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Cacharro perde nos tribunais e deberá pagar o
canón eléctrico aos concellos
A CIG asume a xestión das pensións
comp~ementárlas.suizas, ignoradas polo Xunta

Manso Preto:
"A xustiza
persegue máis
aos xornalistas
que aos narcos"
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xa non e' negocio
a
venda de electricidade
{Páx. 4)

Vitéria dos pataqueiros
clespois de l.ntensas
mobiñacións·
(Pá~· 7)

Cincuentocabodano
da batalla do Cambedo

Dia 15
·de Xaneiro,
tractorada
Os tractores concentraranse en
4<H:x:alidades desde as 10 ás 17
horas do dia li5 de Xaneiro para
reclamar un compromiso da
Xunta e do Govemo central de
anular a supertaxa. Seguramente esta protesta sen precedentes,
pola sua magnitude, na história
1'eivindicativa galega non sera a
última, senón, como afirman
desde a Mesa do Leite, "a primeira dunha série de mobilizacións cada vez mais contundentes". No PP, como sempre que a
tensión social ameaza a sua primada eleitoral, téntase desactivar a protesta sen arranxar o
problema. Cuiña Crespo sabe
que, despois de 9 meses de mobilizacións, fallidos os intentos
de dividir ás indústrias e gandeiros, de mercar a sindicatos, este
é o calcañar de Aquiles que lle
vai facer perder ao PP a maioria
absoluta pala rebelión, que lle
consta, das suas próprias bases.
O problema é que o antídoto
que barallan desde o Ministério
de Agricultura e desde a Xunta
non é outro que acelerar o desmantelarnento do agro, incentivando ainda máis o abandono
de produción e desertizando as
aldeas. Coa cuota suplementária
tratarian de contentar aos grand e iros con maior produción,
moitos deles cadros politices do
PP. Pero a saida que reclama a
Mesa é outra e ,non vai poder
conseguirse se Galiza non acada
o recoñecimento de rexión diferenciada na produción láctea
como ten a Alemaña do Leste. +

Ana Pereira Molares

OS PAZOS
Un estudio orixinal
sobre. unha das
manifestacións
arquitectónicas
máis propias de Galiciá.
Amplamente ilustrado
con fotos a toda cor.
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A intransixéncia espaBola no centenário
· do independentista cubano
Antonio Maceo
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Francisco Roñal e o cine galego que ven
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Afirman que éoúnico modo de defender axustiza social

Fenosa ere que

(Páx. 27)
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. AMINO QUE·MÁIS
ME PRED[LJP~ DA
CA7.A DE BRUXAS E
fJLIE E.U XA NON CREO
NAS BRUXAS
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Reaparecen as guerrillas
en Latinoamérica
A aparición do exército zapatista e agora a toma da embaixada do Xapón no Peru, pero
tamén a guerra non declarada que vive Bolívia, résoan con surpresa nun mundo que se
consideraba libre destas práticas e disposto a entrar na modernidade do próximo século
de man do indiscutido neoliberalismo económico. Sociólogos de todos os países do continente afirman que a miséria está nutrindo de novo de militantes ás outrora míticas guerrillas.
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Entre o40 eo80% da povoación, segundo os paises, vive na pobreza
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ostedes son marxistas?" "Non".
"Vostedes son castristas.?"
"Que é iso? " "Pero que son
vostedes? " "Somos xente que
quere un Perú menos inxusto".
O que contesta é un rapaz d~
entre 15 e 20 anos, cunha
ametralladora na _man, e o que
pergunta, nada menos_que o
chan.celer Francisco Tudela, fachendoso membro do Opus
Der e un dos 600 invitados VIP ,
capturados na noite do 17 de
Decembro por un ·comando de
20 ou 30 guerrilleiros do Movimento Revolucionário Tupac
Amaru que ocupol.J a embaixada do Xapón en Lima e que
nesta altura ainda ten en xaque
ao governo de Fujimori.
O economista Francisco Sagasti, un dos reféns , anota no seu
diário : "Visítanos ao -comandante Huertas. Agarra unha discusión con Octávio Mavila sobre o
mercado e leva as de perder;
Romero, con tacto, cámbia de
tema cando Huertas tiña a discusión case perdida (.. .) Noite
tranquila . Adurmiñado, penso
como impedir que me gañen
psicolóxicamente".

Guerr!lleiros do MRTA durante a rolda de prensa ~ue concederon no inte rior da embabicada ocupada . Aba ixo, Francisco Tude la, Mi·
nistro de Exteriores, destituido despois do asalto. A sua direita, un guerrilleiro tupacamarista .
LA REPÚBLICA

estiveron vinculados á economia da coca. E ao virse abaixo
os prezos da coca, moita xente
quedou sen emprego, nun paf s
onde 300 mil mo zos incorpóranse cada ano ao mercado la.boral".

A discusión entre _g~errilleiros e
secuestrados, un economista
que ere gañar o debate sobre o
me.·cado e outro que teme verse convencido polos secuestradores , prodúcese nun dos poucos lugares de América Latina
e quizá o único do Perú onde a
política económica neo-l iberal
pode ser discutida igualitariamente entre os responsábeis
político? e os cidadáns que sofrenas-medidas.

Balbi diferéncia estas guerrillas,
das que operaron por exemplo
na Arxentina nos anos setenta.
Estas eran de clase média. As
de agora proveñen do mundo
rural e popular.

O asalto
saca o problema á luz

Ve nd as:
Xosé M. Fdez. Abraldes

Redacción e Administración:
Ruado Príncipe 22 , baix o.
36202 Vigo
Apartado 1371. 36200 Vigo

Teléfon os :
R EDACCION :

(986) 43 38 86 - 22 24 05
Fax (986) 22 31 01
A DMI NISTRACION. SunSCRI PC IONS E

P UBLICllJADE:

(986) 43 38 30·

Imprenta:
E.C. C-3 1958

Depósito Lega(¡
C-963- 1977

ISSN :
0213-31 05

"Na Arxentina, di a socióloga
Carmen Balbi, ainda hai sindicatos organizados que poden
canalizar a protesta social; entre nós, en cámbio, non hai partidos , sindicatos, nen Parlamento que poidan facelo. É entón cando aparece isto''. O lugar de reclutamento de gue'rrilleiros, afirma Balbi que está
especializada en terrorismo e
violéncia urbana, encóntrase
"nos bairros populares. Xente
basicamente afectada polo desemprego e polo desmantelamento dos dereitos laborais.
Hai pouco vin un video no que
se entrevistaba a 1in rlirivon+n
Sendero LumÍn;;o~~l~~ d~~--
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~ ...... uwa111t1 waos estes anos
deramoslle º ' voto a Fujimor.i,
esperando que o modelo cambiase. Pero ao tomarse todas
estas medidas de flexibi lización
labo ral , empuxaron de novo a
sectores desposuidos ás mans
da gu~rri ll a . A mai or parte do
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comando que ocupa a residénci a compense de rapaces de
entre _15 e 20 anos, que antes

"O asalto subversivo puxo de relevo -afirma Gustavo Mohme
Llana, comentarista do diário
peruano La República- que o
governo peruano atópase ante
unha crise de grande tamaño.
Para vários analistas, incluso

González
apoiou o asasinato de MQrcos
uc ..... _ ... __ .,.J_ , · _. -

-·· ~"'°''va uo

"Non se sabe ainda de sondeos
de opinión recentes -comenta o
mesmo xornalista-. Sen embargo non pode ser negado o enorme dano que á imaxe do governo
causou o ataque subversivo, tanto pala importáncia dos reféns
cautivos, como palas circunstáncias nas que se produciu a captura". "Ninguén pode alegrarse disto -engade-, ainda cando quen
o sofra de xeito inmediato seña
un governo ao cal grande parte
do país calificou de autoritário".

Os obxetivos da guerrilla
As guerrillas de hoxe en Latinoamérica, desde Chiapas a Perú
non pensan na toma do poder,
piden _ter u11hEL YO.?.. ; quG se escoite ás masas de marxinados e
que o governo non abandone as
políticas sociais, cuestionando
asi o axuste liberal. O secuestro

n'!l
-

•
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para os que habitualmente secu ndan as posturas do Executivo, as du as políticas máis importantes do governo, apertura
económica e pacificación , están
en entredito".

~

, _ . . .:.J: . -

clfJl_aua1u ;::¡
.- ·

governo [mex1cario] contra nós, a do' mes
de Febreiro. Apoiou que nos
matasen e nos asesinasen "
declarou o subcomandante
Marcos , lider do Exército Zapati sta de Libe ración Naci onal e.n declaració.ns á cadea Ser, real'izadas desd e

~;;. t.i s~~~~~ct: ae las éasas
(Chiapas). Marcos respon deu así ao se_
,r perguntado
polo papel internacional do
ex-presidente do governo
español Felipe González. De
José Maria Aznar non ten
mellar opinión: "Creo que
veu a.• México e dixo un par ,
de parvad as".•

omh"'i", ........ _ .... _ n- .... '. ¿ ... - - - - · ·
uu rt:1u ua11::;t,;u-

uu. ........ ua1Aaua

rre entre un tira e afrouxa, de final incerto. O noutrora _home de
- prontas decisións, o presidente
Alberto Fujimori, está a pensalo
antes de decidir. Do que non cabe dúbida. é de que existen negociacións. A entrada de xornalistas ao recinto ocupado polos
asaltantes "non foi ,produto do
!'asa á páxin~_ ~éguinte
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Ven da páxina anterior

azar -destaca o diário La República- ou dun inesperado
debilitamento do cerco policial.
Obedeceu a un acorde tomado
como parte da negociación entre o MRTA e o Governo". O
mesmo periódico afirma que "o
único ponto que parece definitivamente asegurado é o do
abandono dunha acción violenta
para l~berar aos cautivos". Os
antecedentes de Fujimori, autor
xa dun golpe de estado civil e
home ben incardinado na política da cúpula militar, alimentan
contado as dúbidas ao respeito.
Algúns meios talan da conversión do MRTA en partido político.
Tamén niso hai experiéncias
contraditórias. Recentemente
Guatemala foi testemuña dos
acordos de paz entre o governo
e a guerrilla, pero pouco tempo
hai que en Colómbia, un moví-

3
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mento guerrilleiro convertido en
partido, o M-19, foi arrasado me. diante o asesinato impune de mil
dos seus cadros dirixentes, unha ·
vez que estes sairon á luz. Os
acordes do Salvador oferecen
unha terceira variante: a maior
parte dos comprom isas dos
acordos de paz non se cumpriron, a cifra de asesinatos mantense, agora por mor da delincuéncia, e algúns grupos de exguerrilleiros están retornando á
montaña.
En Perú o escenário é diferente,
porque Fujimori confiaba en ter
acurrallada á guerrilla. Os tempos que veñen albíscanse duros, desde este ponto de vista.
Pero, unha vez visto o ronsel
humano, en forma de miséria,
do neoliberalismo, todo fai pensar que a conflitividade no continente, incluso armada, está empezando de novo.•

Tudela e o embaixador xaponés no seu encerro.
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Os médicos non atenden nen as ürxéncias

Onda de folgas en Venezuela
Os cidadáns de Venezuela receberon o novo ano no meio
dl(nha onda conflitos folguísticos
qLe anúncian outra etap~ _d e·
com·ulsións sociais para 1997,
ano preparatório para o procesó
eleitoral presidencial de 1998.

Un cadro tan explosivo non podia senón empurrar as masas á
protesta. Logo dun período de
pasividade que xa vai para tres
anos, o povo comeza a despertar da man dos grémios profisionais e de certos sindicatos.

O ano 96 cerrou cunha inflación
do 103%, a maior da "América latina e quizá do mundo. Lago de
o governo de Rafael Caldera impar un programa de axustes en
Abril de 1996, os problemas para
os traballadores e o povo en xeral non fixeron senón aumentar.
Unha catarata de novas impostós ao consumo, aumentos da
gasolina, dos servizos públicos,
etc., converteron en sal e auga
os miserábeis salários que receben os traballadores. O salário
mínimo neste país é de 120 dólares mensais. E máis do cincuenta por cento da povoación
economicamente activa recebe o
salário mínimo. A canasta básica
de alimentos e servizos chega xa
a 240 dólares mensais.

tos, pleitos, enfrentamentos entre bandas de delincuentes dos
bairros marxinais de Caracas
copan diariamente -as salas de
emerxéncia dos hospitais públicos. O cadro é sinxelamente
dantesco e para fin de ano o
conflito non daba mostras de
solución. O pánico empezaba a
cundir en Caracas lago de que
nos primeiros dias de Decembro
se desatase unha epidémia de
cólera que leva cobrado xa 30
n:iortos. A epidémia de cólera
está apenas comezando.

Unha, folga de médicos do sistema de saúde pública paralisou
os hospitais e centros de atención do país e converteuse na
acta de defunción dun sistema
hospitalar absolutamente colapsado. Os médicos exixen un salário mensal equivalente a mil
A taiga dos médicos foi precedidólares (475.000 bolívares) e
adicionan ao seu conflito ca estada nos primeiros dias de Decemdo-patrón a reivindicación de
bro por unha vaga de paros parmellor dotación orzamentária paciais dos empregados da administración púbica
ra os caóticos
venezolana. Máís
centros de saúde
públicos. Os mé'Cle un millón de
dicos do sistema Os ho$pitais
funcionários fopúblico gañan en
ron á taiga en
Venezuela o equipúblicos C?recen protesta polo invalente 200 dócumprimento de
de algodón,
lares mensais. Os
pagamentos por
hospitais públicos
parte do governo
gasas ...
de Rafael Caldeesmorecen desde
As medidas de axuste produhai anos. Carecen
as camas están ra, quen ven
de algodón, gaciron no decurso da sua aplicamostrando cos
sas, equipamención unha caída ao 40% no condesbordadas e traballadores pú.tos elementares
blicos unha espesumo de alimentos, segundo ciconstantemente cial morosidade
fras aportadas pola cámara que · de asi~téncia ménon lle adica
agrupa os empresários de alidica, a capacidason saqueados que
aos credores inmentos, CAVIDEA. Diversos cende de camas está
tros de investigación social publiternac ion ais de
desbordada e
por bandas
Venezuela. O
caron neste fin de ano mediconstantemente
conflito finalizou
cións que indican que o 84%
son saqueados
lago de o goverdos venezolanos entran no conpor bandas de
no pagar as débedas atrasadas.
hampóns e tamén moitas veces
ceito de pobreza crítica. Seis de
cada dez nenos non acaban o
polos seus próprios adminis_
traensino elemental e só un de caPara princípios de 1997 paralidores.
saranse as Universidades públida dez chega á universidade.
É a·primeira vez na sua história cas en demanda de maior preNas grandes cidades agrúpase
suposto e os mestres ao servique a conservadora Federación
máis da metade da povoación
nos cintos de miséria que arrozo do estado ameazan tamén
Médica de Venezuela, grémio
dean Caracas, Maracaibo, Barcunha folga xeral se o governo
que agrupa os galenos deste
quisimeto, Puerto Ordaz, etc~ O
non asina un novo convénio copaís, impón unha folga de xeito
paradóxico desta situación é que
tan radical. De feito, os médicos
lectivo que recolla substanciais
mellaras reivindicativas.
todo isto pasou nun país que no
non atenden nen tan sequer as
ano 96 recebeu máis de 20 mil
emerxéncias. A asisténcia médiPor suposto, os traballadores
millóns de dólares por conceito
ca do sector público está totalesperan un aumento do salário
de exportacións petroleiras.
mente paralisada e a prensa vemínimo, e desde agora as cennezolana recolle diariamente casos de pacientes que morren ás
trais sindicais estanse a mover
Pero se ben é certo que toda esta situación non se lle pode
nesa dirección. De calquer xeito,
portas dos hospitais. Esta paráo ano 97 verá, segundo todos os
achacar ao programa de axustes . 1.ise total acontece, por exemplo,
analistas deste país, un rexurdinunha cidade como Caracas
do governo, a realidade é que
mento da actividade do movique tivo·86 mortos por armas de
este problema neoliberal aionda
mento popular e unha maior premáis na criación de pobreza, dediverso tipo na pasada Noiteboa. Dúcias deferidos en asalsemprego e caos social.
senza das masas na rua. •

a

Un mundo cada·vez máis pechado
Time, Newsweek e US News consagraban antes
perta do 25% do seu espácio ás notícias
internacionais. Agora, estas mesmas publicacións,
dedican só o 14% dos seus textos ás novas de paises
que non son os próprios Estados -Unidos. A Le
Monde, a publicación de prestíxio por exceléncia da
prensa internacional, sucédelle outro tanto. Alguén
que viaxe ou que dispoña de periódicos doutros
paises, decatarase de que as riotícias qüe alí ocurren,
mesmo as de interese indiscutíbel , poucas veces
aparec~n refrexadas nos meios, fara do seu lugar de
orixe.-E o caso da taiga de Venezuela, da que se
informa nestas mesmas páxinas. Non estamos aquí
ante a coñecida crítica de que os paises ricos
ostentan o monopólio da información internacional,
dado, por exemplo, que o 74% das notícias parten de
meios norteamericanos e só un magro 1% parte do
continente africano. É algo distinto. Trátase de que
un.ha vez liberadas todas as barreiras alfandegárias e
abertos todos os mercados, as fronteiras ven como
circulan as mercancias, ·pero non a información, non o
coñecemento .e moitos menos a cultura.

Este desinterese corre paralelo ao disminuido papel
que xogan as Nacións Unidas. Recentemente era o G7, o clube dos paises ricos, o que definia a estratéxia a
poñer en prática no caso do secuestro n~ embaixada
do Perú. Este feíto, polo seu carácter pontoal, mostra
até que grado mudou o si_stema criado despo¡s da 11
Guérra Mundial e que se sustentaba na ONU e no
dereito de veto dos paises gañadores. A
descolonización dera voz neste foro a dúcias. de
paises emerxentes e o organismo foi gañando en
democrácia, toda a que a dia de hoxe semella
fatalmente P!3rdida.
Pero a ideoloxia da mundialización incurre noutros
mitos. Por exemplo, menos do 2% dos membros
dos consellos de administración das transnacionais
de orixe europeo ·e norteamericano son
extranxeiros. De modo que a Boeing é unha
empresa estadounidense e a Volkswagen é
alemana e cando os seus intereses son atacados
non é o mercado senón os governantes deses
· paises os que se encargao ~e, pr.otexelos.

Neste contexto , non ten nada de extraordinário que
as guerrillas volten a agromar nalguns paises, en .
contra dos pronósticos de meios de comunicación e
governantes. O exército zapatista recibiu coa
-ocupación de várias cidades de Chiapas a apertura
de fronteiras entre Ganada, México e Estados
' Unidos. Agora, o secu~stro da embaixada do Perú
ou a guerra declarada en Bolívia entre a oposición
armada e o governo e os narcos mostran até que
ponto o neoliberalismo e o pensamento único
viñeron relevar o vell9 conceito de imperialismo . A
distáncia entre paises ricos e paises pobres
duplicouse desde os anos sesenta. O sonado
milagre chileno susténtase sobre un 40% da
povoación que está por baixo dos índices da
pobreza. A diferéncia, a respeito de décadas
pasadas, é que a Unión Soviética xa non existe ,
pero o capitalismo, sistema hoxe practicamente
único no mundo , leva dentro unha pesada cárrega :
tres de cada catro dos seus filias apenas teñen nada
que perder.•
',f
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Opaís tivo máis apagóns nun mes que nengun outro lug~r do- Estado
.
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Unión·Fenosa culpa dos cortes ao frio e

anúncia que non é negóc;o distribuir luz na Galiza
*G. LUCA

Dentro da empresá eléctrica,
aseguran que moitos dos cortes
non se terian producido 'de contar con algunhas sub-estacións
urbanas que ainda non están en
funcionamento a causa de·retrasos por protestas dos viciños. Os
intentos de descargar responsabilidades, tanto sobre as ·condicións do tempo como nos atrancos á reconversión das estacións
urbanas, non impiden a UniónFenosa recoñecer que o sistema
de transporte está case no límite
de carga e que abonda µn alza
do consumo para que falle. A razón que da para explicar a creba
xeral da rede é a baixa da temperaturas que califica de excepcional e imprevisíbel. Fontes do
seitor eléctrico indicaron que a exclusiva do mercado galega da
enerxia pasará de ser un priviléxi o para Unión-Fenosa a unha
carga cando .a competéncia do
gas do Magreb contrate os pontos de grande consl!mO inpustrial. Nese horizonte, Unión-Fenosa prevé reclamar intervencion
publica para mantera rede. ~ O Concello de Vigo, que padeceu apagóns prolongados na
véspera de Noiteboa, coida que
Unión-Fenosa está impaciente
por reconverter o seu sistema de
sub-estacións na cidade, o que

; ¡
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A baixa das temperaturas revelou que as redes de subministro
de Unión~Fenosa na Galiza están no límite de carga e poden
fallar en calquera momento. O pais que máis electricidade .
produce dentro do Estado é sen dúbida o que padeceu pior
servizo durante Nadal e Aninovo. O delegado de Unión-Fenosa.
en Pontevedra non dubidou en afirmar que fornecer de luz a
un pais cunha p~boación tan dispersa coma Galiza non é negócio· o que se interpreta como unha previsíbel reclamación
de intervención pública en véspera da chegada do gas natural.

iI
l.

; 1¡¡

i1.

\

: r

lle permite vender con avantaxe
os terreas da estación do Troncal, despois da anterior corporación calificar a parcela como apta
para edificar;tamén están en proceso de reforma as de Sárdoma
e Balaidos. En particular, a liquidación da estación do Troncal e
o reagrupamento de .tran·sformadores de baixa situados no inte-.
rior: .,da urbe., vai retrasaqp des- '
pois dos viciños reclamar o reforzamento de medidas de seguridade sobre instalacions próxiNa véspera da chegada do gas natural, Unión Fenosa di que a distribución territorial do
mas ás vivencias. Unión-Fenosa
asegura que as novas sub-estacións están exentas de risco peda .mesma compañia admiten
vestigar os fallos. A Xunta proro algúns comunicádos de pro- - que os fusibeis que ·protexen de
curou que na,n trascendese o
anoxo polo desastre xe_ral do sertesta lembran que a empresa desobrecargas, co conseguinte risfendera enfáticamente as nuclevizo eléctrico, despois de Fraga
co térmico para-os cabos, están
ares como científicamente inoaxustados ao máximo e que seproclamar como grande realizacuas; tamén pretende a eléctrica
ción do seu segundo Governo o
riá -preciso renovar e ampliar as
que as redes de transporte de alinstalacións en moitos pontos da
plano MEGA de electrificación ruta instaladas á beira de vivendas
rede. Ainda que tentan apresenral. No momento en que ·fora
non teñen efecto nocivo nengún,
anunciado, o plano MEGA recetar o tirón da demanda coma un
mentres existe ampla literatura
caso de forza maior, técnicos do
beu críticas non tanto polo seu
que recomenda distáncias que
obxectivo de levar por fin a luz,
exclusivista de facto do fornecevan de 500 a 1.000 metros.
mento de enerxia eléctrica admino remate do século XX, a todas
ten que a rede ten deficiéncias
as unidades de poboación do
Os cortes de luz atinxiron a tódo
graves que deberian ter sido
país, senon porque a factura deso pais e_en comarcas coma a de
amañadas hai ben ·tempo.
te retraso histórico se cargase ao
Burela houberan de celebrar con
erário público. A continuidade no
velas a festa de Aninovo. A duModerado aviso
servizo á meirande parte do terriración media dos apagóns foi de
tório nacional desde o ano 1942,
4 horas. Unión-Fenosa di que
A consellaria de Industria remiteu
e o feito de lograr este case comnon se pode dubidar da eficiénun moderado aviso á compañia e
pleta exclusión de competidores
cia da rede, pero informacións
anunciou a sua intención de inpor man da Dictadura son outros

país fai rvino5a a di5tribución.

A. IGLESIAS

argumentos que enchen de razón
aos que critican a Unión-Fenosa.
O delegado da eléctrica en Pontevedra, Guillermo Grabas, declarouse preocupado polos problemas de imaxe causados po1os apagóns e retou a calqueroutro contratista a oferecer
un mellar servizo. Unión-Fenosa
insiste en que mantén un nivel
de previsión de consumo e de
investimentos semellante ao
doutros contratistas do Estado.
Con todo, nengunha cidade do
Estado rexistou un fracaso nos
servizos coma o que padeceron
as urbes galegas, pesia experi mentar temperaturas extraordi nariamente baixas e aumentos
de consumo comparábeis. •

A. E11ü:

OAlcalde negara aos viciños a necesidade de-permiso nesta clase de instalacións

Guedes, xefe da campaña
eleitoral do PP

·OConcello 'de Vila de Cruces concedeu licéncia
a REDESA para o tendido de Mer1a
sión, que as instalacións de alta
tensión estaban exentas de autorización municipal.

-O- R.S. I MERZA

O Concello de. Vila de Cruces
concedeu licéncia a Red Eléctrica de España SA para o tendido de alta tensión polo centro de Merza, aihda que o alcalde Xesús Otero (Partido Popular) asegurara repetidas veces aos afectados que non s·e
requeria permiso nengún para
o tendidb.
A Xunta presionou ao Concello
para conceder esta licéncia con
carácter urxente á REDESA e
recomendou que se evitase a
toda costa a modtficación do trazado solicitado. O presidente da
Corporación municipal asegurou
aos que protestaron pola proximidade das torres de alta ten.- ,,

. . . .. .

,,

~

A Asociacion de Viciños de
Merza sinalou qu~ ainda que
os concellos non poden vetar o
paso dunha liña efe alta ten&ión, teñen capacidade para
·autorizar un itinerário concreto
polos terreas e propriedades
dos viciños . Este acordo debe
tomarse en .pleno. O governo
da X.unta _
é responsábel do ·itinerário.
O tendido que a atravesa Merza foi apoiado pola Xunta insistentemente a pesar de repetidas protestas viciñais que avisaron das-molestias previsibeis
dE? ter YI! t~~n~porte de
. ' '.. . . . ' '. . . .... . ' .

.

400.000 vóltios ao pé das vivendas. Este temor veuse confimado ao entrar en funcionamento o tendido e advertir desde as casas un incesante e
molesto fungar, o inmediato silenzo dos paxaros e a marte
_das abellas nun ampto rádio
arredor das torres.

A Xunta asegurou que coa opción defendida polos viciños
perderíase a canteira MIBASA , propriedad'e de Ricardo
Bayo. Desde o Governo autó~
nomo indicaron que MIBASA
tiña 90 postas de traballo; na
realidade, esta canteira ten no
seu cadro de persoal un total
de cinco empregados que non
aparecen inscritos na Seguridade Soeial.+

Cuiña afirmou despois de ser designado "responsábel da campaña eleitoral do PP" que "seremos respeitosos cos nosos contrincantes". O mesmo
dia, o Delegado do Govemo central, Díz Guedes, daba un paso máis na
campaña que o PP ven protagonizando para criminalizar ao nacionalismo galego. Nesta ocasión serviuse dunha felicitación de "mal gosto"
(sobre todo para os traballadores de Correos) enviada a Fraga lribame,
para sementar a confusión entre a cidadania galega, verquendo sospeitas
sobre un hipotético intento nacionalista_de ai:entar contra Fraga. Pouco
importa que, despois de mostrar ante ás cámaras a pegatina,lfirme para
curarse en saude que non hai constáncia de vinculación. A campaña de
Díz Guedes, alentada e secundada por Fraga lribame e Francisco Vá:z.q~ez, nasce desde os conflitos do Fletán, precisamen,te cando se comeza
a producir unha forte caida nas prespectivas eleitorais do PP. Díz Guedes aproveita para atacar ao BNG, acusándoo de ser o responsábel dos
lanzamentos de botellas con gasolina contra a sede compostelana do PP
ou referíndose ás conexións do nacionalismo con Janai, xa sexan de xóvenes, estudantes ou sindicalistas. O Nani, como se coñece ao Delegado
güvemativo, sempre refusou aclarar esas supostas implicacións, negándose a comparecer no Parlamento ou calando cando os xomalistas lle
demandan dados concluintes, despois das suas acusacións. A táctica se·guida non é nova. Foi moi empregada no franquismo, .pero xa daquelas o pavo atopou un xeito de confrarrestala: cos chistes. Lembren. t
'
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Os investimentos da Renfe
limitaranse a substituir materiais

5

A resposta do Governo en relación a mellaras e inversións
na rede ferroviária galega deixou claro que non se van
acometer modificacións importantes nos camiños de ferro.
A veíocidade non se p'ode a·umentar xa que, a.inda que se
recoñece que os trens de longo percorrido son máis lentos
_que.Jioutros lugares, as características de infraestructurª ·_,.
- non petmiten maiores velocidades, segundo '. ne respo"sfou ·o Governq á perguntá"-dé Fr'áncisco Rodrígi;iez, deputada
polo BNG: Para este os arranxos na liña Ferrol-Betanzos,
onde se. substituen os carrís, cunha partida de 191 millóns,
nor;i son de ~bon~o e "non ~ de. rscibo ql!e se_aport_e cOJ!JQ
- _, proba das éondicións- de segufid~de do. treito. q dató de.. _-.
que non se interrómpiran os ·servízos durante os -fe.mpo- -rais. Dá a -sensación de que aquí conformámonos con todo
o que sexa terceiromundista". En relación á inexisténcia de
trens de cercanias na Galiza, a resposta foi que nen había
demanda nen volume de povoación para instauralos. •
ºJ

-

'

Os barcos apreixádos-en Marrocos
traballan legalm~nte ·

Os encoros anegaron as mellores terras dos concellos miñotos. -

O Mércores 8 foron liberados os dous barcos galegos
que as autoridades marroquis apreixoaron odia 6 baixo o
- pretexto de que estaban traballando nas 12 millas de
xurisdicción do pais africano. A tripulación dos barcos,
transladados a Dacklar, estaba tranquila xa que tiñan
todos os papeis en regra e pescaban fóra da zona de
Marrocos. A UE pronunciouse en contra desta medida de
Marrocos xusto no momento no que se aumenta o paro
biolóxico na pesca dos cefalópodos a tres meses.•

A. IGLESIAS

Amaioria dos alcaldes din que xa receberon máis diñeiro do que lles correspo~dia
I

IAS

Cacharro perde o derradeiro recurs() ante
a xustiza sobre o canon eléctrico
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O Tribunal Constitucional non
admitiu a trámite o recurso de
amparo presentado pola Deputación de Lugo contra unha
senténcia do Tribunal Superior de Xustiza que a abriga a
facer reparto do canon eléctico. Pero Cacharro Pardo xa
ten deseñada unha estratéxia
para, na práctica, incumprir
esta senténcia. Primeiramente
pretende adiar a aplicación
afirmando que deberá ser o
Tribunal quen lle indique como debe ser o reparto. Logo
fará as contas e demostrará
que xa ten repartido máis do
que lle pertence aos 17 concellos beneficiários. A totalidade
dos alcaldes están de acordo.
"Os alcaldes están para reivindicar orzamentos". Asi definía a semana pasada as funcións dos rexedores locais Xúlio Alvarez, rexedor de Quiroga e presidente da
Federación de Municípios. Con
estas declaracións apoiaba ao alcalde da capital luguesa, Xaquín
Garcia, e ao presidente da Deputación, Cacharro Pardo, que reclamaban para a cidade amurallada a .aplicación do Plano Urban
que Mariano Rajoi decidiu desviar
para outras cidades. Mais semella que esa función reivindicativa
non ten validez cando é a Deputación á que hai que reclaniarlle.
A totalidade dos alcaldes do 17
concellos ribeiraos do Miño aos
que beneficia a senténcia sobre
o reparto. de 2.000 millons que
debe de facerlles a Deputación
polo canon de enerxia eléctrica,
están dispostos a renunciar a
estes cartos , variando as suas
declaracións en función da oposición que teñan na corporació'n
·
que presiden.
Asi, o alcalde de Portomarín ,
Eloi Rodríguez, afirma que "non
renúncio a nada que redunde en
benefício dos meus administra-

dos", pero a continuación deixa
claro que "hai que tE?r en conta
que a Deputación leva uns anos
facendo investimentos importantes para promocionar os concellos que lindan co Miño". Máis
ou menos coas mesmas palabras definiu a situación o rexedor do Saviñao, Xaquín González, que non dubidou en afirmar
que "a Deputación xa nos fixo
estes anos o reparto, dándonos
máis do que nos correspondía".
Xulio lebra, alcalde de Carballedo, manifestou que "en princípio
a senténcia é positiva, pero terá
que ser o Tribunal Superior o
que diga como hai que investir o
diñeiro entre os 17 municípios".
O voceiro do PP neste concello
tomou a brincadeira a afirmación co concelleiro do BNG, Xosé Velón, de qua a Carballedo
lle correspondian máis de 200
millóns de pesetas polo canon.

sobre as cantidades que nos cor:responden polo canon de exerxia:· . O BNG apresentara no
mes de Setembro unha moción
na Deputación na que pedia a
constitución dunha comisión para atapar, xunto cós municípios
afectados, unha solución negociada ao reparto dos investimentos do canon eléctrico. Esta proposta non foi aceit9da por Cacharro Pardo que afirmou que
eses investimentos xa se estaban a re9,lizar.
O BNG afirma agora que "esta
senténcia pon de manifesto outravolta a ineptitude de Cacharro
Pardo que é incapaz de darlle solución aos problemas reais da
aprovíncia, mentres perde tgmpo
en promocionar concursos de
misses e se afana en controlar a
todos os alcaldes". Para o BNG,
ese reparto do diñeiro aos 17 concellos, darialles a estes unha autonomia que non tolera Cacharro.

O detonante en Chantada
O alcalde de Chantada, Manuel
Varela, matiza máis as suas opinións, afirmando que, tan pronto
teña notificación oficial, se poñerá en contacto coa Deputación
"para darlle unha solución ao investimento do canon neste município". Pero no mes de Agosto
o PP de Chantada rexeitou unha
m-oción apresentada por Chantada Nóva na que se pedia unha
negociación entre concello e
Deputación para pactar como se
ia ninvestir os máis de 1.000 millóns que os edís nacionalistas
consideran que lle pertencen_ao
concello chantadino. Daquelas o
PP argumentou que a senténcia
ainda non era firme e tamén afirmaron no pleno que a Deputa- _
ción xa estaba a investir ese diñeiro en Chantada.
En Carballedo o PP rechazou
tamén unha moción do PSOE
pola que se demandaba a criación dunha comisión "para chegar a un acordo coa Deputación

O fallo do Tribunal Superior de
Xustiza produciuse despois dun
contencioso interposto polo concello de Chantada cando governaba o grupo de Chantada
Nova. A deGisión tomouse en
-contra dos critérios do PP.._Os
distintos concellos ribeiraos do
Miño na província su111áronse
nun primeiro momento á demanda, pero-despois de ter unha
reunión con Cacharro varia-ron
de táCtica comezando a afirmar
que o Deputación xa estaba a
facer o reparto na práctica. Ao
mesmo tempo, Cacharro ideaba
unha estratéxia para desbancar
a Chantada Nova do governo
municipal. (A primeira moción
de censura desta lexislatura).
Cando se produciu a senténcia
xa estaba instalado o PP no governc;> do concello do Faro, negándose a pedir a exec;ución da
senténcia e aliándose coas teses dos seus viciños por máis
qoe a campaña eleitoral municipal estivese totalmente polarizada sobre a débeda do canon.•

Alvarez Paredes pásase do PP .

a Democrácia Galega
Enrique Álvarez Paredes, que ocupou diferentes cargos
dentro do PP, pasouse deste partido ao recén criado por
Enrique Marfany Democrár;ia Galega, levando tras de el a
vários populares do distrito da Milagrosa en Lugo. Alvárez
Paredes estivo sempre ligado ao actual_ presidente da Deputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, sendo asesor de el na consellaria de Educación. Tamén foi concelleiro, tenente alcalde, deputado provincial, presidente da
· Deputación e deputado no Congreso. Diferéncias dentro
do partido poden explicar a decisión de quen foi un dos
máximos responsábeis do PP na província de Lugo. •

Campaña antinacionalista
por un sobre para Fraga
O _6 de Xaneiro ·o personal de Correos de Compostela clasificou un sobre "bastante abultado" dirixido a Fraga lribarne, ·presidente do Governo galega, que non levaba remite. Estas características fixeron que extremaran as medidas de seguridade "como se fai habituafmente", segundo un portavoz de Correos. Para inspecionalo persoáronse efectivos policiais. Aberto o sobre puderon comprobar
que cantiña un despertador a pila e unha tarxeta fotográfica na que lle desexaban a Fraga "Feliz Ano Novo". Na
tarxeta, na que se ollaba
unha traballadora de Telanosa sendo agredida por
dous policías, estaba colocada unha pegatina da or-ganización Galiza Nova de
Ribeira. O dia de autos
nen O· persQnal de Correos
que calificou o envio de
"broma de mal gosto", nen
a Xunta lle de-u máis importáncia. Responsábeis de
Correos e da policía confirmáronlle A Nosa Terra que
"bromas semellantes xa se
teñen producido outras veces e con outros políticos,
ainda que non se poden
considerar habituais".
Dous dias despois o Delegado do Governo central,
Diz: Guedes.
A. IGLESIAS Díaz Güedes, convocou unha rolda de prensa na Coruña calificando o feito "como moi grave" e vinculándoo
aoque califica "violéncia vinculada con Euskadi". O BNG
considerou como esperpéntica esta actuación de Díaz
Guedes, inseríndoa dentro "dunha aberrante campaña de
criminalización do nacionalismo, claramente dirixida a
frear as espectativas de medre do BNG". O BNG afirma
que "non abonda con recoñecer que non hai ningunha
vinculación do nacionalismo democrático cos presuntos
feitos denunciados, pois do que trata é de espallar a dúbida para levar o m~do aos cidadáns". •

GALIZA .

6

ANOSATERRA

Nº 760 - ANO XX

9 DE XANEIRO DE 1997

OPtNIÓN
ALGUN DIA ALGUÉN T ERA QU E FACER UN
ESTUDO, ESCREBER UN TRATADO OU FIL,
MAR UN DOCUMENTAL SOBRE AS CAIXAS

OU PAQUETES FAMILIARES CARREGA DO~
DE PRODUTOS DA TERRA E QUE PERCO,
RREN AS MÁIS INSUSPEITADAS XEOGRAFIAS.

VIAXE AO FUNDO DUN PAQUETE GALEGO
./

EMILIO Cm

nau.fráxio da regalía autóctona. Ainda
Lembro agora aquel paquete que uns
Eu mesmo cheguei a receber algun eshoxe non se me foi a pena. Creo que
desalmados me botaran a perder hai
tando en Tenerife, cumprindo de uninunca lles perdoarei a aqueles desalmaaproximadamente unha década. Estou. formado contra o perigo guanche. E en
dos a perda do paquete. T erian que me
no vendo como se fose hoxe. O caso foi
Barcelona xa non debe quedar parada
con vidar a unha boa
que os co_ndutores
ou estación a onde non teña ido recopaparota marisqueira
que transportaban a
ller algun paquete. Recordo a parada do
no Botafumeiro e ainParalelo, a de Sant Andreu, a do Palau - regal ía autóctona
da así xa veríamos.
d'Esports de Montju'ic, e agora a estanon pararan na estaNon sei se baberá
ción-de Sants. Barcelona, para min,
ción onde o tiñan
marisco que pague
que deixar e levároademais doutros cenários, son tamén
aquel paquete.
estes destinos incertos e terminais. A
no até o final do tra-'
miña xeografia sentimental e. gostat iva
xecto. Apresente,ime
Eu sempre vin naquel
a buscalo ao dia· sétamén está vencellada a estes lugares,
suceso unha alegoría
débelle moito aos paquetes que neles
gu inte pola mañá,
da desfeita e estragateño recollido .
que era Sábado, e xa
mento que andan a
· non estaba o encaprovocar en Galiza as
Un paquete representa o sacrifício e a
rregado dos paquetes;
xentes que a maltraxenerosidade seculares do naso pavo, a
acababa de marchar
tan e malgovernan.
máis grande e aquilatada concentración
de fin de semana.
Son quen de deixaren
de amor materno e fartura da terra que
Unha vez ali pergunapodrecer insidiosase pode conceber. Non hai mellor docu:
te i, informáronme,
mente o paquete ricaz
dei con outros dous
mento antropolóxico que un paquete
e xeneroso que é Gaempregados da oficipara sabermos quen somos e de onde viliza no cuarto escuro
mos. Fara as épo.cas e as circunstáncias,
na, insistinlle que
da história.
un inventário global non pode deixar o
collesen o teléfono e
fixesen por localizar
seguinte: as patacas, as cebolas, as castaEú o dia da nosa inñas, as mazás, os pementos, os tomates,
ao encarregado, pero
dependéncia sempre
as nabizas, os chourizos, a carne, os
todo resultou inútil.
o imaxinei cunha gaiA cousa non tiña reovos, o pan, :a bica, o roscón, os figos, o
ara os que v1v1mos ta e un paquete á
rriédio, o paquete esleite frito, as filloas, as moedas da avoa
na bolsiña anoada, a chaqueta para a
taba condenado a filonxe, os paquetes son frente. E cando morra, que me enterr:en
nena, o recorte do xornal, a foto que xa
car na .s~mbra daquel
como ra1ceuas
ou incineren cun panon ·lembrabas, o programa das festas, o
cuarto durante o fin
quete ao lado; ou, xa
folleto municipal e por riba de todo a
de semana. Opaqueumbilicais que se
empanada de bacallau.
te perdido!, ·e xclamei
postas, encaixado no
apocalíptico. Cando· estenden no espazo e no paquete. A língua e
Para os que vivimos lonxe, os paquetes
o Luns pola tarde
os paquetes forman
tempo e nos manteñen parte
da nosa persoson como raiceiras umbilicais que se esconseguin recuperalo
tenden no espazo e no tempo e nos
da eterna condena
nalidade. Eu se de al. xunguidos á terra"
_manteñen xunguidos á terra. A prepa- penitenciária do fin
go teño que me gabar
ración dun paquete é un ritual meticu- de semana, eu ben
e orgullar é da língua
loso que require moito xeito. Na miña
sabia polo cheira indos meus e dos moitos
casa, a govemanta dos paquetes sempre
sinuante que non hapaquetes recebidos ao
foi a miña avoa. Hoxe, case centenária,
bia nada a facer. Xa
longo dos anos. Menain.da fai por dirixir as operacións de arna casa, abrino antiría se dixese, na línmacenamé11:tO e embalaxe. A chegada
gua dos meus, que non me sinto algo pasiosamente e a visión do horror non
dun paquete é unha festa, un entroido,
deixaba lugar a dúbidas: a carne podre,
quete. "Neno, a semana que ven mandáunha regalia. O momento de abrilo ten
o queixo derramado, os tomates con
mosvos un paquete", díxome onte a miña
moito de irrupción farturenta, de ápotefungo. Case todo foi parar ao cubo do
nai por teléfono. Estamos que rebentaose emocional. Eu cando vimos das valixo. Apenas as patacas se salvaran do
mos de ledícia. +
cacións o primeiro que fago é preocuparme do paquete, non vaia ser que -se
Xosé Lois
·
perda. Unha maleta perdida reponse
cunha presada de .cartas; pero, que diñeiro repón unhas filloas feítas na lareira? E ollo cos señores da guerra económica de Maastricht: non consintamos
que eliminen os nasos paquetes. Picaríamos, como quen di, orfos de raiceiras
umbilicais. Non perdamos de vista que
a pátria é a infáncia e os paquetes. Os ·
paquetes ou a economía de resisténcia.
Os paquetes e as suas metáforas.

'P -.
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O que ao mellor non saben os que descoñecen a experiéncia dos paquetes é que
levan música incorporada. A música dos
que eu recebo, máis que a obertura clásica, rock sinfónico, heavy metal, rhytm and
blues, techno pop ou balada temurista, soa
Fuxan os Ventas e a Milladoiro . A de Sementeiras e Solfafrías desabróchadas do
fundo lenturento das suas patacas e cebolas ! O que teñen arralado os meus sentidos de sons evocadores!

COROMINES,
UN FILÓLOGO
COMPROMETIDO
XAVIER VILHAR TRILHO
Quase todo o mundo na Galiza sabe
que Coromines foi um grande filólogo (autor, entre outras obras, de famosos dicionários etimológicos sobre
as línguas catala e castelhana) e tao
patriota catalao que inclusive nem
sequer os meles de receber o prémio
· nacional das letras espanholas do ano
1989, evitaram que, nesse mesmo
momento de recolher tal galardao,
denunciasse que a situac;ao da lfngua
catala nao era todavia a de urna língua com total liberdade. Mas muita
pouca gente da Galiza conh ce que
Coromine tambén tinha feíto e tudas sobre a língua galega e que se tinha comprom tido m opinar obr a
polémica ortográfica, que divide a
nossa nac;ao entre i olacionisras e
reintegracionstas, tomando partido a
favor do reintegracioni mo.
Com efeíto, com a autoridade que lhe
clava o facto de nao ser um principipante nos trabalhos de filología galega
(por exemplo, no seu ensino na Universidade de Chicago dirigira e tudo
como o do profesor Kelvin Parker, autor do vocabulári'o classificado da
Crónica Troiana), nao quis e cudar-se
no facto de ser um estrangeiro -como farisaicamente fazem muitos vultos europeus da filología convidado
pelas autoridades académicas e políticas galegas- para, com cortesia, participar na disputa ortográfica galega.
Coromines chegou a dizer muito cedo
(em 1976), num artigo publicado no
nº 53 de Grial que «o principal adianto a fazer na direcc;ao da unifícac;ao
lingüística galego-portuguesa é no
campo da unidade ortográfica ...
adianto nao só eminentemente de ejável, mas livre de toda objeq:ao séria; nao só e pos ível mas ainda fácil
se existir boa vontade». Em e cial,
considerava essencial chegar a urna
pronta unificac;ao com o u o p rtugues no caso dos vocábulos culto , para os que aconselhava adoptar em todos os detalhes as grafía p rtugue a :
«este é um ponto de importánca capital para conferir ao galega es e s ntimento de dignidade, essa consciencia
de idioma culto, de rango ~ivil, civilizado, supracomarcal em que tao acertadamente se insiste como essencial
para a defesa da língua na consciencia
do ciclada.o galega».
Coromines defendeu o reintegracionismo porque era consciente de que
foram os partidáriós, mais óu menos
encobertos, da diminuc;ao da vitalidade das línguas minorizadas do reino de Es'panlia ( catalao, basco e galega) os que defenderam as suas variedades dialectais de frente á interna unidade estrutural das mesmas. A
sua labor intelectual foi um exemplo
de que sao compatíveis o rigor científico e a tomada de posic;ao sobre
questoes controvertidas. Foi um filólogo nao escondido nos claustros
académicos nem vendido aos que
dao prémios e honras senao comprometido.+
profesor da
Universidade de Santiago

XAVIER VILHAR TRILHO é

GALIZA
ANOSA TERRA

9 DE XANEIRO DE 1997

7
-

Nº 760 -ANO XX

A Regal pola flexibilidade
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·no acceso á Risga

ADeputación asume olaboratório agrário na Límia

Pérez Vidal cede ás reivindicacións dos pataqueiros
Nunha reunión cos representantes da Asamblea de Labreg os/as da Límia, Xosé Lois
Saltar anunciou que a Xunta
asumiu todo o protocolo asinado o pasado 23 de Decembro, comprometéndose a Deputación a cobrir aqueles pontos que quedaran atrás como
a posta en marcha dun Laboratório Agrícola na Límia.
O que durante case un mes tora intrasixéncia e falla de solucións da Conselleria solventouse aparentemente pola presión
dos productores que fixeron temer ao PP provincial a caida
dos seus apoios nunha bisbarra na que a maioria de alcal des é conservadora.

Nestes días fir.ializou tamén a
A cesión de Pérez Vidal nun
actualización do censo de hecconflito para o que non aportara solucións produciuse sen táreas cultivadas de patacas
que houbese reunión pública
(unhas 1.600) que debe servir
de base para as distintas axucon Baltar, só contacto telefódas. Ainda que concedidas innico. Segundo Xosé Manuel
Puga (SLG) que considera . directamente como subvención
dun 20% á Semente de Pataca
que se deu un · paso adiante,
"deuselle solución ao conflito · Certificada, na reunión non se
cuantificaron as cantidades,
pero non ao conxunto do problema".
pero o compromiso de Baltar
supón que a Deputación cobrirá as cantidades que non alBaltar ten previsto reunirse o
cance a cobrir a Conselleria de
dia 20 coa asamblea dos proAgricultura.
ductores de pataca para dar
conta destes acordes, pero
O Laboratório de Análises Quídesde odia 14 vanse constituir
micas será criado pola Deputaxa as comisións previstas no
ción porque a Xunta entende
acordo , referentes ao regadío e
o regulamento da Denominaqu~ é suficiente co que existe
ción Pataca de Galícia.
en Mabegondo. •

Xosé Manuel Puga do Sindicato l.abrego.

Os seus deputados salientan as numerosas propostas aprobadas ainiciativa sua

O BNG 'conseguiu que Galiza exista' no Congreso dos Deputados
Os deputados do BNG no Congreso , Francisco Rodríguez e
Guillerme Vázquez, fixeron balanza do seu traballo parlamentar afirmando que lograron que
"Galiza exista, con conciéncia
de seu e cunha forma específica
de contemplar e analisar o Estado español". T amén salientaron
as suas iniciativas aprobadas
por unanimidade, algunhas tan
importantes como o traspaso de
FEVE ou a continuidade da Fábrica de Armas .

Mobilizacións en Febreiro
pola sanidade pública
As fórmulas de xestión privada seguen a ser rexeitada polos colectivos integrados na
Plataforma Galega para a Defensa da Sanidade Pública,

que acordou continuar coa
campaña de información e
con mobilizacións contra a
privatización. Ademais de
constituir plataformas
cidadáns coincidentes con
áreas sanitárias, a
Plataforma declarou "dia de
loita" o vindeiro 20 de Febreiro con manifestacións en todas as áreas. Ademáis os
seus integrantes solicitarán
entrevistas cos tres grupos
parlamentários máis IU para
transladarlles as iniciativas.•

"Nen perdidos nen calados , senón traballando arreo e deixando claro que Galiza existe, con
conciéncia de seu e problemas
concretos que os demáis grupos
políticos sempre ignoraron, porque nunca funcionaron como representantes galegas", con estas palabras definia Francisco
Rodríguez o traballo realizado
por el e polo seu compañeiro,
Guillerme Vázquez, no Congreso dos Deputados.
Os deputados nacionalistas destacaron o "labor pragmático" da
sua preséncia en Madrid, obrigando ao PP a votar a prol de propostas realizadas polo BNG que
serian aprobadas por unanimidade "aproveitando as contradicións
existentes entre o Governo de Aznar e os partidos que o apoian".
Entre as numerosas iniciativas
aprobadas a instáncias do BNG,
Francisco Rodríguez, resaltou o
acordo unánime para que os ferrocarris de FEVE sexan transferidos á Xunta, restando só agora
que a administración galega reclame esta transferéncia. Outra
das propostas aprobadas foi a
continuidade da Fábrica de Armas, asi como a posibilidade da
cesión por parte do Estado á
Xunta de bens inmóbeis desafectados por Defensa, que sexan
declarados de interese cultural.

Unha visión própria
Resaltaron tamén como conquistas a "eliminación das vexa-

Despois da xornadas celebradas en Outubro na Coruña con
expertos sobre a pobreza doutras comunidades, a Rede Galega de Loita contra a Pobreza
e Exclusión Social aporta á
Xunta as modificación que ere
precisas na Leí galega de medidas básicas para a inserción
social (Risga). A accesíbilidade
da Rísga é un dos principais
problemas que aprecia a Regal,
que propón a eliminación do requisito dos cinco anos de
empadronamento para ser beneficiário desta axuda e a abriga da legalización dos imigrantes. Asimesmo sinalan como
bon o acceso á Risga por parte
dos reclusos en terceiro grao e
retirar o requisito de ter consituido "un fogar independente a
non ser que se teñan menores
ao cárrego" porque desde a Regal apóntase que hai moitos casos de pobreza encubertas nas
vivencias dos pais. Tampouco
ven xusto que se teñan en canta certos ingresos esporádicos
como un factor negativo. Solicitase ademais do governo galego que negocie a cobertura
destas prestacións co central
para compensar a situación con
outras comunidades e dese xeito librar fundos para poder adicar á reinserción. Outra das
aportacións retírese a axilizar-o
proceso de demanda da axuda,
a centrala na necesidade de vivencia e a afondar na inserción
laboral e social. +

- X.C.

Francisco Rodríguez e Guillenne Vázquez.

cións indignas co tratamento da
língua e a cultura galega en institucións como as Universidades
do Estado". Asi, aprobouse unha proposta apresentada polo
BNG para que a UNED imparta
Filoloxia Galega a partires do
próximo curso, algo que rexeitaban até de agora aducindo que
non había suficintes matrículas.
O BNG tamén conseguiu que se
aprobase a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, a
regulamentación da inspeción
de barcos, ou a axuda ao concello da Cqruña para facerlle
fronte á catástrofe de Bens.
Guillerme Vázquez resaltou, pala sua banda, como por primeira
vez se tiveran que debater, ...con
pasicionamento explícito que
deixou ben as claras as contradicións dos partidos estatais e
as su.peditacións do PP ao Governo Amigo, os principais temas de importáncia .estrutural

na economía galega". Os deputados do BNG afirmaron que
sen a sua preséncia en Madrid,
temas como os da cuota láctea
ou os problemas pesqueiros
non terian pasado "dunha pergunta de tres minutos". Tamén
consideraron como moi importante que se ouvise unha voz
própria e diferente en aspectos
como o da OTAN ou o do financiamento autonómico.
Guillerme Vázquez referiuse tamén á-- pouco atención que lle
presta o Governo Aznar a Galiza e o pouco peso que ten o
PPdG, con Fraga á cabeza, en
Madrid. Para o parlamentario
pontevedrés só se recebe a
atención que se merece do Governo central "cando se presiona con forzas políticas própias, ·
con canto máis peso mellor, como tan cataláns e bascas" . Salientou tamén que o traballo dos
dous parlamentários do BNG é
tan intenso que apresentaron o

"80% das propostas que realizou o Grupo Mixto", traballando
os dbus "como se fosemos máis
de vinte".
A perguntas dos xornalistas so- bre os contínuos ataques de
Abel Caballero ao BNG, ·resaltaron a coesión interna da organización nacionalista, "xunguidos nun proxecto comun",
poñendo de manifesto os chamativos cámbios de opinión do
PSOE, en problemas como os
da multa da supertaxa. Os ataques ao BNG, ora calificándoos
de dereitistas, ora de comunistas, virian dados por un "intento
de amedrentar ao eleitorado
ante ·o noso contínuo ascenso
eleitoral, froito de que somos
unica forza que define un modelo para Galiza e, o eleitorado, cada vez sábeo mellar. Son
idénticos, ademais, aos que
veu empregando o PP todos
estes anos", afirmaron os congresistas do BNG . •

a

As Jugo entregan
ao Valedor sinaturas
polo traslado dos presos
O 17 de Xaneiro ás 11 da mañá as Juntas Galegas pota Amnistía entregan ao Valedor do
Povo as sinaturas recollidas reclamando o traslado á Galiza
dos presos independentistas, para que se axéite á lexislación
estatal e internacional referida
ao lugar de cumprimento das
penas. As Juga far:i o mesmo o
24 ante o Tribunal Superior e o
Xulgado de Vixianza
Penitenciária. Por outra banda,
· lnácio Martínez Orero, que ingresou na prisión da Coruña
para rematar de cumprir unha
condena de seis anos por colaborar co EGPCG, estivo sete
dias en folga d~ fame
reclamando o seu direito de
quedar na Galiza. •
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galegas, realizado
exausüvamente entre o 20 e o
26 de Maio. "O contido·dos
comunicados coincide cos .temas publicados nun 76,06%. É
dicer, como média, tres de cada catro argumentos informativos remitidos polo Gabinete
de Comuntcación da Presidéncia da Xunta son considerados
polos xomais infonnacións nece árias para construir o eu temário de actualidade."

..

Luis Perez Le1ra, coordenador naciÓnal da CIG·Migración
'Co.mo aXunta non ofai nós oferecemos
anasa central para areclamación de pensións complementárias suízas'
9* XAN CARBALLA

"Fai falla unha Conselleria que se ocupe especificamente da emigración, porque a un emigrante que volve a Xunta non lle dá asesoramento nenpun", afirma Luis Pérez leira coordenador nacional da CIG-M1gración que recentemente viaxou a Suiza onde se
está implantando a central nacionalista. O sindicato galega oferécese a informar, en coordenación cos sindicatos suizos4 aos afectados das pensións complementárías suizas non cobradas.

problema das pensións. O mecanismo que xa podemos aterecer
na CIG é que a xente que se
considere afectada se achegue
por ca.lquer local do -sindicato
con toda a documentación que
teña·da sua etapa laboral na Suiza. Através da nosa delegación
alá e dos sindicatos suizos poderemos dar información sobre os
seus 'direitos a unha prestación,
sexa de vellez ou complementar
se tixeron esa aportación.

Esta labor hai que facela porque un emigrante galego non
ten un organismo ao que dirxirse se se ere con direito a
cobrar onha pensión complementar suiza?
A Xunta escúrrese dicindo que a
emigración é unha competéncia
do Estado, cando en realidade o
estado desviou unha manchea
de servícios aes governos autónomos que tamén teñen que ver
cos emigrantes -vivencia, servizos sociais, ...- e ademais agora
o governo de Mé!drid é do seu
mesmo partido. E un problema
de vontade política, porque tamén os concellos teñen competéncias en relación aes emigrantes que retornan. A nasa proposta é que a Xunta asuma todas as
competéncias de Emigración, e
debia criar unha Conselleria espedficamente adicada.
Dentro da emigración como problema o principal reto é o do re. torno, que existindo sempre hoxe
está nas cotas máis grandes da
história. No conxunto do estado
de 5 emigrantes retornad.os 3 son
galegas.
A. IGLESIAS

A falla de cobro de milleiros
de pensións de vellez e compl ementá ri as na Suiza, son
símbolo de desprotección dos
direitos dos emigrantes?
Cando se tala da emigración quizais se ignora a importáncia dos
cartas que chegan via pensións
dos emigrantes que estiveron en
Europa. Son enormes cantidades,
de moito peso no esquema dunha
economia desartellada con destrucción dos seus sectores pro-ductivos.
A Xunta ten unha responsabilidade moi concreta á hora de informar e asesorar aes emigrantes retornados de Europa e non
a cumpre adecuadamente. Non
pode ser que un có.nsul ou un
dirixente sindical topen de fronte
cun problema que, se houbese
verdadeira atención e interese
en defender os intereses dos galegas que traballan fóra do país,
a Xunta teria detectado previamente. Non pode ser que un
emigrante que está en Suiza vintecinco anos, e aforrou uns cartas, -regrese e non tope nengunha oficina pública. que o asesore
mesmo para facer un investimento. O tempo de montar cafeterías ou bares xa pasou. O contraexemplo dánolo ltália: municípios cunha grande povoación

. Onde ten que ir mentres o cidadán galego que volta?

emigrada teñen oficinas de seguemento e información para
Ti podes ir ás oficinas do Ministéque ao voltar saiban as po~ibili- · rio de Traballo, porque Emigra~ades de investir que teñen."
ción é a única competéncia na
práctica que administran hoxe os
Vostedes teñen xa implantadelegados provinciais do Ministéción en Suiza. Que pode facer
rio. Pero a Xunta non ten vencea CIG respeito ás pensións -Ha con iso. Habia que unificar tocomplementárias sobre as
da a matéria relacionada coa
que a Xunta se inibe?
emigración, cunha oficina central
e delegacións nas cidades princiO ano pasado-decidimos consti pais, e formar aos servícios sotuir a CIG na emigración, particuciais da Xunta e" _dos Concellos
larmente reclamada en Suiza onn.o que é o problen:ia específico
de hai máis· de 80.000 galegas
do emigrante que yoltou.
traballando. Ternos máis dun
cento de afliados en Zurich e esNon falo só de burocrácia. É que
tamos procurando implantarnos
se perden moitas axudas aos
neutros cantóns. Ao tempo enemigrantes que voltan porque os
tramos en contacto con centrais
asistentes sociais non lle inforsindicais suizas porque pensaman ben. Cando tiñamos en funmos que é clave que os traballacionamento a ADEG (Asociación
dores galegas estexan afiliados
polos Dereitos do Emigrante Gaaos sindicatos dos paises nos . lega) nun só ano xestionamos
que traballan, e na Suiaza,xa hai
80 axudas individuais da orde de
un índice de traballadores gale200 e 300 mil pesetas. Se esas
.gos afiliados elevado. Fixemos. axudas non se piden van para
várias viaxes e ternos un comoutro lado. Son programas como
promiso verbal con eses sindicao subsídio de desemprego para
tos suizos para manternos inforemigrantes retornados: un ano e
mados sobre os dereitos e as
médio a 50.000 pesetas menposíbeis reclamacións que posuais, se ·se traballo seis meses
dan facer os emigrates retornano exterior. A maioria da xente
dos. Na CIG ternos unha equipa
hoxe pédeno pero antes os que
de xente que milita no sindicalisviñan de América descoñecíano.
mo suizo e nos axuda para inforHai tamén unha axuda única pamar á xente que pasa polos nara gastos derivados do regreso
sos locais perguntándonos polo
{200 a 500.000 pesetas).+

O estudo conclue que todos os
comunicados do Gabinete son
publicados, nun ou outro xor• nal, inda que en El Correo Gallego sae o 100% dos elaborados
pola Xunta. Nas outras cabcceiras as porcentaxe varian:
O Correo Galego (76,92%),
La Voz de Galicia (61,53%),
Daniel López Muñoz, na sua
La Región (69,23%),
sección habitual de lRIMIA,
Faro de Vigo (76,92%),
ilúsrranos con algunhas razóns
El Progreso (84,61 %),
de mercado a prol da campaña
El Ideal Gallego (61,53%),
denostada desde alguns sectoDiario de Pontevedra (76,92%) e
res propugnando o nome galeAtlántico Díário (76,92%).
ga de Arousa para o novo modelo da Seat: "O do nome, coT úñez recolle tamén a paradomo saben os publicistas, non é
xa de que "os mesmos xomaunha parvada. Hai probas e an- listas cifran o seu grau de contecedentes. A Mitsubishi, que
fianza nos gabinetes instituciosabe desto, adáptase mellar.
nais en 3,43 pontos sobre 10".
·Precisamente porque pensa en
A maiores o informe citado
tennos de mercado, decidiu
por T úñez tamén estuda as
cambiar o nome dun famoso
conferéncias de prensa postetodoterreo para a sua venda no
riores aos Consellos da xunta
mercado español. Por iso o
"as declaracións de Fraga apaMitsubishi Pajero, comercialírecen nos nove xomais con
zase en España como Montero.
Fraga (promotor e protagonisSó se chaman daquela maneira ta) como fonte única,
os que veñen de Canárias, coindependentemente de que se
mo os plátanos. E conseguiron
presente como un só texto insuperar asi unhas sombrias
·
formativo ou se divida en váperspectivas de mercado. Chárias informacións ubicadas, inmaUes parvos. E por algo é cluso, en seccións distintas".•
engade López Muñoz- que o
Opel Ascona, con tan sonoro
nome en autóctono, é o coche
do seu segmento menos vendido en Galiza. Si señor. Os da
Nun artigo (FARO DE VIGO, 8
Opel tamén se enganaron ao
de Xaneiro) baixo o título "La
desprezar o idioma dos irreducGusanera", Alfonso Álvarez
tíbeis galaicos e velaí o
Gándara afirma a teoria da dodesastriño comercial".•
ble vara de medir da esquerda

Pajero non
pero Arosa si

Castro e Franco

Xomalismo
de gabinete
"O titular da Xunta non só é
unha das fontes máis referenciadas, senón que as informacións que narran ou descreben
as suas actividades acostuman
á ser textos con unha única
fonte. É dicer, monofónicos,
non plurais, sen contraste",
afirma Miguel T úñez na revista
XORNALISTAS que edita a
.Asociación da Prensa de Santiago de.Compostela, e que inclue no seu último número un
estudo sobre a utilización das
inform~cións elaboradas polo
Gabinete da Xunta nos diários
XORNALISTAS

cando fala de Cuba. uOicir, en
entrar noutr detalles, que un
determinado governante leva
36 anos no poder, reducindo a
siléncio a calquer forma de di idéncia, sen outro límite t mporal ao seu mandato que o da ua
própria vida, cando ademais esfameou ao seu povo, até a extenuación e o desánim e que
seus opositores polfticcis suportan internacionalmente o alcurne de gusanos, é algo que só
pode darse co rexime de Castro.
O Comandante pode gabarse
de que enxamais unha simples
moda intelectual, un miserábel
feixe de tópicos, durou tanto
nen con tan pouco motivo.
Francisco Franco, con ser un
xeneral, non soubo tiradle tanto partido á conxura xudaicomasónica, á pertinaz seqÜia e á
incomprensión no estranxeiro".
A maior abondamento no mesmo artigo Álvarez Gándara fai
unha afinnación nunca antes
escrita nen denunciada na ampla hemeroteca que deu Cuba
desde 1959: "as persoas da miña idade_lembran que, nos primeiros meses do rexime castrista, os fusilamentos televisábanse en direéto, á hora de almorzo, o que garantía unha alta audiéncia". t
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Cal é a orixe do proceso que
lle seguen por abuso de liberdade de imprensa?

Cando foi inauguraba a ponte entre Salvaterra do Miño e Monc;áo,
asistiron vários ministros que
despois se xuntaron nunha recepción oficial na Quinta de Serrade, na parróquia de Mazedo.
Este pazo é propriedade de
Adriano Peréira, que non ten modo de vida legal coñecido. Representantes da forzas de arde pública, da administración e da política de Portugal non tiveron problemas ao se deixar invitar por
este señor que é ben coñecido.
Non sei se na Galiza as autoridades quererian asistir a unha celebración que tivese lugar no Pazo
de Baión, convocados por alguén
tan coñecido como Laureano Oubiña. O certo é que recusaron
asistir ao banqueté da Quinta do
Serrade. No acto estiveron presentes representantes da prensa
pero non fixeron mención da festa. Só o semanario Vía Nova de
Vila Nova da Cerveira deu conta
do que paso u. Desde 1995 estamos no proceso, con citacións
semanais nos xulgados. Este é a
terceira querela que Peréira presenta contra min; nas outras
duas fun absolvido e o denunciante non recorreu a sentenza.

A NOSA TERRA
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José Luis.Manso Preto
'Para axustiza, un xornalista émáis perigoso que un narcotraficante'
-0--G. LUCA

OXORNAUSTA VIANÉS MANSO PRETO, DE 40 ANOS, FOI PROCESADO VINTE VECES POR ABUSO DE LIBERDADE DE
IMPRENSA A CAUSA DE TRABALLOS QUE TRATAN DO NARCOTRÁFICO NO MÍÑO E NA COSTA NORTE DE PORTUGAL.
O PRÓXIMO DIA 13ÁS14 HORAS, OTRIBUNAL XUDICIAL DE MONCÁO DARÁ A COÑECER A SENTÉNCIA POLA QUERELA INSTADA POR ADRIANO PEREIRA AFONSO, CITADO NA ~EPORTAXE POLÍTICA E NARCOTRÁFICO: LIGAfÓES
PERIGOSAS PUBLICADO NO .XORNAL V/A NOVA, DE VILA NOVA DA CERVEIRA. XORNALISTAS E ASOCIACIÓNS
CONTRA A DROGA DA GALIZA E PORTUGAL ASISTIRÁN A ESTA AUDIÉNCIA PARA APOIAR AO XORNALISTA. POR
ESJA MESMA REPORTAXE FOI PROCESAD-A TAMÉN A DIRECTORA DA PUBLICACIÓN ISABEL ARAUJO. MANSO
PRETO É AUTOR DO LIBRO MINHO CONNECT/ON, QUE TRATA DO NARCOTRÁFICO NA COSTA NORTE DE PORTUGAL.

hai transición.
Nunca deixou de haber complicidade entre contrabandistas e algunhas forzas de orde pública,
sobre todo as que gardaban
fronteiras. Non hai moito oferecéranme ·tabaco de contrabando
nun bar desta área no que son
ben coñecido. O que me oferecia o tabaco é pai dun oficial de
vi~.<iáncia contra o narco. Cando
noite, o fillo vixia e cando dia, o
pai vende o tabaco. No rio Miño
segue a entrar tabaco e teño información recente de que as planeadoras entran outravolta O
barco que vixia esta costa estaba en uso na guerra de ultramar
e pode dar unha velocidade de
sete nós. Agora, por esta costa
entran toneladas de droga.

Cal foi o resultado da disolución da Garda Fiscan
A Guarda Fiscal era semellante
ao corpo de Carabineiros en España e tantos foron os casos de
corrupción e escándalos que o
Governo acabou con ela e incorporou os axentes na Guarda Nacional Republicana (GNR). Hoxendia hai un descontento grande na GNR porque o aparello de
direccion do corpo está a ser
ocupado por ex-guardas fiscais.

Que probas ten para relacionar a Pereira no narcotráfico?

Desde a oposicion, o PSP criticara as leis de prensa.

No tribunal apresentei probas de
que durante o Proceso Nécora
Adriano Pereira tiña o teléfono
intervido pola policía española
que lle interceptara unha chamada de Sito Miñanco desde Panamá. ldentificárono como sócio en
Portugal de Sito Miñanco que,
como saben , foi detido con 600
quilos de cocaína e apañou vinte
anos de cadea. No momento en
que Miñanco era o narco máis
procurado en toda Europa, estaba a viver nunha parroquia perta
de Viana e despois en Moledo.
As duas vivendas nas que se
agachou eran de Adriano Pereira. Non é por acaso que nesta e
noutras querelas instadas por esta persoa, os avogados da acu sación sexan os mesmos que teñen defendido a narcotraficantes
noutros procesos.

Cando os socialistas estaban na
opqsición criticaban ás leis de
prensa do governo de Cavaco
por seren represivas; agora governan os socialistas e nen talan de reformar a leí. Quen reclama desta máis dureza contra
a prensa son os de Cavaco. Os
procesos de prensa teñen na
xustiza unha calificación máis
urxente ca os ordinários. Hai
dous anos que non teño vacación por estar obrigado á apres entar me nos tribunais. Tiña
proibido ausentarme máis de 48
horas. ~ra un delicuente potencial má~s perigoso que se tivese
matado. Perante un pasto da
Guarda Fiscal houbera unha
descarga de 3.500 quilos e os
contrabandi·stas pagaron unha
fianza de 350.000 pesetas e eu
xa tiven que pagar unha de
500.000. Como xornalista debo
ser máis perigoso para a sociedade que os contrabandistas
sorprendidos nun alixo.

As relacións políticas do querelante non son descoñecidas.
A reportaxe sobre a inauguración caeu coma unha bomba na
comarca. En Mongáo un concelleiro preguntou ao Alcalde, do
PSP, como era posibel que tivesen feíto unha cerimónia oficial na quinta de Adriano Pereira. O Alcalde respostou que Perei ra oferecera a quinta para a
celebración, como se isto fose
razón para aceitar sen mais .
Agora, no xuizo, unha das testemuñas de Pereira era o alcalde
de Mongáo que asegurou que
foran el e o alcalde de Salvaterra quen acodiran á quinta de
Adriano Pereira para lle solicitar
o uso do pazo para o banquete
e que o concello de Salvaterra e
o de Mongáo correran cos gastos. Ternos duas ve.rsións.

No ano 81, alguns contrabandistas galegas condeados pota xustiza buscaran refuxio en
Vilanova da Cerveira.
O primeiro presidente da Xunta,
Fernández Albor, veu visitar á
Vilanova da Ceweira a Sito Miñanco, Marcial, Arbex e Santorum, que estaban a viver no hotel A Boega. Había contra eles
unha orde de ·captura despois
dun proceso por contrabando de

Como afectaron os procesos
ao periódico Via Nova?

.r
tabaco. Sobre o papel si, pero
na realidade nunca houbo fronteira entre a Portugal e a Galiza.
A unha banda e outra da fronteira, o contrabando sempre foi visto coma actividade legal. Os que
se adicaban a estas actividades
foran de vello considerados protectores ou bandidos xenerosos.
E nunca faltaron forzas políticas
interesadas en pprovei-taren -

eses poderes. Non teño a menor
dúbida de que no partido que
daquela se chamaba Alianza
Popular tiraron benefício desa
xente. Mesmo ·sabendo que certas persoas te·ñen actividades
pouco claras, hai políticos que
precisan diñeiro para campañas
e que non r.ecusan beneficiarse
deles. Non é por acaso que nós
e-n PGrtYgal xa tivemos un presi-

Nós ternos sido sempre absolvidos pero acabamos sendo prexudicados dunha forma indirecta
porque non ternos a'quela disponibilidade e forza de ánimo para
continuar. No canto de facer o
noso traballo ternos que andar a
xuntar papeis para ir aos tribunais, declarar, apresentar fianzas, ir falar co avogado. Por causa desta última querela de Adriano Pereira eu xa fun ao tribunal
máis de vinte veces. A directora
do xornal, Isabel Araujo, tamén
está implicada porque a leí portuguesa así o prescrebe, ainda que
non tiVE?Se que intervir no xuizo. E
se un director é condeado duas
A IGLESIAS
veces nunca máis poderá dirixir
un periódico. Agora nunha semadente da República que recebeu
na chegan á miña casa dous
máis de cen millóns de pesetas . GNR armados para que asine
unha notificación do tribunal na
de alguén que tiña antecedentes
que me dan conta dunha querela;
por contrabando e que era ben
á semana seguinte aparece outro
coñecido como contrabandista.
axente para decirme que a quePara un sospeitoso é unha forrela foi admitida; despois viran inma ideal de pagar favores.
dicarme que teño que sinalar testemuñas. Eu agora río pero non é
Do contrabando de tabaco,
para brincar. Que poden pensar
case legal durante anos,
de minos viciños?+
ao - dos narcóti<?OS, apenas
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Segundo se desprende dun informe_de Adega

Bens deitou no mar dez mil quilos
de metais pesados en dezaseis anos
A catástrofe do vertedoiro de
Bens comezou moito antes do
dez de Setembro de 1996, cando se derrubou sobre o Porti·
ño. Bens v.erteu ao Atlántico
milleiros de quilos de lixiviados, lodos e metais pesados
nos deus dezaseis anos de
funcionamento, segundo se
desprende dun informe da .organización ecoloxista Adega.
Entre 1981 e 1996 no vertedoiro
de Bens deitáronse 125.000 toneladas de lixo ao ano e durante
todo ese tempo acumuláronse
máis de 10.000 quilos de metais
pesados que se filtraron ao Océano Atlántico, segundo se desprende dun informe elaborado
pola Asociación para a Defensa
Ecolóxica da Ga/iza e publicado
na revista Cerna, que edita Adega. Segur-ido esta organización
conservacionista, "na prática, a
contaminación emitida poderia
ser até tres ou catro veces maior
que a indicada".
'Bens verteu ao mar inxentes
cantidades de matéria orgánica,
capaces de provocar o consumo
de 5.000 toneladas de oxíxeno,
depositar 100 toneladas de lodos sobre os fundos mariños, e
verter máis de 160 toneladas de
amoniaco" en dezaseis anos de
funcionamento , indica Adega.
Pero a organización ecoloxista
considera "máis preocupante" a
contaminación de metais pesados; a saber: 10.000 quilos de
zinc e mangane¡:m, 750 quilos de
nícquel, cromo, cobre chumbo e
cádmio. "E falta aí por contabilizar o mercúrio, quizá en concen-_

tracións superiores á dalguns
metais pesados, a xulgar polos
.200.000 quilos de pillas (incluindo uns 1.300 quilos .de pillas botón) que cada ano se viñeirnn
vertendo en Bens, segundo estimacións realizadas a partir de
dados oficiais", di Adega.
O informe de Adega parte de
sendos estudos de dous departamentos da Universidade de
Compostela. O primiero deles ,
_de 1988, .é un estudo bibliográfico do der;>artamento de Enxeñeria Química que permite facer
unha previsión da carga contaminante dos lixiviados (fluidos
decantados palas flitracións de
auga da chúvia). O segundo traballo, realizado en 1986, é máis
concreto, e analisa a composici.ón dos lixiviados no vertedoiro
de Bens. "Sen embargo, este
estudo non incluia concentracións de de metais pesados.
Polo tanto, mentres non se reali-.
cen estudos en maior profundicade, e$tas estimacións pódense considerar orientativas", di o
informe.
Os cálculos aos que se refire
Adega parten da estimación das
precipitacións médias anuais e
"da asumpción de que aproximadamente un 20% destas au - ·
gas acaban xerando lixiviados".
Segundo esas estimacións, calcúlase que se xeran-lixiviados a
razón de 5.5 metros cúbicos por
hectárea e dia, o que -supón 30
metros cúbicos por dia ·se se estima unha superfície inicial de
vertido de 5,5 hectáreas. O motivo de considerar que Bens xera lixiviados a razón de 5,5 me-

tros cúbicos por hectárea· e dia
ven dado porque "a infiltración
potencial dun vertedorio destas
características (baixa densidade) sitúase entre 8 e 800 metros
cúbicos por hectárea e día", e
só unha parte xera lixiviados.
Contado, Adega ere que estes
dados poden ser maiores, por
canto a área do vertedoiro é
maior que a inicial e porque carece u de drenaxe perimetral,
polo que os lixiviados recollen
as pr-ecipitacións dunha superfície relativamente maior.
En Bens ve.rtéuse lixo cun 75%
de matéria orgánica (50% se se
exclue o papel). Da fermenta~
ción desta substáncias prodúcese biogás, que vai á atmósfera e
que consume oxíxeno, e ácidos
orgánicos que dan lugar ao aumento da acidez dos solos, feito
que favorece que se convertan
en ·solúbeis as sales orgánicas e
os metais pesados ali depositados, de modo que son arrastrados polas augas da chúvia filtradas desde a superfície. Por gravidade, esas augas rematan no
mar, en concreto ao pé do Portiño, xa que o vertedoiro de Bens
está case na beira do océano.
A resultas deste informe, Adega
fixo unha chamada ás autoridades para que poñan fin a esa fonte de contaminación, vários meses despois do desastre de Bens.
Cos gases Adega recomenda o
seu aproveitamente como fonte
de enerxia e cos lixiviados pede
que sexan sometidos a un proceso de depuración "que elimine a
matéria orgánica e permita recuperar os metais pesados". •
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Os mariñeiros galegos terán que parar agora catro meses na vez de dous.

A. IGLESIAS

OGoverno esp~ñol disposto aaceitar oaumento que
perxudicaria a120 barcos galegas

Marrocos presiona á UE
aumentando en dous meses o paro
biolóxico e apresando barcos
Un ano despois de que a UE
asinara o acordo pesqueiro con
Marrocos , o governo marroqui
volta a presionar na percura de
máis contrapartidas. Como outras veces, e sen concluir o prazo do acordo, tenta impoñer novas condicións para receber
máis diñeiro. Agora reivindica
aumentar de dous a catro meses- o chamado paro biolóxico
que lle impoñen aos pesqueiros
do Estado español .
O Governo español estaria disposto a aceitar que se dobre o
tempo no que teñen que estar
sen faenar os seus barcos no
banco Canário-Sahariano, se o
paro é para todos os barcos .
Marrocos, que está a negociar
en Bruxela,s négase a incluir
calquer resolución expresa que
especifique que "o paro biolóxico terá carácter xeral". Até de
agora os barcos do Estado español, 1~o deles galegos, viñan
parando os meses de Setembro
e Outubro, pero non facian o
mesmo os barcos marroquinas
nen tampouco os xaponeses,
coreanos ou rusos, cos que tamén tefíen acordo de pesca.

paro outros dous meses, e nun ca para o tempo que figura no
convénio". A demanda de axudas para os meses de paro biolóxico levou aos mariñeiros galegas, sobre todo do Morrazo , a
importantes mobilizacións.
Desde a UE sábese que Marrocos o que pretende é conseguir
millores condicións para os seus
productos e máis diñeiro en
efectivo por deixar pescar aos
barcos comunitários en augas
saharianas. Dentro desas milloras están a caida dos aranceis
para as conservas magrebís,
que tanto perxudica aos conserveiros galegas . Na ~ua visita a
Vigo , Del Palácio entrevistouse
cos representantes dos conserveiros e recoñeceu hai acordos
con terceiros paises que "poden
dar problemas"
Os tres pesqueiros apresados
por Marrocos e postos en liberdade sen cárregos, considérase
que forma parte da estratéxia de
presión que a diplomácia marroquina xa está ?feita a desenvolver ante Bruxelas.

Os sindicatos e o BNG mostraron a sua total oposición ao auA ministra española, Loyola del
mento do paro, pedindo que se
Palácio, afirma que o paro nos
indemnice ás tripulacións afecmeses de Marzo e Abril tamén
seria beneficioso se parasen to- . tadas e que non se reduza a
·dos os buques "pois non últimÓs
sua capacidade estractiva nen
anos existiu unha baixada imde postas de traballo. Para o
BNG , a situación xerada no caportante no nível dé capturas
dentro deste caladoiro" . A minisladoiro Canario-Sahariano, débese a unha decisión política
tra deixou a porta aberta en Vigo
que, de novo, "perxudica á frota
a que os armadores e mariñeiros puideran receber algunhas
galega", pedíndolle á Xunta que
axudas por parte da UE "pero só
adopte "un postura firme en deno -caso ·de que se ampliase o -tensa do sector pesqueiro". +
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Oconcello de Monforte adxudica unha obra á oferta máis alta
O concello de Monforte, governado polo PP, adxudicou a obra
do Pavillón Multiusos, valorada
en 249 millóns de pesetas á
unión temporal de empresas,
formada por lndeza S.L. e António Vare/a Vil/amor S.L.. A decisión foi rexeitada pola totalidade
da oposición formada polo BNG,
PSOE e CNG que consideran
escandaloso que se teña escollido a plica máis alta das once
propostas apresentadas.
lndeza e António Vare/a asumen a construción do pavillón
polos mesmos 249 millóns do
prézo de saida, cunha mellora
de obra valorada en 17 millóns
e consistente no cerre da finca
onde se asenta a construción
e máis doutro solar , de 946
metros cadrados , mercado
posteriormente polo concello e
non incluido no proxecto. Esta
circustáncia levantou sospei tas entre as forzas da oposición , toda vez que a compra
da nova finca foi decid ida no
pleno do dia 5 de Decembro e
o prazo para presentar as ofertas remataba o dia 11 . Tendo
en canta os feriados , /ndeza e
o seu sócio contaron con só
tres dias para ir ao concello ,
localizar o expedente da parcela recentemente adquirida ,
replantear o seu proxecto e
apresentalo.

res que a adxudicada, caso da
de Damaso Xosé S.L. da Coruña que se oferecia a realizar a
obra por 214 millóns, cunha rebaixa polo tanto de 35 millóns
sobre· o prezo de saida. Esta
empresa contaba ademais con
máis experiéncia que lndeza
neste tipo de proxectos, unha
condición que tamén se establecia no baremo.
Desde o governo municipal arguméntase que a baixa do prezo nunha oferta non ten intere- ,
se, por canto supoñeria unha
"renúncia" do m1,micípio a uns
cartas xa aprobados. Téñase
en canta que os 249 millóns do
orzamento proveñen do canee- ·
llo e das catre consellarias que
asinaron o convénio da obra o
pásado 29 de Novembro. A
- oposición, pola contra, xulga
que se a obra se fai por menos, o concello pode negociar
coa Xunta o emprego dos cartas aforrados en mellaras do
edifício ou neutras obras das
que se benefície igualmente o
município.
Á direita, o alcalde de Monforte, Nazário Pin (PP).

O baremo para a adxudicación
da obra, elaborado polo governo
municipal, xa levantara extrañeza na oposición , ao dar a máxima valoración ás mellaras de

obra presentadas polos litigantes e a menor ao prezo. _
A oposición considera que toron rexeitadas propostas mello-

Os ecoloxistas din que
as denúncias ocultan
a contaminación do Miño
Ante as continuas comparecéncias nos xulgados, os ecoloxistas da Plataforma pola Defensa
do Miño reiteraron que o seu
único fin é "un ria público para
disfrutar e unha auga para
beber". Indican que as denúncias postas contra eles palas
administracións sempre tiveron
como resultado a absolución
dos membros da Plataforma e
que ocultan o problema ecolóxico do rio. A Plataforma oponse á ubicación do recinto da
Fundación de Feiras e Exposicións de Lugo, formada maioritariamente polo concello, Deputación e Xunta e opina que,
mália o contencioso formulado
contra a resolución da
Confederación Hidrográfica de
darlle licéncia, unha senténcia
favorábel poderia atoparse cos
feitos consumados. "O rio é o
único problema. Ao entrar no
xogo das denúncias os problemas principais, contaminación
e privatización, pasan ao
fundo'', din.•

A empresa lndeza S.L. é propriedade de Anxel Fernández
Presas , presidente da patronal
da construción de Pontevedra,
mentres que António Vare/a Vi- .
//amor S.L. pertence ao sogro
do alcalde popular de Lugo. +

Recollida de sinaturas en Ponteareas contra a universidade privada
Profesores e profesoras de
centros públicos de Ponteareas as inaron un documento
no que manifestan o seu rexeitamento ao convénio asinado
entre o concello e o Grupo
Marcote para a posíbel instalación dunha universidade priva-

da na vila . As corenta sinaturas que se levan recollido entre os profesionais do ensino
sinalan as caréncias que padecen desde as escalas unitárias
até os centros de secundário:
calefacción , mobiliário, material específico, instalacións de-

portivas etc. Asimesmo sinalan
que un complexo pechado non
conleva benefícios para a vila
e poñen como exemplo o centro Marcote instalado en Mondariz· "que nen sequer supuxo
a apertura dunha libraría adicional nesa localidade". Pola

sua parte, os CAF recolleron
máis de cen sinaturas entre os
universitários da vila rexeitando o convénio solicitando que_
se establezan axudas para os
estudantes que teñen que desprazarse ás universidades galegas.+

En Múrcia unha família foi indemnizada polos ruidos dunha empresa viciña

Unha madeireira de Carballo

responsábel de contaminación acústica e meio ambiental
A indústria madereira Unemsa ,
situada en Rus , Carballo, foi obxecto de distintas denúncias ambientais palas suas actividades.
En concreto , as denúncian atinxen á contaminación acústica,
de augas, e aire. Os viciños non
poden durmir polos ruidos e son
contínuas as afeccións respiratórias. Mália que a Xunta recoñece
que as emisións á atmósfera superan os límites legais, a Administración non considera graves
os danos de Unemsa. En Múrcia, unha situación semellante
ven de provocar unha senténcia
1
favorábel a unha família vítima
da contaminación acústica
dunha empresa de conxelados.
As denúncias contra Unemsa
comezaron na primavera de
1991, e despois de percorrer todas as instáncias da Administración, os viciños do lugar non
conqueriron que se cqrrexiran
as agresións meio ambien!ais.

lla vintecatro horas ao dia e funciona a ceo aberto cuns ruidos
de alto volume que non permiten
durmir aos viciños. Segundo estes últimos, a factoria incumpre
as normatizas relativas á necesária distáncia destas indústrias
de núcleos de povoación. Tampouco hai un control sobre os
vertidos atmosféricos nen ao rio.
Segundo o alcalde de Carballo
-e a própria Xunta, que fixo
suas as afirmacións do alcalde
tras unha interpelación da deputada do BNG, Pilar Garcia Negro-, "a empresa cumpre todos
os preceptos referentes á calidade ambiental" e os análises
realizados pola entidade colaboradora do Ministério de lndústria e Enerxia, Ambiosa, "deron
resultados favorát:>eis para as
teses da empresa en canto ao
cumprimento da normativa".

O informe da Xunta resposta á
interpelación de Garcia Negro
. A maquinária de Unemsa traba- _ . recoñécese que "ao lorygo do
'
.

procedímento de indagación da
situación meioambiental da empresa Unemsa detéctanse · determinadas irregularidades , respecto das cales o órgano competente para a sua corrección
insta a tomar medidas". O informe da Xunta recolle os dados
unha análise do Laboratório de
Meio Ambiente Industrial ; que
indica que "42% das medidas
realizadas sobrepasan o límite
lexislado".
·
Pero a Administración galega ve
de forma global un impacto pequeno e nega as acusacións viciñais. Entre os dados que desm i nte a Xunta é que Unemsa
estexa na orixe da contaminación: das augas, "xa que este tipo de actividade industrial non
utiliza -auga no seu proceso de
fabricación". Esta afirmación
non coincide coa observación
dos vertidos que directamente
Unemsa deita no río Grande e
mesmo a própria Consellaria de
lndústria recoñece que "pode

xerarse un vertido discontínuo".
A Unión de Empresas Madereras, S.A., Unemsa, situada no
polígono da Canosa, en Rus , no
concello de Carballo, é propriedade do coñecido empresário
pontés Roberto Tojeiro Diaz, xa
que é proprietário de Gallega
Distribuidora Alimentación, S.A.,
que ten o 47 ,99% das accións.
O resto do capital está distribuido entre outros sócios entre os
que destaca Caleras de Moeche,
S.A. En 1995 ·unemsa facturou
2.855 millóns de pesetas. Está
situada no séptimo pasto da clasificación entre as empresas dedicadas á fabricación de taboeiros de madeira aglomerqdos.
En Múrcia a empresa Vegetales
Congelados, S.A. e o concello
de Alguazas foron condenados
por un tribunal a indemnizar con
cincuenta millóns de pesetas a
unha família vítima da contaminación acústica da empresa de
conxelados. +

Fernández de Mesa, deputado no
Congreso polo PP.

Oporse á militarización
do Ferrol é"pechar
portas á modernidade'',
di Fernández de Mesa
Ainda que nengun colectivo
ergueu a voz para solicitar
maior preséncia militar en
Ferro!, o deputado polo PP
no Congreso Arsenio
Fernández de Mesa aposta
pola cidade, de onde é, como futura base da OTAN.
"Tan só se escoitan voces
en contra do campo de tiro,
empeñadas en seguir retrocedendo.e pechando portas
á modernidade", afirmou.
Mália que as protestas viciñais contra o campo de tiro
na praia de Doniños do Ferrol teñen fundamento en
sucesos como o que protagonizou un pescador ao ser
ferido cando se facian prácticas, Fernández de Mesa
está disposto a potenciar
Ferrol no ámbeto militar e
que todos os profesionais
da armada do Exército
español se preparen na cidade galega, que atravesa
unha grave crise económica
pola situación dos
asteleir_os. +
.·- . : ,
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ULO O CRECIMENTO?
MANUEL MERA

rar esta riqueza xa que pasaron de ter unh.a particiSegundo os teóricos do sistema, os colunistas dos
pación na produción xerada do 7,81% ao 6,7% e só
grandes xornais, a cúpula patronal e os govemantes
mellorou ·a sua situación porque diminuiron do
de tumo, hai motivos para estar ledos. Fan estas afir36,55% da man de obra ao 15,4% en 1991. Imaxínemacións argumentando que a economía medrou en
se o leitor os dados de 1996, logo do período pasado
1996 nun 2,2% en todo o Estado, e, ademais o realcoa socialdemocrácia neohmente importante para eles,
beral nos últimos anos e ·o
a Bolsa ten un rendimento
governo de direita do PP.
do 37%, o máis grande do
. o ano 1~81 os asalariados,
mundo! Como para non esMentres asalariados e latar contentes. Pero son pouque representaban un 4 7,25% bregos
eran cada dia máis
cos os obreiros que invisten
pobres
a
respeito da média,
en Bolsa, eu non coñezo
da forza de traballo,
os meios económicos connengun .. . En todo caso alrecebian un 6.2,06% da renda centrábanse nun sector regun que ·outro técnico, e
ducido de profisionais e
moitos executivos, empresá.~otal da Galiza,
empresários e especuladorios e profisionais.
res de Bolsa e rendistas, ·
rrientres que en
que en 1991 eran o 22% da
Este crecimento asombroso
cando aumentaran até o
povoación ocupada e abda Bols·a, que supera dezaseis
sorbían o 36% da riqueza
veces o do conxunto da ecoda forza laboral,
criada. Cos dados na man,
nomía, ten que sair dalgi.m
lado . Non atopei dados rereduciran a sua participación nestes dez anos aumentou
a dualipade social e a pocentes de como ·se distribue
56,68%~'
breza, mália reducirse o
a xeración de riqueza na
sector agrário tradicional e
Gal-iza , pero si dos anos
crecer a economía. Polo
1981 e 1991 nos Informes da
que será cµestión de -porse
Renda Nacional de España do
a tremer cada vez que se faBanco BilbaoVizcaya, que
le do crecimento da Bolsa ·
coido son realmente interee da enorme rentabilidade
santes.
das empresas, · cando :Superan o aumento do PIB, xa
No ano 1981 os asalariados,
que todo indica que os carque representaban un
tós sáen dos nosos cativos petos -de traballado res.
47,25% da forza de traballo, recebian un 62,06% da
Por iso non é cousa do pasado falar Elunha distriburenda total da Galiza, mentres que en 1991, cando
auÍnentaran até o 61,93% da forza laboral, reduciran ~ ción xusta da _riq~eza, senón un tema de máxima
a sua participación ao 56,68%. Ou sexa: perderan 5 . actualidade e necesidade. •
pontos da tarta, mentres crecían· quince pontos na
MANUEL MERA é Secretário Confederal da CIG
man de obra que producía. Aos labregos non foi pa-

'N

-

1991_,

61,93%

Obras no Tribunal Supremo.

Os xuíces do supremo

ªº

MANUELCAO

A expectación criada pola decisión da Sala Segunda do Tribunal Supremo sobre a posíbel imputación de F. González no ecuestro de Segundo Marey deixou en segundo plano un aspecto
que, en troques, pareceume a min moi ilustrativo. Das biografias
dos dez maxistrados dedúcese que GatLza aportaba o 30%, as
duas Castelas e Madrid o 60%, sendo o exterior, neste caso a
Arxentina, quen aportaba o 10% restante. Realmente é bastante -escandaloso e significativo que a distribución territorial dos
funcionários que teñen o deber e a abriga de impartir xustiza no
Estado español acuse unha componente tan castellana e unha
auséncia tan notábel das áreas máis desenvolvidas economicamente e, en particular, das duas principais CCAA históricas.
Parece claro que a Administración de Xustiza precisa dun aggiornamento e un reaxuste cara o artellamento autonómico consecuéncia do desenvolvimento da Constitución de 1978. A deslexitimación da Xustiza ten, ás veces, a sua raíz nesta asimetría entre os que imparten xustiza e os que a sofren. Pronto teremos o
BOE nos catro idiomas do Estado español despois do ridículo espectacular do PP e o PSOE votando en contra dunha propo ta
apresentada por CiU no Parlamento de Catalunya que ali fora
aprobada por: todos os partidos políticos! Xa non é sen tempo.
1

Retomando a composición do Tribunal que fallo u a Cau a Especial 2530/1995 paso a transcreber para a reflexión do leitore
un parágrafo do libro de Amando de Miguel (xa catedrático de
Socioloxia pala Universidade de Valencia en 1975 e agora tertuliano da Cope) Socioloxia do franquism9. N eu capftul 8,
Unha elite madrileña e financeira, escrebe: "E evidente o predomfnio dos [ministros] que proveñen do eixo Madrid-Bascónia-Andalucia, tan asociado certamente ás orixes da Falanxe, e as clas s
dominantes desde a Restauración (terraten nt andaluce , financeiros bascos, alt funci nários madrileños). É notábel a
auséncia dos "países cataláns",
fe1to de ser tanto polo volume de p voación que representan com ,
unha "poténcia bretodo, polo seu peso ec nómico. O que en todas as rexións de
xurídica" non foi fala
catalana (Catalunya, Baleespecialmente ars, País Valenciá) teñan nado
só 12 ministros frente aos 26
beneficioso
que proceden de Madrid, sinala
t
" con total nitid ez o carácter
para a nosa erra "centralista" da elite polít.ica, a
auséncia de participación "periférica" , alomenos da periféria
catalana-balear-valenciana".
Noutro parágrafo: "Concretamente, no escalafón de Embaixadores de 1967 ou np de Maxistrados do Supremo de 1958 non
hai nen un só membro que sexa nado en Barcelona, unha provínciá. que contou sempre con máis povoación que Madrid".

'O .

Galiza sempre tivo un importante peso na Administración de
Xustiza e tamén na milícia. O feíto de ser unha "poténcia xurí~
dica" non foi especialmente beneficioso para a nosa terra, mais
individualmente os xuíces galegas son moi aprezados e velaí ao
Maxisttado natural de Dumbría Xesus Corbal, que ven de ser
nomeado director da Escoila Xudicial de Barcelona na que os
novos xuíces receberán ensinanias en todas as línguas oficiais
do Estado español. A Administración de Xu~tiza é un dos poderes cun maior componente centralista que, afortunadarnen- ·
te, xa se está a ·correxir. +
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_Qs traballadores
·de Santa Bárbara
incorpóranse ao traballo
Tras vencer o pasado 31 de
Decembro o expedente de regulación que afectaba ao cadro de persoal da fábrica de
armas Santa Bárbara da Coruña, 232 traballadores voltaron ao traballo. A anieaza de
cerre segue pairando, sen embargo, sobre a. empresa, ·pen- dente aind~ dun plano indus- .
trial que permita a continuidade da factoria. +

Comezan legalmente
as reb~ixas

OComité de Endesa non asinará nengunha restruturación

O comércio galega exibe
desde o pasado dia 7 os
carteis de rebaixas, que poderán permanecer até o 7 de
Abril, en cumprimento do
decreto da Xunta sobre a
matéria. Os comerciantes
esperan obter 10.000
millóns de pesetas através
. destas ofertas. Algúns almacéns avanzaran xa as rebaixas, disfrazándoas baixo as
calificacións de "venda especial", "ofertas de Nadal" e
outras similares.•

interna se non se aproban medidas para a comarca

ACIG pide un pla!'o .

A economia da coman:a depende en grande medida de Ende.s o.

A. IGLESIAS

Odia sete comezaron as reunións dos traballadores coa empresa eas administracións

central van pór en marcha para
revitalizar á comarca.

-0- A.E.

A restruturación interna que
pretende realizar Endesa na
mina das Pontes non será
aceitada polos traballadores
se ao mesmo tempo non se
aproban medidas externas
para revitalizar a comarca.
Asi llo fixeron saber os representantes do comité de
empresa aos directivos de
Endesa na primeira reunión,
celebrada o 7 de Decembro.
O comité de empresa e os representantes de Endesa acordaron que se celebren tres reunións semanais até o 8 de Feb re i ro data fixada hai quince
dias en Madrid para chegar a
unha posición de consenso. Este foi o primeiro acordo ao que
chegaron , comezando as negociacións o Xoves 9 de Xaneiro
en Madrid . Pero nesta primeira
reunión, os traballadores deixáronlle claro aos representantes
empresariais que non ian firmar
acta algunha de "regulación interna" até que non se acorden e
se expliciten as medidas que
Endesa, a Xunta e o Governo

Na reunión do dia 9 os representantes de Endesa explicarán cales son os seus planos para investir nas Pontes. Os traballadores tamén lle farán saber as suas
xa coñecidas medidas que demandaron en mobilizacións, que
duraron máis de dous meses e
que se poden resumir en mellaras infraestruturais e apoios a
novos proxectos de desenvolvimento, tanto no eido industrial
como no sector primário. Con estas propostas , Endesa dirixirase
á Xunta cun plano global para
que a Administración autonómica
galega poña a sua parte, tanto
no deseño como nas axudas. A
Xunta tamén terá que negociar
co Governo central as aportacións desta Administración.

Axudas estatais
A respeito das axudas estatais
orixinouse unha polémica despois .dunha intervención do ministro de lndústria, Josep Piqué,
no Parlamento. Perguntado polo
deputado do BNG, Francisco

Rodríguez, sobre a·s axudas á
mineria galega, Piqué respostou
que "o carbón de Meirama e das
Pontes non se poderá acoller ás
axudas da UE por ser lignito".

das nunha reunión co comité de
empresa , que serán, precisamente, as que terán que negociar, asi como a sua utilización
práctica.

Desee o comité de empresa · Desde. o comité de empresa si- ·
afírmase que nunca reclamaron - gue a afirmarse que "nós non demandamos subvencións , senón
esas axudas, que ben saben
que só lle corresponde ao caras axudas que nos corresponden
como comarca afectada por probón ceca, e non ao lignito parblemas da mineria". Consideran
do. As mobilizacións realizadas
polos traballadores demandaque a inclusión de Galiza na Meban a inclusión de Galiza na
sa do Carbón foi a "grande vitória
que conseguimos coas mobilizaMesa do Carbón e entrar no recións. Antes da nosa loita a Xunparto de 300.000 millóns de peta non se enteirara de que oa
setas cos que se van "axudar ás
Galiza existia mineria. Foi descomarcas mineiras, pero que
pois xa de constituirse a Mesa do
non son axudas ao carbón", segundo afirman desde o comité.
Carbón, sen que a Xunta dixese
nada, c8.ndo Couceiro demandou
de Piqué a preséncia galega".
Para "aclarar os malos entendidos", o comité dirixiulle unha
Os traballadores están disposcarta ao ministro Piqué e ao
tos a ·voltar ás mobilizacións,
conselleiro Couceiro. A conse"máis contundentes que antes
lleria de lndústria xa emitiu unha
se é preciso", se o 8 de Febreinota de prensa na que ratifica
ro non acadan un acordo satisque "Galiza vai perceber as subf actório coa empresas e coa
vencións que lle corresponden
administración central e autopala sua preséncia na Mesa do
nómica. "Un acordo que terá
Carbón". Tamén o secretário xeque ser global , para toda a coral de Enerxia, Nemésio Fernánmarca", afirman.+
dez Cuesta, ratificou estas axu-

Nas oficinas galegas do INEM hai rexistados máis de 175.000 parados

O baile de porcentaxes do paro maquilla a precarieclade laboral ·
O abaratamento do despido tendos (17%); despois A Coruña
Os dados de Decembro sobre o
se amasado historicamente co72.772 (16,6%), Ourense
paro, refrexan que o diferencial
mo uhha medida que fai aumen21.000 parados (14,6%) e Lugo
negativo é maior na Galiza. Con
tar o paro, e precisamente é ese
19.000 (11, 1%).
efeito frente a unha baixa no pa~
un dos cabal os de batalla· sobre
ro en Decembro de 35.240 peros que se quer facer pivotar a
Os dados fornecidos servíronlle
soas no conxunto do Estado esnova lexislación laboral. Se hai
pañol, o paro medrou na Galiza · ao governo para anunciar o "éxicoincidéncia sobre a simplifica-_
to" da sua política económica,
en 1.666 persoas.
ción das modalidades de contraxusto candó se está a discutir
tación, a discrepáncia está en
unha nova adaptación do mercaOs datos actuais de paro en Gaque as centrais sindicais insisten
do laboral, que deben alcanzar
liza refrexan unha in.scripción no
en que se debe camiñar a consesindicatos e empresários denanINEM de 175.592 persoas, que
guir contratos de longa duración
tes de Marzo, segundo voces do
supón unha taxa do 1'5,68% soe non colocacións volátei s que
Ministério de Traballo, "porque
bre a povoación activa. Por prosenón teriamos que arbitrar nós - en moitos casos non compensan
ví ncias o paro é maior en Ponteao traballador nen aceitar.
as medidas necesárias''.
vedra con 63.065 desemprega1

As ondas mensuais de estadísticas serven para maquillar a
realidade dunha situación que
non se ten modificado apenas
nos últimos anos, ostentando o
Estado español un dos índices
de precariedade laboral meirandes de Europa. A análise
dos dados . numéricos do paro
descontextualizados do conxunto das políticas económicas, no c~so galega do desmantelamento dos sectores
productivos , están q,. dar un ha
visión distorsionada sobre o.
desemprego . +

de fomento
do .sector industrial
A CIG ven de pedir do governo galega a "elaboración dun
Plano de fomento do sector industrial, de forma que a médio
prazo este sector signifique un
30% do PIB da econom ia galega". A central nacionalista
criticou tamén a política de privatizacións, caso de Repsol e
Teléfonica, acometida no sector público ~statal. •

Oxulgado chama
a tres membros
do comité de Endesa
Fermin Paz Lamigueiro, presidente do Comité de Empre- sa de Endesa das Pontes,
Xaime Castro, portavoz do
comité e Fernando Blanco
delegado estatal, todos eles
membros da CIG, deberán
comparecer para declarar
ante o Xulgado de
lnstrución
nº 1 de Ferrol acusados do delito de desordes públicos. A
executiva
confedera!
Fermin Paz:, presi- da Central
dente do Comité de nacionaliSEmpresa ·de Endesa. ta lembrou
que estes
representantes dos traballadores loitan polo futuro da
empresaepo~uesecumpra

o plano asinado pola Xunta
con·esta factoria. "Surprende -afirma ademais a
executiva da CIG- esta celeridade, cando non hai
notícias soi.>re os responsábeis das FOP causantes da
agresión a unha cativa de 2
anos en Pontedeume ".+
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Retirarse, o grande servício
. de Indurain ao ciclismo
Ao longo da sua carreira, a persoalidade de Miguel Indurain foise"
conformando como pasmona, movéndose en·competición só na cer:tidume inducida de que ia gañar. Cando lle fallou esa cert'eza infundida non só comezou a perder, senón tamén a pensar seriament~ en
retirarse. Ao plegarse aos pactos de Banesto con Unipublic e correr a
Vuelta co médico Padilla decíndolle que non ia poder gañarla, xa
decidi~ abandoar a alta· competición, posto que non confiaba a fe
cega, como sempre fixera, nos seus directores deportivos Echávarri e·
Unzue. A sua muller e Padilla tentaron convencelo de que podia gañar outro Tour, procurando buscadle unha equipa potente como
nengunha que o levase de amarelo aos Campos Eliseos: a ONCE.

X.L. Iglesias Durán primeiro galego na Marathon
des Sables, aproba sahari_ana de resisténcia

Preparándose para unha ·
carreira de 250 quilómetros
-0- H. VIXANDE

Xosé Luis Iglesias Durán corre diariamente trinta quilómetros para prepararse para
a Marathón des Sables, a carreira pedestre de resisténcia máis importante do mundo, que esta edición, a duodécima, celébrase do 5 ao 14
de Abril: unha maratón de
250 quilómetros en seis etapas polo deserto sahariano.

está a promocionar a maratón
na península, de modo que se
agarda que haxa outros cidadáns do Estado, ainda que só
Xosé Luis é galega.

Pero o clube dos cegos, con bon critério, negouse a pagarlle a un só
corredor máis que a todo o resto da equipa (900 millóns contra 1.300
que demandaba lndurain). O corredor xa tiña a excusa perfecta para
retirarse e Manolo Saiz lograba pór fora da circulación ao causante de
que non puidesen rentabilizar propagandísticamente as vitórias. Ago-ra, todo o mundo chora bágoas de cocrodilo. Pero a marcha de lndurain benefícia ao ciclismo do Estado español. Os meios de comunicación colocaron nun lndurain case irrepetíbel todo o poder de concitar
audiéncia (máli,? 1).0fl ter o catisma mediático de Delgado) relegando
aos demáis-corredores e ás demáis equipas ao o~tracismo. O panorama
cliclista é hoxe desolador, faltos de protagonismo publicitário (chuchado por lndurain) só subsisten carro equipas. Os miles de rapaces
que soñan con emular a lndurain non teñen oportunidades e o resto do ciclismo profisional, despois de levantalo Delgado, tamén esmorece. Marchando canto antes, lndurain faille un grande servício
ao ciclismo. Hai que ter en conta _que o ciclismo, a diferéncia doutros deportes, sobrevive desde as categorias inferiores da publicidade.
Os_únicos que saen perdendo son cerros meios de comunicación. +

I

DA~

TERRA
AS9BALLADA

"As condicións son moi duras,
non se permiten as equipas de
apoio e nas .carreiras un ten que
levar consigo unha mochila cun
mínimo de cinco quilos de peso
que conteña unha equipa de supervivéncia, o s¡:¡co de durmir e
a comida para todos os dias que
Xosé Luis entrénase nas dunas
dura a maratón; ademais, o únida praia de Barra, nas proximidaco instrumento de ,orientación
des de Vigo, cidade na que vive._ que se permite é a buxola, que
Corre cunha mochila ao lombo e
é obrigatória". Mália este requibebe auga en marcha simulando
sito, non adoita perderse ninas condicións que terá que soporguén porque a carreira transcotar durante a maratón. En Marzo
rre por zonas chans nas que é
irá a Andalucía, en busca dun clidoado atapar referéncias.
ma máis hostil e' tamén máis seXosefa Fern ández Alon so é
m e 11 ante ao sahariano , para,
Trazado oculto
unha viciña do bairro de Valanunha semana, facer o ensaio xedares en Vigo que leva desde o
ral da maratón e tratar de percoO trazado ocúltase de momento,
ano 1995 nunha situación de
rrer entre 200 e 300 quilómetros.
sempre é asi, só se sabe que sepenúria económica a causa da
rá nalgun lugar do Sahara Ocienfermedad e que padece. Ten
dental ocupado por Marrocos. Ao
"É unha prqba no que importa
46
anos e é empregada domésmoito a estratéxia, a rodaxe e a
comezo de cada unha das seis
tic
a.
O trasto rn o depresiv o
resisténcia; como son probas
probas a organización comunicaprovocou que o Instituto da
moi seguidas é necesário ter cará aos participantes o itinerário.
Seguridade Social abonaralle
pacidade de recuperación e faunha prestación por incapacicer os esforzos en función diso,
"A organización é rigorosa -ex_....
dade
temporal para traballar.
prevendo os percorridos que se
plica o atleta galego-, só permite
Ao transcúrrir case dous anos
van facer no futuro", explica. A
a participación de 250 persoas
o INSS deixou de abonala poestrutura da maratón é diabólinesta edición e despraza unha
lo temp o máx imo qu e t efí. en
ca. De· maf.lá do prime.ira dia, a
equipa de médicos que pode impleno sol sahariano, percórrese . pedir correr a calquer persoa en
de v ixéncia estas axudas. Máunha tradicional matarón de 42
calquer momento da proba se
l ia is t o , o psiquiatra que a
quilómetros polo deserto. Ao
estiman que non está en condiatende non lle pode dar a alta
solpor dese mesmo día, corileza
cións físicas. Tamén hai un heli. médic;_a porque non está capaa chamada proba non stop: 70
cóptero e un grupo de persoas
citada para traballar ..
quilómetros até o mencer. Ao
que instalan os toldos baixo os
remate desa etapa a clasificairnos durmir". Para isto, a inscripDe sde o 4 de Outub ro de
ción de participantes é bastante
ción custa 300.000 pesetas . A
199 5, Xosefa Fern ández non
estábel. Ao dia seguinte veñen
'este diñeiro hai que engadir a
cobra n ada ~ tampo uco pode
as probas máis lixeiras, entre
viaxe até a cidade de Quarzazatrab a lla r. "E unh a situaci ón
trinta e trinta e cinco quilómetros
te e os gastos de material. .
tráxica porque non me dan a
castigados polo sol. Hai cinco
categorías de participantes indiEsta non é a primeira ·proba de , alta médica ao n on considerar. me curada. A Unidade de Valoviduais e unha para os grupos.
resisténcia na que participa Xosé
ración de Incapacidades consiEn canto ás nacionalidades dos
Luis Iglesias, ainda que si a máis
d era q ue n o n son acreed ora
corredores e corredoras, acuimportante. Anteri.ormente correu
dunh a inva li~ ez perman ente e
den de máis de vinte estados di- · en distintas carreiras en todo o
por esta circunstáncia, o IN SS
ferentes. Até esta edición só
Estado. Foi estando na míli, hai
deixa de abo n arm e a pres taparticiparan tres atletas do Estacinco anos, cando comezou a indo español, _pero a organización
teresarse por este deporte.+

Incapacitada
para traballar e
para cobrar

ción deixánd ome sen recursos", conta Xosefa , que considera que n o n se p ode xoga r
coa xente deste xeito cando
está en perigo a sua subsisténcia. O seu médico certifica nos
partes de enferm idad ~ que a
paciente está so me tid a a un
tratamen to por "apresentar un
trastorno depresivo c;on elevada ansiedade , q ue se cronifico u e c ursa con periodos de
franc a descompen sación co n
o utros de relativa estabilidade.
N on pode traballar".
Esta muller está de baixa desde
o 9 de Decembro de 1993 . Ao
pasar o primeiro ano e medio,
prorogáronlle a prestación até
Outubro de 1995 , data n a que a
suspend eron defin it ivamen te .
A o reclamar, o IN SS recorre ás
leis 42/1994 do 30 de Decembro e da ord e de 18/01/96 do
.Ministério de T raballo e Seguridade Social, polo que non lles
corresponde abonarlle a prestación económica unha vez que a
Unidade de Valoraci ón n on a
consigera acredora de invalidez
permanente .
Despois de rnoitos anos trab allando coino empregada do fogar atópas e nunh a situación
que, segundo sinala, é compartida por rnoitas persoas. Vive coa
sua nai, que cobra unha pensión
mínima polo que as dificultades .
económicas están á orde do dia.
A única saida que atopa e que
quere evitaré o traballo en precário, sen contrato -nen seguri dade social. "Que se pode facer
cando o médico que me atende
-non me dá a alta ?", di. A intención de Xosefa é denunciar publicamente ao INSS e recórrir á
via x udi cial se é preciso polo
que ela considera unha "grande
irresponsabilidade". +

Portugal pagará máis
de 15.000 millóns polos
gravados de Foz C0a
Se o Ministério de Cultura portugues confirma que os gravados rupestres de Foz Cóa pertencen ao Paleolítico, o Governo terá que pagar máis de
15.000 millóns de pesetas á
empresa EDP, que proxectaba
construir un encero no lugar.
Hai tres anos que EDP xa mercara equipamentos e comezara
as obras cando os expertos en
arte prehistórica, non sq de Portugal, chamaron a atención sobre a aberración cultural que se
ia cometer ao sulagar as cavas
nas que están os gravados. O
prezo a pagar como indemnización a EDP ten en canta o valor
dos terreas e os cartas investidos para as obras. +

O xuízo de McDonalds
a piques de rematar
O que comezou como unha
demanda da cadea de hamburg ueserias McDonalds
contra dous anarquistas
converteuse, ao final, nun
xuizo público contra a multinacional. O proceso, o máis
longo do Reino Unido,
comezou en Xuño de 1994
cando McDonalds
demandou a Helen Steele e
David Morris por difundir
"calumniosos" informes sobre a calidade dos produtos
da cadea e as relacións
laborais no seo da empresa.
A medida que ia avanzando
o proceso a demanda revirábase contra a multinacional
xa que numerosos informes
e testemuñas ratificaban as
denúncias públicas dos
membros do colectivo libertário London Greepeace. Os
directivos de McDonalds
empeñáronse en afirmar
que tanto as hamburguesas
como a coca-cola teñen una
alto valor nutritivo pero os
informes apresentados polos dous anarquistas
inciden no contrário asi co-·
mo sinalan que hai un criadeiro de gando da multínacional no Mato Grosso bra·
sileiro, polo que se expulsaron a povos indíxenas das
suas terras. Na Galiza,
tamén hai un colectivo de
información sobre
McDonalds cuxa campaña
quere animar á xente a non
consumir nos seus estabelecementos, de recente implantación.+

12.000 libros racistas
nunha libraria
barcelonesa
A policia de Barcelona fixo públicos estes dias os dados da
operación de rexistro levada a
cabo na libraría ultradereitista
Europa, do bairro de Grácia en
Barcelona, segundo informa
ADAI. Foron confiscados
12.700 libros repartidos entre o
estabelecemento e·a Vivencia
, do proprietário, Pedro Varela ,
ex dirixente de CEDADE. Desde a libraría enviábanse
fotolitos a Alemaña e Austria
de material considerado "xenocida" pola policia autonómica
~e <?~t~luny~. ~ .
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Cúmprense c_
en anos da marte de António Maceo, contra oque Weyler mobilizou todo un exército

A intransixéncia das Cortes españolas
ir-

alí~r-

ORei
coa profesionalización
do Exército
A profesionalización do Exército non é algo acordado da noite para o día. O Estado español súmase á nova OTAN controlando baixo o seu mando todo o território a cámbio de integrarse na
estrutura militar, algo
que significa

ac~lerou a independéncia de Cuba
9* G. LUCA
•
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Todas as tentativas dos creoulos cubanos de lograren a
autonomia pegou contra a int ra n si xé n cia das Cortes da
Restauración que defendian a
sagrada unidade da terra española. Tanto os republicanos
de Castelar como a maioria
monárquica negáronse a calquera reforma que adiantase o
auto-governo de Cuba e mesmo apedrearon a casa de Marti nez Campos para protestar
contra a sua política de atracción, de concesións mínimas.
En vinte aos de guerra, España mantivo un governador con
poderes de virrei e acabou
mandando 200.000 homes para dominar partidas coma a
de Maceo, morto hai cen anos.
As cambadelas parlamentares
para esnafrar as reclamacións
de autonomía foron continuas.
Cánovas tranquilizaba os ánimos da maioria colonial con frases coma "Defenderemos Cuba
até o derradeiro home e a derradeira peseta", que repetiria Sagasta ao sucedelo no poder. Na
illa, o poder peninsular non renunciou a nengún recurso, por
brutal que fose , con tal de eliminar as posicións autonomistas
mentres o exército consideraba
unha cuestión de honra a rendición incondicional dos rebeldes .
Os premiosos chamamentos dos
creoulos a un estatuto moderado
dentro da soberanía española
foron brutalmente recusados .
Maura decatouse de que era
preciso manter aos creoulos na
orbita española pero acabou como Gladstone, facendo protes tas de hispanidade contra os
ataques conservadores . Rome ro Robledo, que tiña importantes intereses economices na illa,
impuxo cómodamente o seu criterio de tratar a Cuba como unha província, sen nengunha clase de concesión.
Este viera pechado para as razóns cubanas afortalou a revolta
contra a que os peninsulares
montaron xa en 1868, con apoio
do Governador, o escuadrón de
voluntários á maneira de lexión
mercenária na que non se pedia
nengún documento. A violéncia
destes perdigueros respostaron
os independentistas coa queima
dos car:iabais e a espiral da guerra que segueu marcou fracasos
sucesivos do exército colonial.
O nomamento de Weyler significa o trunfo dos critérios represivs da maioria parlamentar.
Weyler tiña que levar a man dura, a guerra cruel aos terroristas
cubanos e para iso impuxo o terror como arma de guerra.

Unha morte celebrada
Maceo morreu nun enfrontamento coas tropas de Weyler o 7 de
Decembro de 1896. O governo
de Cánovas deulle tanta importáncia a esta baixa que considerou asunto de horas a capitulación cubana. Nalgunhas catedrais cantaron o Te Oeum para
celebrar a morte do xefe mambis,
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a
profesionali- .
zación do
Exército porque é unha
necesidade
operativa.
Dentro desta
O rei Xoan Carlos. nova política, o Rei
alentou a profesionalización do
Exército no decurso da
celebración da Páscua Militar e
o ministro de Defensa, Eduardo Serra, nun momento de
cámbio da organización militar,
deu "grazas aos quintos por
servir a España". Os militares
aproveitaron a ocasión para
pedir máis recursos; a sua pretensión é aumentar os presupostos pará Defensa até o 2%
do PIS nun momento no que
se recortan os gastos sociais,
médicos e educativos.•

O exército español en Cubo, que chegou a 200.000 soldados, non podio coa mobilidade dos mambises. Para acabar coa inagotábel inventiva guerrilleira de Antonio Maceo, á direita, Weyler impuxo o terror como arma de guerra.

que tiña· o degrao de Mayor General. "Aquí remata a guerra", dixo o doutor Zertucha, médico de
Maceo. De la Torriente Brau cita
o comezo triunfante do 96, cos
mambises na porta da Habana e
o camiño de Oriente pasado e repasado polos insurrectos, a pesar
das liñas fortificadas e dos
200.000 soldados que daquela tiña o exército colonial na illa.
A batalla de Bayamo (Xullo de
1985) é o responso derradeiro da
política de atracción de Martínez
Campos : fundos reservados a
mancheas para pagar desertores, espías e confidentes; trochas
para aillar ao inimigo. A división
do bando nacionalista d~ra como
resultado a Paz de Zanjón
(1878) , o armistício contra o que
que Maceo e Martí pronúncian a
Protesta de Baraguá. Só podian
chegar á paz se o poder colonial
recoñecia a nación cubana.
Despois de cinco horas de combate, Maceo e Máximo Gómez
non mataron a Martínez Campos de milagre na balasera de
Bayamo que durou cinco horas.
O mesmo xeneral governador
comprende que Cánovas non
dará defendido o seu fracaso · e
recomenda comezar a Guerra
Cruel, para a que non hai mellar
candidato que Wayler. Niso si
que están dacordo Cánovas e
Martínez Campos.
Valeriana Weyler, el carnicero,
tamén coñecido coma el tigre de
la Manigua, chegará como Governador de Cuba (con ·atribucións non inferiores ás dun virrei)
en Febreiro do 96. Desembarcaba coa promesa de rematar a
guerra en dous anos. Pero quen
podia nada contra as tropas de
Maceo, que desaparecían coma
panos de néboa asi que chegaba
unha coluna española e atacábana pouco despois na sombra da
manígua? Maceo é o primeiro
obxectivo de Weyler. Quince
dias despois de escoitar a marcha da xenE:rala no peirao do
Morro, Weyl.er despachou un
exército contra o xefe guerrilleiro
para rodealo en Pínar del· Ria.

Mariano Collazo, un dos mellares homes de Maceo, cruzou a
trocha do Mariel para pedir reforzas a Máximo Gómez. Repetian
o esquema de guerrilla praticado
desde 1869 á 1878: a tea incendiária contra os canabais e as facendas dos peninsulares nunha
labarada revolucionária que vai
de Oriente á Habana; a mobilidade extraordinária das axudas entre os rebeldes nas beiras das
trochas. "O inimigo está acobardado cando se enfronta a xente
veterana", di Maceo nunha carta
de Xullo de 1896.
Weyler concedera prioridade' ás
obras da trocha de Júcaro a Morón, un novo valado militar que dividia a illa de parte a parte, con
torres a cada quilómetro e unha
pista para correr pezas de artillería ao primeiro sinal de alarma.
Cuba foi a grande guerra da enxeñeria militar española de fin de
século que resolveu cortar o território da illa en trochas ou liñas fortificadas con blocaos e trincheiras. Parcelando a illa, os governadores querian impedir o contáxio
de Oriente ·e impedir a comunicación entre as guerrillas. A Flor da
Mariposa, con corola branca de
tres follas, é o sí'mbolo da loita de
liberación cubana porque amais
de adornar o cab.elo das guajiras
servia para cruzar a trocha con
avisos agachados no seu groso
talo verde. A lenda di que os españois nunca descobreron o que
a Mariposa levaba dentro.

Arevisión cons~tucional
portuguesa pendente
.de negociacións

hitleriano de guerra total que integra á povoación no bando inimigo. No seu famoso bando de 21
de Outubro de 1896, o xeneral ordeaba reconcentrar nun prazo
de oito días toda a pobeación dos
território_s ocupados polas tropas.
"Será considerado rebelde e xulgado como tal todo indíviduo que
expirado ese prazo apareza en
campo raso".
Weyler adiantábase aos campos de concentración do 111
Reich e ás aldeas estratéxicas
do Vietnam. Con este invento
secuestraba o país e transmitía
a Cánovas a sua ledícia polo rgisu ltado: "O ferrocarril volve a
funcionar e os enxeños xa fumegan". Martínez Campos recomendara a Weyler pola sua "intelixéncia, valor e coñecemento
da guerra" pero cada hora de
existéncia dos campos de concentración, nos que as pestes e
a fame engordaban coas vidas
de nenas e vellos (a xente moza
fuxia coa guerrilla decantado)
era un anaco de Cuba perdido
para sempre.

Estados Unidos vía nos crimes
de Weyler unha razón para intervir, que se vai converter en
clamor da opinión interna cando
McKinley sucede a Gleveland
na presidéncia o 4 de Marzo de
1897. Os burgueses creoulos
As trochas serviron na realidade
cubanos, autonomistas frustrapara que a guerrilla cubana mados desde 1869, apostaban por
rease sen compasión ao exército
fin polo independentismo desespañol. "A de Cuba foi unha
pois de fracasar no seu intento
guerra na que se disparaba moito
de desprazar á erase meia urbade lonxe; foi unha guerra de gasna peninsular, sempre ben acutar moita bala", di o soldado repatriado en Las Galas del Difunto. , billada co Governador. Despois_
de soñar durante anos cun imValle lnclán convertía en 01atéria
pério escravista que abrangueteatral unha constante de todas
se A Florida, Missisipi, Arkanas guerras coloniais: o negócio
sas, Alabama, Cuba e Porto Ridos fabricantes de armas que é
co, o remate da Guerra de Semais grande men'tres máis dura o
cesión obrigou os creoulos a esdesastre e tira da espiral de nocoller entre quedar de mandavas impostas. Weyler gastou undeiros de Cánovas ou defender
ha fortuna en fortificacións e reclamou a vixiáncia de costa. Pero . a pátria nova. O carniceiro Weyler axudounos a decidir.•
sobre todo anticipou o conceito

Entre o Partido Socialista e o
Social-Demócrata non hai diverxéncias en canto a duas
modificacións na
Cosntitución portuguesa, eis
a limitación do mandado do
procurador xeral da República e a reforma do sistema
eleitoral para renovar a
Asemblea da República.
Neste·momento o principal
problema é a definición da
moción de censura constru-:
tiva, que defenden os socialistas e rexeitan os social-demócratas. Outros pontos
que terán que ser negociados son o reforzo dos poderes da Asemblea da República e-diversas cuestións na
área da xustiza. De todos
xeitos, nestes dous pontos
hai bastante consenso.+

ETA volve a atentar
en Madrid
Un primeiro atentado, Luns
seis de Xaneiro, ·contra o aeroporto de Barajas, a meio dunhas granadas disparadas a
longa distáncia, serviu ao ministro de Xustiza e Interior, Jaime Mayor Oreja, para expresar o seu temor a que a ETA
realizara un grande atentado
en Madrid en resposta ás últimas detencións. Acto seguido,
Mércores oito de Xaneiro, a organización independentista ·
basca asasinou a un tenente
coronel do Exército meiante
un 'disparo a curta distáncia,
para, a continuación, facer explotar un coche bomba nas
proximidadPs do lugar no que
morreu o militar, causando
dous feridos. O chofer do automóbil do tenente coronel resultou ileso no atentado. •
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Catalunya recorre
a proibición de ter
-equipas olímpicas

PEQUENAS CONQUISTAS
FRANcrsco RoDRIGUEZ

Alguns dixeron que nos iamos perder no Con~
greso dos Deputados. Outros afirmaron que
nada poderian facer dous deputados alí. Benpensado, eles falaban por experiéncia própria.
Están tan habituados a perderse, isto é, a non
existir máis que para votar, conforme á orde
emanada dos seus grandes grupos parlamenta,
res. Nunca fixeron, coesionados como repre,
- sentaµtes galegas, nada en nome de Galiza, ou ·
especificamene a pral.
Merece, pois, comentário o que poden facer
dous deputados galegas en Madrid. Deixar
claro que Galiza exise, con conciéncia de
seu, e cunha forma específica de contemplar
e analisar o Esr'ci.do Español e o mundo, non:
é pouco. Como non o é que, por vez primei,
ra , se teña que debater amplamente, co sub,
seguinte posicionamento, sobre temas de im,
portáncia estrutural na economía galega, co,
mo o da supertaxa e o sector lácteo. Pero
irnos ao máis pragmático, a que son resulta,
dos a curto prazo. Aquelas conquistas, apa,
rentemente fáceis, pero que estaban sinto,
maticamente á espera de que nos chegásemos
alí. Case todas foron aprobadas, non de boa
gaña. Moitas delas foron resulta~o das opor,
tunidades que se axexarr nun estreito beco
que deixan as alianzas non absol~tas e ás ve.,
ces contraditórias .dos sócios do Govemo. Se
ternos en ccnta o escaso pesó do PP galego
no Estado -e no Govemo- e a sua pouca
proclividade a reivindicar directamente o
que aceita formalmente aquí, poderemos
avaliar mellor a importáncia da formulación
destas demandas no Congreso dos Deputados
en Madrid e a sua asunción pola Cámara pe, rante o Govemo do Estado.
Exemplifiquemos sen sermos exaustivos . A
posibilidade de transferir Feve,Galiza á Xunta
ten cobertura dunha votación unánime do
Congreso. a que espera a Xunta para iniciar
as negociacións? Santa Bárbara,A Coruña es,
taba fechada coa- conivénc.ia de todos, desde
ó Señor alcalde da cidade, até os directivos
da empresa, o anterior govemo e o siléncio
cómplice do PP. Collidos nas .suas próprias
trampas propagandísticas, víronse abrigados a
votar unha nosa iniciativa, nos inres máis
críticos, a prol de mantera fábrica de armas e

Aspecto da cámara do Congreso.

X.C.

de moita batalla perseverante por parte do na,
de procurarlle viabilidade e contratos co Mi,
cionalismo galego. CiU acabou por distanciar,
nistério de Defensa. A planificada estratéxia
se dos planexamentos do
-estatal, con eficaces co,
PP, e este vi use abrigado
laboradores dentro de
a ceder. Poderiamos po,
Galiza viuse entorpeci,
'Case todas
ñer moitos máis exem,
da. A causa non está
plos a outras problemáti,
gañada, pero a perspec,
foron aprobadas,
cas; especialmene á fe,
ti va é outra para unha
rroviária e ás relaciona,
empresa que foi preme,
non-de boa gaña.
das con cuestións lin,
ditamen.te levada ao
Moitas delas
güísticas adicaremos ou,
fracaso, segundo acaba,
ros comentários.
ron por recoñecer as
foron
resultado
novas autoridades da
Xa ven para canto valen
Axéncia Industrial do
das oportunidades
dous deputados galegas
Estado. As posibilida,
que deixan as alianzas
en Madrid. Nen perdí,
des de cesión aos con,
dos, nen calados. En to,
cellas e/ou á Xu~ta de
non
absolutas"
do caso, sobardados po,
Galiza de bens inmó,
las necesidades do país e
beis, desafectados por
Defensa, que sexan ·de,
ás veces polo stress que
provoca saber que debe,
clarados bens de intere~
mos actuar como se fóse,
se cultural, como o
Castelo de San Felipe
mos vintecinco para que
(Ferrol) ou o Mosteiro de Santa Catalina
se note que estamos dous. +
(Ares), están hoxe amparadas por votación
F. RODRJGUEZ é. deputado do BNG nas Cortes Xerais do Estado
unánime do Congreso dos Deputados, despois

A Generalitat de Catalunya vai
recurrir a senténcia do Tribunal Superior de Xustiza de
Catalunya, que anula dous artigas dun decreto da Generalitat de 1994, que permitían a
participación de federacións
catalanas en competicións deportivas internacionais e en
concreto nos Xogos
Olímpicos. O fallo do Tribunal
Superior debeuse a un recurso contra o decreto apresentado polo Consello Superior
de Deportes, que prefire que
todos os deportistas do Estado partic·ipen nas equipas
estatais. Catalunya vai
recorrer o fallo, pero a
solución -que tamén
beneficiaria á Galiza- está na
modificación da lexislación
estatal para recoñecer as seleccións nacionais no ámbito
deportivo internacional.+

Ex dirixente do PP
anúncia afundación
do Partido Demócrata
Juan Ramón Calero, ex dirixente do Partido Popular,
~nunciou a fundación
dunha nova formación política, o Partido Demócrata
Español, que será legalizado o vindeiro primeiro de
Febreiro en Madrid para tratar de concorrer ás
vindeiras eleicións. Hai unha comisión promotora, que
está composta por 17
persoas e que o once deste
mes de Xaneiro reúnese en
Madrid para aprobar un manifesto fundacional. O financiamento do novo partido
será através das cuotas
mensuais dos seus militantes xa que non hai detrás
nengun grupo empresarial
que o apoie.+

Nome ..................................... Apelidos ····-····· ................ .
Enderezo ...........................................................................
Cod. Postal ............................. Teléfono .......... ::.............. .
Povoación ............................... NJ.F.
Província ................................ País.
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Gademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal ............................:....• 9.000 pta./ano ••.... .4.500 pta./semestre
Europa ........•........•.............•........ 10.920
América e resto do mundo ......... 13.080

a) Subscrieións para o Estado español
·
O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

b) Para o resto do inundo
O Cheque bancário adxunto
C Xlro Internacional a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de A forros ........................................................... .
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0J

1 1 1 11 11 1 1 1 1
Titular .........................................................................................
........................................... ,......... Nº Sucursal ........................ .
Povoación ................................... Província ............................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

O INEM será traspasado
a Catalunya
O Estado traspasará a Catalunya o lnstituno Nacional de Emprego; INEM, despois das reunións mantidas pola Comisión
Mista de Traspasos EstadoGeneralitat. En concreto o Estado acedeu a ceder as políticas activas de emprego, isto é,
a formación dos parados é a
busca de empregos, pero non
cede, de momento, o recoñecimento, o control e o pagamento das prestacións por desemprego. De todos xeitos, o presidente da Comisión Mista de
Traspasos, Josep Antoni Duran
Lleira declarou que no futuro
Catalunya volverá a reclamar o
recoñecimento do direito a cobrar e o control dos parados.
subsidiados. De momento non
hai data precisa para a cesión
oficial desta competéncia. +
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Vintecinco millóns de nenas traballan en Latinoamérica

1

Franza reforza
con mercenários
o exército zaireño

De lustrabotas a voceador de autobuses,
oficios de nenos en Bolivia
-0- ÁFRICA L. SOUTO I LA PAZ

traxecto, ou cunha cantidade determinada de xente dentro, o rapáz avisa, "alístense los pasajes"
e comeza a recoller cartos e dar
o cámbio con gran soltura e con. trol dos que van a un lugar ou
outro,, de a quen non pode dar
cámbio ata que o.consiga un
pouco máis adiante, etc.

Ver cantidade de rapaces ocupados en traballos vários polas ruas a calquer hora do día
é unha das cousas máis chocantes que uAha se atopa
cando chega dende Europa a
un lugar como Bolívía, e máis
precisamente a unha grande
cidade como La Paz. No corazón da urbe hai moitos raparigos pululando e oferecéndose
para múltiples servizos. Son
parte deses vintecinco millóns de cativos que traballan
en Latinoamérica en condi·
cións de explotación, como
recoñeceu recentemente a Organización Internacional do
Traballo. A Bolivia tócanlle,
neste triste reparto, case meio
millón, un 6,4% da sua povoac ió n total. Son nenos que
buscan, cada dia, as formas
máis diversas de sobrevivir.
Ao primeiro paso que se dá pola
coñecida e transitada praza de
San Francisco, interpélanche
pequenos personaxes de cara
enfundada, escondida tras un tupido gorro de lá cubrindo practicamente todo o rostro, deixando
ver tan só os olios ; coa vista fixa
no naso calzado, sexa cal sexa,
do gorro sae unha voz que di:
"amarillito tengo, le limpio"; en
pouco tempo vaise aprendendo
a sortealos por medio de xestos,
esquivando miradas. Vense moitos limpando zapatos a todo tipo
e persoas, dende a outros nenas
até "cholitas" (indíxenas con traxe típico , deixado polos españois, con saia "pollera" e sombreiro redondo de feltro e duas
longas trenzas caindo sobre as
suas costas) , máis especialmente á xente dos bancos e oficinas
- segundo explican os propios
lustrabotas, ao ser preguntados.
Que por que van coa cara tapada? Eles din , cando non talan
de si mesmos que a maioria o
fai para que non os recoñezan ,
mentres que cando se retiren a
si próprios especifican que máis
ben é para non se manchar coas mans suxas de betun ao se
rañar ou achegar a man á cara
por calquer motivo.
Moi espertos, saben buscar bos
lugares -ás veces teñen o seu
anaco reservado-, as boas horas, etc. Cpas suas m~nciñas
sempre coas unllas negras e a
sua insisténcia chegan -nos
dias "moi bos"- a gañar até vinte.
bolivianos (unhas cincocentas
pesetas), cartas que, con relativa
frecuéncia van acabar nas máquinas tragaperras e golosinas, e
neutras ocasións en inalantes
(clefa, thinner, etc) e alcohol (cervexa e bebidas de moita máis
graduación como o singani e a
~hicha, ~imilares á augardente)

Voceadores
Cabezas de rapaces berrando
nomes de lugares asoman das
ventaniñas de grandes furgonetas repletas de xente durante todo o dia, e isto de tal xerto que
camiñar, ou sentar nun banco-da
rambla da rua de El Prado ou nun
café ou en calquera lugar arredor

Outros ofícios
En La Paz e noutras cidades bolivianas, non só se vocean as direccíóns que levan os buses, senón -todo tipo de servizo·s e productos á venda polas ruas : chocolates, xornais, xelados, transcripcións a máquina, recheo de
formulários, etc. Un dos tipos de
"anunciadores" infantis qi:Je máís
impresiona é o dos rapaces que
suben aos buses un pouco grandes, nos que hai corredor central
entre duas filas de asentos, e todos sérios botan un discurso .ás
veces mesmo rimado: "Señorás,
señores, disculpen que interrumpa a sua grata viaxe ou a sua
conversa cun amigo, pero é a
necesidade a que me leva facelo e preferíbel é adicarme a isto que a roubar ou a calquer outra actividade ilícita; eu só pretendo ofrecerlle este carameliño,
moi bo para .a sua gorxa por só
vinte centavitos que vostede ta. mén pode comprar-en caixa porun boliviano ... "·todo isto conforte ·
voz e sen un respiro polo medio
ata que logo, tamén moi sérios,
pasan a ver quen quer.
1

a

H. ZAMPLAGLIONE

dunha vía máis ou menos transitada implica non desprenderse
do sonsonete, a todo volume,
das infantis voces, que en nengun momento cesan de mesturarse. ca resto de ruídos do entorno. De entre as "mobilidades" termo que engloba todo tipo de
transporte público: micros, trufis,
taxis, radio-taxis .. .- os chamados "minis" son quizais as máis
empregadas: son furgonetas
grandes coa parte traseira chea
de asentos que en cada percorrido conductor e voceador han de
procurar encher. O espazo interior está controlado para dar cabida ao maior número de persoas,
polo que a penas é posíbel introducir algun vulto con un.
O conductor e dous pasaxeiros
van na parte de diante, e na de

atrás , aproximadamente unha
ducia máis de viaxeiros e o voceador. A esta última parte acédese por unha porta corredeira que
incesantemente se abre e pecha
debido a que non hai paradas fixas: cadaquén se sube ou baixa
onde queira, 'basta un sinal coa
man dende a beira da rua, ou un
"en la esquina me quedo" - e na
ventaniña desa porta está
perpetuamente instalado o rapaciño berrando. A pronunciación
dos lugares voceados dexenera
e, supoño que por contáxio, case
sempre de similar xeito; acorre
especialmente se se trata de zonas onde hai competéncia, as
máis concorridas: "Plaza Pérez
Velasco, setenta centavos", convértese en "Pere-s-tenta" repetido infinitas veces a incríbeis velocidades. Na/guns pontos do

M. VEI GA

Sérbia e o pensamento único
"Felipe González respalda a oposición §érbia e recoñece a sua vitória"
titulaban os diários hai poucos días. González foi enviado a lugoslávia, a frente da delegación da Organización para a Seguridade e Cooperación en Europa. Os mesmos meios de comunicación anotan, en
letra miuda e no faldón da páxina, que o informe do ex-presidente
español "recoñece que os partidos guvernamentais obtiveron a maioria dos votos populares a nivel global". Curiosos eufemismos.
Case ninguén lembra que, ao início do conflito, Fráncia, Inglaterra e
tamén Norteamérica apoiaban a Belgrado, frente a Alemaña que xa
recoñecera a Croácia e estaba abrindo un poderoso canal de comunicación xermanizado entre o Mar do Norte e o Adriático. O que Tito
lles arrebatara na segunda guerra mundial conseguírono agora a ben
menor custo. Milosevic é o señor da gu~rra (o Sadam, Gadafi, Ortega, Castro ... da rexión). As eleicións non valen se el as gaña. Os criminais dos campos de batalla, exibidos en tantos telexomais, se~~n
perdoados de contado se ·pasan á oposición . A Milosevic apoiano os
. sindicatos. Outra proba de que debe ser aniquilado.+

Nen.os e nenas en Bolivia realizan outros múltiples traballos; como lavacoches (na mesma rua,
con caldeiro de auga, esponxa e
xabrón) , como axudantes rios pe-.
quenas talleres mecánicos que
proliféfan nas saidas de pavos e
cidades, en fábricas, como guias
de turistas, como "porteadores"
das compras ata o taxi ou ata casa, nos almacéns de productos
de alimentación, etc., etc.

Oficios de rapazas
O feito de talar até o de' agora só
de ofícios de rapaces-varóns
non significa que as rapazas non
traballan. Nen moito menos.
Simplesmente, son menos visíbeis mentres se camiña potas
ruas. Son numerosas as que empezan a traballar "cama adentro"
dende moi pequenas, é dicer,
como empregadas de fogar a
tempo completo; outras "so para
lavar" (a lavadora é un electrodoméstico a penas extendido polo
de agora, mesmo entre a xente
acomodada), 04 para planchar,
limpar, cociñar etc. Vense tamén
nas tendas de abarrotes -de alimentación- collendo das estanterias o que a clientela pede, en
horário ininterrumpido de mañá á
noite todos os dias da semana.
As rapazas non se lle deixa que
anden soas palas ruas, están na
casa axudando ou suplindo á nai,
nas tarefas do coidado da casa e
ao coidado dos irmanciños menores; tampouco se ven nos lugares típicos de entretimento dos
rapacés-varóns como os locais
de maquiniñas de xogos , ou de
vídeo ( Rambo, porno .. .) nen en
xeral moito palas ruas. •
·

Entre do.uscentos e trescentos soldados ocidentais mercenários inicialmente -a cantidade verase incrementada
posteriormente de forma
considerábel- serán a contribución neocolÓnial francesa
na reccnstrución do exército
do Zaire, que se prepara para enfrentarse aos tutsis zaireños e para reforzar ao presidente Mobutu Sese Seko ,
do que a Franza, até hai ben
pouco, abdminaba. Este é o
segundo paso francés para
restabelecer a sua influéncia
colonial nos Grandes Lagos ,
o anterior foi colocar a un
home dos seus, o xéneral
Mahele Bokoungo Lieko -estudou na Escola da Guerra
de París- á frente do Estado
Maior do Exército. As tentacións imperialistas francesas
foron negadas polo Elísio ,
pero os encargados de reclutar aos mecenários son colaboradores estreitos do anterior presidente, Franc;ois Mitterrand, alguén que -sábese
agora- apadriñou a Jacques
Chirac na sua chegada ao
Elísio. •

Israel quer aprazar
dous anos
a re6rada de Pales6na
Que foron os palestinos
quen conqueriron a paz en
Oriente meio demónstrao o
feíto de que é Israel quen
está a pór todas as trabas
posíbeis á pacificación. A
última produciuse mentres
ambas partes negociaban o
acordo sobre Hebrón e
consistiu en suxerir
aplazar dous anos a sua retirad.a da marxe esquerda
do Xordán. Con esta
proposta; Israel conqueriu
paralisar o acordo sobr"'
Hebrón, que dividia a cíaade en dous sectores, un
palestino e un xudéu. Outra ,,
proba de que é l§rael q·uen ·
torpedea as negociacións ·
ven dada pola coincidéncia
co anúncio dos colonos
xúdeus de facer unha campaña contra o p.roceso de
paz.+

AFIS demonstra
a sua forza nas vísperas
do Ramadán -·
Un coche bomba explotou
nas proximidades da Faculdade de Letras dá capital Alxer e causou a marte a trece
persoas. Posteriomente, a
policía de.sactivou outro co_che bomba que se atopaba
cerca . Os grupos próximos á Frente l.slámica de
Liberación, FIS, en ·concreto
o Grupo Islámico Armado ,
GIA, demonstraron a sua capacidade de oposición ao réxime mílitar nas vísperas do
mes do Ramadán, que
comeza a semana que ven .
Só nos tres últimos
atentados dos grupos islámicos morreron 36 persoas e
·outras 250 resultaron
feridas. •

,.
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de Castela

A arte de Ronaldo
está en que non se
deixa cair dentro da
área, ainda que o
traben. Díxose neste·
1 xornal. Agora tamén
.: o canta a televisión e
1 a prensa deportiva.·
1 Pésie a que adican
1 ben de horas e de
1 páxinas ao fútbol,
1 tardan en descobrir
1 -estes pequenos
1 detalles. O seu non é
1 o deporte, senón a
1 mistificación.
Na cafeteria non
habia árbore de
Nadal, senón unha
camiseta do Celta,
, entre luces de cores
e ramas de acivo.
Comentário dun
traballador de Euskal
Televista. "Nós
sabemos s·empre
como van as
negociacións con
ETA. Cando marchan
ben recibimos unha
circular que nos
manda cambiar a
línguaxe. No canto de
·banda .terrorista, hai
que dicer
organización armada.
Se rompen as
conversas, volvemos
ao de antes".
Narran as crónicas
a epopeia dos
·secuestrados na
embaixada do Perú,
en Lima. Distribuen o
1 traballo por turnos. A
un diplomático
tocoulle repartir os
alimentos, a un
empresário limpar os
retretes. "Nunca na
vida pensara en que
teria que chegar a
facer semellante
cousa", confesa este
último. Moitos homes
no mundo e case
todas as mulleres
están sometidos a

Desde hai algúns anos ·rebulen
de Galiza para abaixo uns suxeitos pre.tendento instaurar, a
forza de decretos, as vereas re:
ais. E o xenero avariado do ecoloxísmo madrileñista que convén ao novo ministério de Nanci ·
Natureza. Vexamos en resumo
a calamitosa aportación histórica que para a península signficou a práctica
secular
da
praga
.da
Mesta: A ruí- Asvereasreais
na de Galiza
1
( cos Trasta- contribuiron ao
maras), o acu-·
pvan~do
rralamento de
Valéncia, o irremediábel
arrasamento
de Andalucia, deserto de
o afundimento España
de Cataluña
afogandolle o
comércio, etc.
O domínio do .
centralismo mesetário e máis
concretamente a dominación
das castas nobiliares sobre o
pavo. Se cadra o poder da nobreza castelan baseabase máis
nas ovellas ca nos cabalas. As
riquezas orixinadas polo comérico da lan fixeron que os señores
feudais fosen incontrolábeis p9lo rei, t'rocandose Castela nun
escenário permanente da guerra civil. Nas verbas de Castelao: O movimento migratório do
gando criou problemas económicos de primeiro arde e así
xurdiron códigos durisimos que
afogaban o progreso e impedíanó cultivo da terra. O que se chamaba "honrado concejo .de la
Mesta de pastores" impedía o
albor da agricultura ·en Castela e
impoñía o arrasamento dos ca- ~
serías, das arbores e dos mesmos homes, con tal de preservar a vida das ovellas. Esta política de ovellas contra homes, _de
·1an conra pan, foi protexida po-

... E APROVE ITO ESTA
PÁSC:UA MILITAR PARA DICER
QUE O EXÉRC:ITO NON É RENTÁBEL
E QUE O VAMOS PRIVATIZAR ...
PERDÓN ,. QUERO DICER,
QUE É HONORÁBEL E QUE O VAMOS
REFORZAR.

los reis católicos e chegou vigorosa até o século pasado (latifúndios) .
Verdadeiramente as vereas reais contribuiron ao avance do
irremediábel deserto de España,
ermos de León e Benavente, o
baldío de Carrión, o raso de Segovia, os vougos de Extremgdura, os páramos de Avila, as gándaras de Guadalajara, etc. A
Reconquista máis que unha
guerra entre duas relixións, foi
unha guerra entre pastores castelans e agricultores·.---os que ensanchando a fronteira leonesa
peñsaban engrandecer o seus
país, soamene acadaron xerar
os déspostas de Castela, os cales despois de esmagar aos Na-

zaríes do reino de Granada (os
reis católicos mandaron milleiros de leñadores a non deixar
unha folla verde, ano tras anos
durane o asédio), e tendo as
mans ceibes adicáronse a suprimir as liberdades dos nosos devanceiros galegas.
Os rabaños da Mesta amosánonlos como idílicos, polo ecoloxetas de Madrid, agora ben os
rabaños adoitan machacar infatigábelmene sempre en liña recta, a primeira ovella morde, a
segunda tripa as herbas, a terceira arrinca, a cuarta esmiuza
o chan ... Moi certamente os labregos medievais representaban ao deme coa faciana dunha
cabra.

Dous novos títulos da colección Prensa e criación

Cabaleiros e gañáns de Castela, eidos estré!gados e bosques
achandados. •
GONZALO BLANCO

V AZQUEZ

(ÜURE

E)

Os aliados
de Milosevic
Non é fácil de entender a razón
pela que o principal periódico ligad o historicamente ao nacionalismo galego explicita unha
posición comprensiva e ainda
favorábel ao lider sérbio Slobodan Milosevic. Xa o mero feio
de posicinarse sobre deste tema
resulta temerário e atrevido ten -

... e no Fardel da Memoria

ESCRITOS POLITICOS
de .Víctor Casas

CARTAFOLIO GALEGO
de Ánxel Fole

CARLOS VELO, CINE E EXILIO
de Miguel Anxo Fernández

A longa e intensa traxectoria
de Víctor Casas reúnese
nesta antoloxía que
recolle unha ampla selección
dos seus escritos máis
combativos.

Reúnense, por vez primeira,
os artigas publicados en galego
por Ánxel Fole, sen excluír as
súas pezas oratorias así como as
reseñas ou os prólogos que
realiz9u ocasionalmente.

A biografía dun criador
fundamental na-xénese
dunha cinematrografía
galega.
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_P ara que serve a O_NU?

1 igu_al tormento, pero
1 isa non importa.
1
1
I· Beber auga en ·
1 público xa non incita
1 á bulra. Antes

1 deciase: vanche
1

1 na_cer rás na barriga
1 ou vaia mixiricas, os
1 homes non beben

1 auga. Agora moita
1 xente ten, cabo dela, ,
1· no seu pasto de

Manuel

Ramón

Artur

António

Román Lago

Pen5ioni5ta

Estudante

Óbreiro

Ferroviário

Pensionista

Imaxino que para algo
servirá, pero non sei ben
para que. Quera crer
que erve ou debería servir para algo bon. A
prensa e a televisión
din que en Bósnia os
cascos azui dedicáronse
a violar mullere , agora
había que aber e é certo ou non. Sobre o que
din que fixeron no Zaire, non sei nada nen podo confirmalo. +

Para algo servirá. Non
estou moi enteirado sobre ese tipo de causas.
Por exemplo, o das violac ións esas dos cascos
azuis foron un desfase,
pero algo bon farian, digo eu. Probablemente
servan máis a intereses
ianquis, porque se supón
que todos os países deberían ser iguais pero o que
din os Estados Unidos
vai a misa.+

N alguns casos o ONU
serve para algo. Ás veces
o séu comportamento está fora de lugar, pero
sempre ten que haber alguén que mire un pouco
pala seguridade do mundo e pola paz. Polo menos iso é o que deberían
de facer. En todas as organizacións hai:- alguén
que fa¡ algo que non ten
que facer, como os cascos
azuis violadores.+

do en canta a mínima influéncia
que se poderia exercer, no seu
caso. Ademais, o nacionalismo
galego e os seus voceiros teñen
traballo e problemas suficientes
que resolver aqui, sen meterse
no avispeiro dos Balcáns pero,
ainda así, o que xa non logro
comprender é por qué se segue
defendendo a suxeitos como
Milosevic, Karadzic ou Mladic
en conra da imensa maioría das
organizacións do dereitos humanos e enfrontados aos países democráticos. Só os próprios interesados e Rúsia por
razóns estratéxicas de grande
poténcia vida a menos apoia a
este tipo de suxeitos. Son , como dicfa o Departamento de Estado a propósito do antiguo ditador nicaraguano, Anastásio Som oza,
os
seus "tillos de
puta" máis: a
santo de qué Quero declarar
o nacionalismo galego po- nítida e
de ter algún claramente o
aprécio por
calqueira dos meutotal
deseñadores desacordo e
e executores
das "limpezas mesmo un certo
étnicas" na
noxo PQr
antiga lugoslavia?
personaxes
Quero decla- destetipo
rar nítida e
claramente o
meu total desacordo e mesmo un certo noxo
por personaxes deste tipo nos
qúe non alcanzo a ver nada
áproveitábel para un nacionalismo galego democrático e axeitado ás realidade.s do noso país. O povo galega tolerane e
aberto , foi capaz de _convivir _e
integrarse con relativo éxito
noutras sociedades do planeta,
·soporfoü. durane séculas o poder dun Estado rexido por indivíduos parecidos ao Milosevic,
qúe_practicaron os "paseos" e
unha represión cruel ·e sañuda,

está en risco de desaparecer fisicamene sen que case ninguén
trate de poñerlle remédio, etc.;
por iso xa non se pode seguir
impasíbel por máis tempo observando como o único voceir
escrio en galega dende sempre
apoia ou presta cobertura a este
tipo de politícos. Sirva este escrito para que quede constáncia
que, ao menos quen suscribe,
só sinte arrepío e terror diane
de personaxes como· Milosevic
ou Karadzic. Penso que son criminais que non van ser xulgados pero deberían selo. Esta
claro que aí hai máis criminais
pero non é do meu interese distinguir entre os mesmos.
O nacionalismo galega non debería seguir soportando e respaldando este tipo de interpretacións que se ben poden ter
algunha relación co que sería o
socialismo -Milosevic foi o sucesor de Tito- nada ten que
ver coa democrácia , nen co
respeito ás pequenas nacións.
Viría senda a rama máis stalinista e autoritária do que foi o
comunismo, recollendo o pior
de duas ideoloxías que tantos
problemas teñen causado: o
nacionalismo agresivo e o autoritarismo socialista. No caso
de lugoslavia, a idea da "Gran
Serbia" sería a versión actualizada da "España una, grande y
libre" por moito que o Partido
de Milosevic se autodenomine
socialista.
A alguns estas causas poden
parecerlle irrelevantes, pero son
ilustrativas , sintomáicas dunha.
cultura política, dunha forma de
entender a nosa sociedade internacionalizada, en suma, dunhas preferéncias. Non sei se o
ousado Anguita sería capaz de
defender hoxe interpretacións
tan atrevidas e insensatas sobre
deste tema.+
MANUEL CAO FERNANDEZ
(COM POSTELA)

A Organización das

Nacións Unidas non serve
para nada na actualidade. En realidade non ternos experiéncias positivas sobre as suas actividades. Iso é algo que foi
imposto pelas grandes
superpoténcias coa pretensión de unificar o
mundo segundo os seus
interéses, pero eu non
lle vexo un sentido positivo nengun. •

A ONU ten moita burocrácia e por iso non serve
para nada. Ultimarnente
non fai moito. Pasan o
tempo movendo papeís e
logo non fan o seu cornetid o, como é o caso de
Cuba. A ONU condenou o embargo pero este
continua porque q~eren
os Estados Unidos. E un- ha criazón das grandes
poténcias contra os intereses de todos.•

Miséria política

e actos em ·solidariedade com

A alguém pode-lhe. resultar duro
o qualificativo, mas acho é bem
acertado , indicativ-o dumha
carencia de auténtica consciencia nacional e dum verdadeiro
sentido da solidariedade.

fazendo-lhe o paripé a toda essa gandalha espanholista e antinacionalista que ussa -os sequestrados como enguado para atraer e sequestrar a
atengom, a consciencia e as
vontades dos mais cara os
seus próprios interesses.

Resulta penoso e indignante
para um militante nacionalista
ver como as pessoas representantes do BNG nas instituigóes
públicas sumam-se nestes
tempos a essas concentragóes

osdousseque~radosporETA,

Nom me interesa talar mais polo miúdo (nom é esse o motivo
desta carta) do que se oculta,
se nega, ·se deturpa ou se mente quando os meios de comunicagom (bem saberám eles
o que é que comunicam) e os
mais dos partidos políticos (?)
falam do conflito entre o lnde-pendentismo Revolucionário de
Euskal Herria e o estado espanhol. Acho
resultar mais positivo centrar o tema no Émiséria ·
país.

política

É pois miséria posicionar-se do
política nom
enfrontar nem bando de quem
anal is ar
a reprime,
questom objectivamente simplesmente
posicionando- pormedoa s e do bando
de quem re- perder algum
prime
a
voto.
nagom galega, s implesmente
por
medo a perder popularipade, quer dizer,
algum voto. E miséria política e
humana ignorar e ocu_ltar que
neste país e nestes mome'ntos
há oito pessoas, que pronto seram def, encarceradas por motivos polJticos. Podemos estar
de acordo ou nom com os seus
métodos es estrátégias revolucionárias, poderemos mesmamente diferir dos seus ·enfoques políticos , desde logo nom
irnos negar que houvo erres,
mas reconheceremos que houvo acertos . Embora o que é

traballo, unha botella .
de Sousas, Cabreiroá,
Fontecelta, Solán,
Fontoira, Fontes do
Val ou Mondariz.
Galiza encontrou na
auga unha das suas

ventaxas
comparativas.

Neva. A muller da .
aldea discute coa sua
filla da cidade.
"Menos mal que non
_
fun -á vila, senón
ainda ia quedar nela
illada", di a vella.
"Pero, parva, illada é
como estás aí11 ,
contesta a filla. "Non
tal", retruca a vella e
non se poñen de
acorde.

Política do PP: luces
no Nadal. Que non
falte o alumado nas
ruas. Dá alegria. A
1
xente gasta destes
detalles. A dereita
sabe como é o
corazonciño das
persoas. Leva moitos
anos governándollo.

O locutor de Radio
· Nacional de España
comenta: "E se envían
regalos a ·cuba, xa
saben, que non
precisen de
electricidade, porque
alí hai os dous
buratiños na parede,
pero deles non sae
nada". lso se di, pero
é falso. En toda Cuba
hai luz as vintecatro
horas. Os cortes
desapareceron,case
totalmente, no 94.

O portavoz do PP
no concello de
Monforte chámalle
cavernícola ao seu

1 oponente-do BNG.
1 Os nacionalistas non
1 quixeron votar a favor

I·
1
1
1
1
1
1
1

da designación de
Luis Maure Mariño
como cronista oficial.
Maure Mariño foi
simpatizante de
Mussolini, cofundador
das JONS e defensor,
nos seus artigas no
Faro, de que os
.empregados de
banco levasen
pistola, para
defenderse en c_aso
de atraco.

Na Rádio Galega
fálase da Brilat. O
locutor di:" ... e ao
final brindaron cun
viño español. .. ou
gal ego ... Boeno corríxese- se é
galega tamén é
español". O pobre .
colleu medo de que o
chamasen ao cuarto
de bandeiras e
acabou dando o
cante. Desde estas
páxinas rogámoslle a
Pérez que relaxe a
disciplina ou vai
matar de estrés aos
empregados. +
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inegável , e toda p·essoa quie se
considere defensora da Pátria
Galega lhes deve ·reconhece.r,
é a sua entr'ega e sacrifício pola liberdade da Galiza, dando
um claro exe·mplo de patriotismo; arriscando e renunciando a
muito mais do que as pessoas
que hoje se sentam nas cadeiras das instituic;:óes renunciarom ou renunciarám nünca. Ou
é que a alguém lhe resulta pouco sacrificado deixar o trabalho,
renuneiar a conviver coa família
e amizades, arriscar a vida nalgumha acc;:om, ou viver continuamente com o cuidado de
nom cair nas pautas ds carpos
represivos do estado? E se ·
contra do sofrimento e a tortura
há que se manifestar, lego nom
som conhecedores/as os/as representantes do BNG das torturas aos presos e presas independentistas? Nom lhes parece
condenável, que alérri das penas 'im-postas se lhes condene
a um desterro nas cadeas -espanholas (Xavier Filgu.eira está
a 1.2QO Km da Galizal), com a
carga -que isto. supóm para familiares e amizades?
Desde l~go esta vulneraic;:om
dos direitos humanos por parte
do estado espanhol nom lhes
de ve parecer tal a mu itas e
muitos militantes do Blóco.
Quando se pronunciarom pwblicam ente a respeito de ~ste
asunto? Se tanto lhes predlcupam os direitos humanos bom
é comec;:ar a reivindicalos para
a gente da. casa.
Por certo, para quando agarda a
CIG fazer público o documento
asinado com as centrais sindicais nacionalistas onde se "demanda que as presas e presos
sejam transladados aos centros

Suso Sanmartin

]

FE DE ERRºS
No ·número 758· e no ·artigo
titulado Vintecatro días· do
Exército Libertador hai un
erro de redación ao non terse indicado que foi na cidade da· Coru~a onde "o go-vernador -da prafa tomou a
decisión de pasear a cabalo,
sabre en man, e acompañado dun piquete de gardas civis" dado que se cria "que ia
estoupar unha rebelión". Como se lembrará, .o artigo retírese á revolución galega de
1846 que rematqu cos fusilamentos de Carral. •

'
r

e

diferentes
e
si

fi

penitenciários das suas respectivas nac;:óes"? •

Ct

e:

el

ANDRÉ VILASUSO DA VEIGA
(TRASMONTE-CEDEIRA)

e
p

Companeiros
clandestinos

q
fi

A Elias Rozas
e Ramiro Paz
insubmisos aos cuarteis

Compañeiros clandestinos
un rumor vai polo vento
que nos canta onde agachades a estré3:texia deste tempo.

g
a

Com.pañeiros clandestinos
o rumor medra na xente
e xa di que vós estades
en tres vilas diferentes.

j

1
pra sair da vasa cava.

Compañeiros clandestinos
o rumor da nasa loita
conta que vos falta pouco

e que nos prendan a todos
o dia da vasa entrega. •

Compañeiros clandestinos
vémonos en Compostela
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Francisco Rañal director da curtametraxe A Coruña imposible
'A TVG tén que ser
ª canle-de exibición da ·criación audiovisual do país'

Sobre
o debate
A.

' M.A. FERNAN-VELLO

/-

'*

ÓSCAR LOSADA

A curtametraxe A Coruña imposible, de-Francisco Rañal, foi recom,
pensada na primeira edidón dos prémios da Agapi (Asociación Galega
de Produtoras Independentes) con catro galardóns. Ademais da obten,
ción do da mellor curtametraxe, adxudicouse os da montaxe, fotografia ·
e compartiu o da actuación masculina. Pero, ademais, A Coruña impo,
sible xa ten prémio seguro no New York Festival ao ser unha das tres
finalistas na categoría de cinema fantástico e ven de ser galardoada no
certame de Irun. Rañal é un dos novos talentos do audiovisual galego e
este traballo, que se emite o Venres 10 en Metropolis (TVE2), está a
chamar poderosamente a atención en todos os festivais nos que participa.
Como valora os recén nacidos
prémios da Agapi e o feito de
que lle conceder catro ao seu
filme?
O pré mio son necesarios porque o cinema é unha indústria e,
de e xeito, críase no público unha cerra expectación cara ao aud iovi ual galego. No que atinxe
á parte artística, nunca crin nos
prémios, que non son mái que o
critério dun fato de persoas, ainda que, evidentemente, calquera
galardón é un estímulo e dá
azo , pero quédase niso.
A sua película está moi traba,
Hada e destaca a laboura de di,
rección. Como se xestou a cur,
tametraxe?

A película xa ten prémio segu,
ro en Nova lorque. Tiña moi,
tas expectativas ao envíala aos
festivais?
Estou ledb porque está a ser seleccionada en case todos os festivais ao que a mandei. Iso constitue un grande éxito xa que significa estar dentro dun fato de curtarnetraxes que teñen interese. O
de obter prémios é moi complicado porque só no ámbeto do Estado o nivel acadado é altísimo.

Capacidade

e deseng_ado

Ten claro o seu futuro no audiovisual despois da boa acollida da sua primeira obra?
A vida dunha curtametraxe dura ao redor dun ano e só_pode
venderse a Canal Plus e Metró-

@debate, polo qu: se ve, é .pobre.
Ainda máis, podería dicirse que o debate, concibido este como exercicio
de análise dialéctica e clarificación
ideolóxica, nin sequer existe. Só se
observa, con moi poucas excepcións,
unha gran capacidade para xeral embarullamento, distorsións da obxectividade, cerro infantilismo intelectual
e, sobre todo, unha gran dose --e isto
si que resulta extraño-de apaixonamento para entronizar a confusión
como resultante dun proceso que no
seu desenvolvemento pode producir
desde mágoa qu tristeza até pura náusea contemplativa.

polis, ademais de mandala a festivais e ter a serte de obter prémios. Son un tipo feble moralmente e síntome desencantado.
Teño trinta anos e non vexo excesivas saidas profesionais no
audiovisual. Este verán realicei
tres spots publicitários pero é
probábel que me adique á outra
faceta da miña vida, que é o ensinoJ deixando o audiovisual como unha afeizón. Facer unha
longametraxe é moi difícil, e
non só pola cuestión económica
senón porque debes ter talento fmoita forza moral para afrontar
un proxecto desa envergadura.
Quédame moito que aprender
para dirixir unha longametraxe.

6 n tertulias ·radiofónicas ou televisivas, en colaboracións xomalísticas, en encontros universitarios ou
intelectuais, en intervencións públicas varias, chama ás veces poderosa:
mente a atención a teima existente
en diferentes persoas por ocultar a
verdade (a verdade simple das causas), por mistificar, por contribuiren
ao sarrabullo e á chirinola; por, en
definitiva, sumar vacuo ruído verbal
ou textuar á propia escuridade que,
infelizmente, semella pretenderse
como causa e como efecto.

Nótase o desánimo nos novos
nomes que reforzan o audiovisual do país. Non ere que é o
momento de aproveitar a capacidade dos xóvenes criadores
para sentar unha pequena indústria ao redor da imaxe?
Existe demasiada xente preocupada polo audiovisual galega e
non tanta preocupada por criar,
ou quizais non teñan oportunidades, pero a proporción entre
criad re exente que quer salvar
o noso audiovi ual non é a correcta. Cando ve curtametraxes
de grande calidade nos festivais
fa te unha pergunta: por que os
cataláns, os bascos 0u os madrileño poden facelo e nós non?
Para realizar o meu filme tiven
que exercer de todo durante
dous anos e xa estou farro da
curtametraxe. O enorme esforzo
que levou poñela en pé e os .favores que tes que pedir fan que
te esgotes totalmente. Síntome
en débeda coa equipa, que traballou arreo sen cobrar un can.

nar sempre o que nos ven de fóra. Depende de que a xestión po1í t ica apoie decididamente á
xente que ten algo que- contar.
Deberíamos ter unha canle de
exibición através da que se puidesen ollar os produtos galegas.

Semella unha boa semente para
o futuro que o nível das "curtas" galegas teña aumentado
nos últimos tempos.

É unha mostra

É un feito que saiu xente nova
con gañas e capacidade para facer traballos no audiovisual e iso
vai ser moi positivo. Nese senso
cómpre recoñecer a tarefa desenvolvida pola Escola de lmaxe e
Son para poder realizar bastantes
curtametraxes. O meu desexo é
que se vaian dando oportunidades á mocidade e que o audiovisual ch.egue a ter o peso cultural
que debería na Galiza xa que setemos unha música e unha literatura próprias debemos contar
cun audiovisual para non visio-

Difusión
Ao fio diso, que lle parece que
curtametraxes como O Mata-

chín, A Repesca
ou Alegrías de

Puerta Tierra
véxanse polo Canal Plus, a sua
pola TVE2 e a
TVG non se
preocupe de emitilas?

que se está a xestar no país.
Que condicións se deben dar
para que a imaxe na Galiza non
perda a directores coa sua capacidade?
Agora mesmo non teño moita
confianza en min mesmo como
crifl.dor. Dame medo decepcionar á xente e non sei que podo
aportar cando xa está todo contado en grandes
filmes. Unha opción era a de
adaptar obras li· rerárias, mais a
ferramenta do escritor é a palabra
e nós debemos
ser capaces de
contar en imaxes.
É algo moi distinto. Dicia recentemen te Adolfo
Domínguez que o
guión parecialle
o máis importante e que constituía o plano do
edifício co que
todo teria <loada
construcción. Dis in to desa opinión. Afortunadamente, o cinema non é unha cuestión tan técnica. Podes ter unha marabillosa
secuéncia con dous amantes no
lusco e fusco e cun diálogo que
te emociona e cando o traspasas
a imaxes a sensación pode virarse cara ao ridículo.•

'S e ternos
. unha

música e unha
literatura próprias
debemos contar
cun audiovisual
para non visionar
sempre o que nos
ven de fóra"

máis do concepto
de TVG que predomina agora. A
TVG, ademais de
defender a língua
e a cultura galegas, non debe
esquecer que a
cultura audiovisual é a que chega a un mq.ior número de persoas e debe apoiar á
criación galega dándolle difusión. As curtarnetraxes son un
xénero minoritário que a xente
non está acostumada . a ver e
provoca cerro refugamento.
Ténselle que dar a oportunidade á mocidade de que coñeza o

6nrre nós, país onde a cord¡alidade
é a miúdo unha máscara e onde o
sectarismo (individualismo, egoísmo,
"canibalismo") acada cotas de perigosidade social, o.debate nace xa case
sempre morro. Os fumos e a ancha
inmodestia brillan por toda a parte e
apavonada, a fatuidade e a prosapia
fanse donas de numerosas conductas
intelectuais, académicas, políticas e
lírico-literarias. Asi as causas, é
extremadamene difícil intercambiar
ideas con liberdade, expresar conviccións profundas, levar a cabo un
exercicio vizoso de comunicación e
diálogo. Para comezar, en moitos casos as formas fallan e o "saber estar",
as boas maneiras debidas na interrelación persoal, é algo que adoita estar
a anos luz da realidade. Mais o realmente grave, sumado ao anterior, é o
que se está a detectar ultimamente.

q~e

Wxamos. Unido ao
xa levamos
expresado, obsérvase agora a
aparición no horizonte, con algunhas
incursións nas praias próximas, dunha
vaga de agresividade, fosca sede de
violencia si e non virtual, que, máis
que a propiciar o debate, afógao en si
mesmo: mátao. ¿E que está a acorrer,
pergúntase un? ¿Por que, case de
repente, ese ensarillamento de envexas envenenadas, .inesperados resentementos persoais, odios de pútrida·
pequenez lírica e outras veloces arelas
por debruzarse mesmo no abismo da
ignomínia?

ffo;,anoram~ asi, nun clima como
este, coa lucidez e o rigor en horas
baix~ e as pobres espadas de algúns

en alto, o mellor é optar polo silencio.
Pola paciencia. Pola luz enriquecedora do pensamento e da poesía. Cando
o debate é imposíbel porque o rio das
palabras baixa.insidiosamente contaminado, hai que agardar. Hai que
agardar, quizais soando, pola chegada
dunha nova Primavera. t
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· • O secretário
· do PC Benigno
.
Alvarez terá
· unha homenaxe
en Marzo

Nación Reixa
triunfaron
no Actual
de Logroño

/

•Morreu
Joan Coromines,
o maior estudioso
do catalán

o'

O Xoves 2 de Xanéiro faleceu o
filólogo catalán Joan Coromines
aos 91 anos e despois de levar vários días en coma irreversíbel.
Considerado no ámbeto da filoh
xia a ñivel mundial, Coromines
adicou a sua vida profesional ao
estudo do catalán cuxa obra culminante é o Onomasticon Cataloniae, volume con 500.000 nomes
e un laborioso traballo de investigación toponímica. Ademais do
euskera, Coromines falaba en galego e era membro de honra da
AGAL. "Portugal-Galiza, GalizaPorti.tgal, un brinde para ambos!
Un retallo saido da Galiza? A
velha nae do país imperial? Sei
eu? Sim sei e desejo que nem o
grande país esque<;a a terra de
Rosalia nem a terra de Castelao
pode esquecer nen descurar aquele grande país. Sim sei e conhe<;o
de certo a minha profunda simpatía para umha e para outro", <licia
nunha adicatória a AGAL no
ano.1987. En 1939, cun longo
traballo xa ás costas, o filólogo tivo que exiliarse, primeiro en París e máis tarde en Arxentina. O
desenvolvimento do seu traballo
en círculos adicados ao estudo do
castellano orientouno tamén a
esta língua. En 1946, obtivo a catedra de Lingüística Romana na
Universidade de Chicago, onde
publicou un manual en ingles sobre o catalán. Trinta anos máis
tarde instalouse definitivamente
en Catalunya, onde 'rematou o
Diccionari etimológic, converténdose nunha voz crítica cara o Institut d'Estudis Catalan e reivindicando o restabelecemento das fi,
guras da cultura catalana: +

O que fora primeiro secretário
provincial do PC de Ourense, _.
Benigno Alvarez, xa ten unha
lembranza en Maceda cunha
praza que leva o seú nome.
Despois de cinco meses desde
aprobación no pleno municipal desta distinción, foi no
mes de Decembro ·cando se colocou a praca co seu nome. A
solicitude desta homenaxe veu
dun colectivo viciñal despois
de que se retirara un escudo
falanxista da praza. No grupo
de governo, encabezado polo
socialista Xulio Aldemira
apoiado polo PP na moción de
censura que derribou ao BNG
da alcaldia, non houbo

a

O Festival Actual de Logroño quer
consolidarse como unha cenário
para as músicas contemporáneas
do Estado e nesta edición amosou
o máis chamativo do panorama
galego. Carlos Núñez, a sua banda
e o grupo de pandereiteiras Xiradela tocaron ante cincocentas persoas acadando boa aceptación. O
Luns 6, Antón Reixa apresentou
o seu proxecto Nación Reixa xunto a Kaki Arkarazo e Mikel Bap,
anunciando a saida do seu segundo di co Safari Mental de poi de
Alivio rápido. A posta en cea
tamén tivo unha boa acollida r
parte do público.•

O nove de Decembro pasado o Cancello de Maceda fixou a placa da praza. adicada a Benigno Álvarez.
ANTON GOMEZ

acordo. Aldemira votou a fa,
vor de instaurar o nome de
Benigno Alvárez na praza
mentres os seus compañeiros
de govemo do PP votaron en
contra.
Ademais constituise en
Novembro unha Comisión pro

homenaxe a Benigno Alvárez,
formada pola asociación cultural Ma<;aeda de Limia, o clube
Alexandre Bóveda de Ourense,

o BNG e viciños a título individual. Os actos principais terán lugar en Marzo, xa que o
dia 13 cúmprense 60 anos da
marte de Alvárez. Odia 15 a
homenaxe extenderase a todos
os represaliados e mortos da
comarca na Guerra de 1936.
Ademais de diferentes actos
no concello, mesas redondas
en Ourense e Santiago
lembrarán a sua figura e analizarán a sua trascendéncia. +

. • Unha revista

=••••••••••;•••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:
preferéncia as actividades dos
centros de ensino e as relacionadas con ONGs e actos
solidários. A tiraxe é de 10.000
exemplares, que se envían ás casas dos estudantes dos institutos
da cidade.+

• Cesa a revista

Colóquio Artes
Por decisión do consello da administración da Fundación Gulbenkiari de Lisboa, da que
d¡;pende a revista Colóquio/Artes, esta publicación queda suspendida a partires deste ano ·
1997. O último número, que fai
o 111, corresponde ao mes de
Decembro.+

• Catrocentas
fotografias
na II Exposición
de Fotografías
de Arcade
As primeiras equipas de futbol
e baloncesto, os primeiros
bares e os precursores da
música en Soutomaior están
retratados na segunda
exposición fotográfica de
Soutomaior, aberra ate o 13 de
Xaneiro na Casa da Cultura de
Arcade de c'inco a oito da
tarde. O BNG de Soutomaior
foi a organización responsábel

de investigar e reunir as
fotografias que amosíJ.n a
história <leste concello desde
finais do século XIX ate os
anos 60. Fotos anónimas e non
tanto serven de fio para.
observar os cámbios que se
orixinaron na vila ao longo
destes anos: os traballos no
agro, a chegada da luz eléctrica
e-a actividade industrial
quedan patentes nestas imaxes.
Os acontecementos políticos,
como a chegada da República
e a Guerra Civil, están
especialmente refleétidos nas
fotos. Para os viciños, a
exposición é un xeito dé
lembrar e incluso recoñecerse
nas fotografias, e para os
visitantes coñecer a história
das vilas do país a Úaves de
Soutomaior. •

para a banda
deseñada:
A Carallada
Co ánimo de ervir de plataforma
para o cómic galega e apresentar
. todo o que se move na banda deseñada internacional, nace La Carallada, " unha publicación da nova xeración de debuxantes
galegas''.. Oirixida por Marcos PazNavas, Alex Viñuela e Manel
Cráneo, neste pñmeiro número
pódense atopar as histórias de Miguelanxo Robledo, Fernando Ruibal, Kiko Da Silva ou Anxo Cuba,
entre outrbs, ademáis de informes
e panorámicas das publicacións
que saen no Estado e na Galiza.
Ainda que publica historietas en
galego, dependendo do debuxantes, La Carallada é unha revista en
castellano qué aspira a distribuh'Se
por todo o Estado. Pode mercarse
por 350 pesetas. t

• Papaventos
percorreu en
1996 toda Galiza
coa biblioteca
meioambiental

• Redacción Xoven:
xomalismo
dos máis novas
Q periódico Redacción Xove é
unha iniciativa na que están inmersos estudantes de bacharelato e ensino secundário de
centros público·s e privados de
Vigo. Con sede na Fundación
Penzol, os mozos e mozas que
traballan desinteresadamente na
redacción proxectan sacar o periódico á rua mensualmente. Os
redactores, estudantes dos centros implicados, realizan reportaxes, informacións e críticas
culturais nesta publicación, escrita íntegramente en galego e
que recebe axudas cla Dirección
de Política Lingüística. A temática é variada ainda que teñen

• Carlos N úñez e

• Moraima foi soterrada á be ira de Celso Emílio
O Domingo 5 de Xan~iro morreu en Vigo Moraima Loredo, a que fora muller do poeta Celso Emílio Ferreiro,
· a causa dun infarto. A muller que inspirara os versos Cando quera vivir, digo Moraima, foi soterrada en Celanova xunto ao seu home, to que viviu en Pontevedra, Vigo, Venezuela e Madrid. Nunhéi entrevista incluida no
caderno de A Nasa Terra adicado a Celso Emílio en 1989, relataba a sua vida á beira do poeta, escomenzada por un erro telefónico, as vivéncias da guerrá e a estáncia en Venezuela. "Vivir da literatura? Iso nen
soñalo. Celso nunca pretendera vivir cliso. El mesmo dicia sempre que era ofício de chorar sen cobrar nada", dicia daquela. Moraimá., que tiña 75 anos, casou co poeta de Ce}anova en 1943 e tiveron catro fillos. •

O balanza do ano 1996 feíto polo
colectivo de Chantada.Papaventos resultou moi positivo en canto
á difusión de bibliografía
meioambiental. Este colectivo
oferece aos centros de ensino fun,
dos bibliográficos por un tempo
limitado animando ás bibliotecas
a facerse con libros que servan
para coñecer e respeitar o meioambiente. A ecobilioteca, composta de máis de 500 títulos, non
só se despraza pola província de
Lugo, tamén chegou a Tui, A
Cañiza, O Saviñao ou Mugardos
e, durante o verán, á praia da Rapadoira, en Foz. A experiéncia
novidosa e de moi boa collida
anima aos responsábeis de Papaventos a so lictar da consellaria de
Educación a dotación de libros
sobre meioambiente para os centros de ensino. •
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~delibros
idioma, e salva a peaxe que supón calquer tradución.

Cómics
grandes para
xente miúda
Título: Asrerix /A Nasa Historia.
Autor: Go cinny, Uderzo / Pepe Ca rreiro.
Editorial: Galaxia/ A Nosa Terra.

Desde o mesmo momento en
que os cativos comezan a interesar e polo mundo que os rodea,
quedan en mans de estraños.
De graciadamente xa non somos
nó quen o educa, quen os forma e informa en como e que é o
que configura o eu entorno paad
u actual. T man m nicreque <liante do nosos próprio ollo e, cando queremos
pór remédio, e tán tan alteados
d no o mundo -e e que outro
lle apresentaron p r nós-, que
a m ell r opción con si te en
agardar que a vida o reconduza... e hai o rte.
T eimo en falar hoxe de comic a
abenda de que ó son ávido
leitor, e de que a valoracións
e tética nas que poda haber, da
banda de eñada, faina un pé imo debuxante. Como haber,
hai moita e cu a . Celébranse
o cen ano do comic, desapareceuno o Frente Comixário, deixándono orfo , tan pobre orno , e amba e dua cou a
ahondan para facerno reflexionar. Ficamo en o mellar suporte que tiñamo , nunca louvaremo ben nen agradeceremo debidamente o eu e forza.
Meno mal que parece que vai
air outro p r terras da Coruña,
Carallada ere que e chama.
Ainda a i, n n vai i to ati facer a nece idade dunha cultura que e e na abriga d expor-

tar xénios porque aquí difícilmente se poden expresar.
Galaxia fa¡ ben máis pola cultura con este Astérix que con todo o Gramos que hai dias comentabamos. Convencido estou
de que este si que é Ún instrumento efectivo para normalizar
tanto a cultura como o acceso a
ela ou mesmo a sociedade, desde
o momento en ~ue supón unha
imaxe igualitária con outras culturas dominantes (ainda lembro
cando suspiraba pola Sabeliña de
Xosé Loi , que o Lixandre e o
Gaspariño de Xaquin Marin pilláronme fora, rnentres me invadían o uper-heróis da Marvel e
que agora con titue a maneira
mái amena de e achegar á nosa
hi tória entre os anos 1979 e
1983 ). A mágoa é que ainda haxa moito libreiro badulaque que
deixa nun recamo a edición ga-

lega mentres a castellana destaca no trinque. Actos como este
son os que constatan unha
conciéncia de inferioridade que
non ten razón de ser. Confiemos
en que este
ignorante
rnenosprezo
sexa paliado É un crime
por aqueles se falta das
que aprenderon a estimar suas
a importán- bibliotecas.
cia das cau- Non lles
sas en galega,
e que sexa neguemos a
canto antes eles o que
mellar. Só nós non
unha pequepudemos ter
na chata: algun número
deberla ter
mellar coidada a língua. Que,
polo demais, en nada desmerece
esta edición á feita en calquer

Por outra banda A N osa Historia
ten o poder e c. virtude de cÓntar, de xeitc::, ameno e tamén didácticc:,, todo aquilo que case
nuD.~a é relatado (en todo caso
'mcompleto e superficialmenre)
nas aulas e que son as ,nasas auténticas raiceiras. Unha boa leitura para o señor García Sabell.
Evidentemente non se trata de
nengunh~ tese de doutorarnento, pero si é completa e está ben
adecuada á idade' mental do posíbel leitor. Hoxe por hoxe resulta irnprescindíbel para os nasos rapaces saberen quen son, e
deberia figurar como leitura
abrigada nas prirneiras etapas do
ensino; por suposto é un crime
se falta das suas bibliotecas. Non
lles neguemos a eles o que nós
non pudernos ter. Xa non son
tan necesárias as viaxes a Portugal. Pero que tampouco nos esq ueza o camiño, daqui hai que
chegar a moito máis.
E que ninguén_vaia a pensar que
este é un xénerq narrativo menor. Utilizará debuxiños e terá
textos de mellar ou menor valor
estético (afortunadamente estarnos a falar de dous exemplos do
mello riño) pero hoxe non debe
quedar nengunha mente obtusa
que lle negue ao comic a sua auténtica filiación literária e narrativa. E nisto teremos que ver
os que decote nos ocupamos en
máis ou menos acertadas reflexións críticas de libros, xa vai
senda hora de cair da burra.
Para finalizar, e xa que estamos
en termpos de agasallo, sobretodo para os máis cativos, eis unha
excelente oportunidade: algo
formativo e á vez divertido.+
XOSÉ M. EYRÉ

Unhaaxenda
alternativa para 1997
Editada por Papelária, está á venda a
Axenda Alternativa Galega 97, unha
ferramenta de uso diário que inclue
infonnación sobre
diferentes
colectivos da
Galiza (Adega,

Mulheres
Nacionalistas, A
Mesa poi.a
N ormalizac:ión, o
grupo Meendinho e
Galiza Nova, entre
outros) asi como
poemas, enderezas
.e calendário de
festivais, festas e feiras. Os responsábeis
desta axenda incluen os enderezas das
organizacións "que en maior ou rnenqr
medida están comprometidas no
desenvolvemento da nosa eséncia
corno galegas e galegas coa ollada posta
nun futuro distinto, libre e soberano".
Para o ano 1998, convidan a todo o
que queira a aportar ideas antes de
Outubro para a nova edición. Para
. calquera infonnación, está o número
de teléfono: 986-460763. +

A cinsa do vento
de Emilio Arauxo
Despois de Tempos serodios, Emílio
Arauxo apresen ta un libro de poesia
titulado Cinsa do vento. Libro da
Ribeira Sacra. Os poemas de
Arauxo recítanse
en coro, no que
forma o pavo cos
mitos e -o cotiá. O
formato é o
estreado por
Noicarenga: pastas brandás e un
volume de tamaño
fólio que permite
unha nova
distribución dos
poemas, que pertencen
á terra e aos que a traballan. Había un

•

fulano que dicía: á mañá patacas, a
mediodía pata.colas, e á noite patacas
S_?as, era o comer do pobo.+

Terceira entrega
do detective Nivardo
A guerra do tabaco, de Carlos G.
Reigosa, continua a série emprendida
can Crime en Compostela e O mis_tério

do barco perdido.·
Editada por Xerais, a
novela oferece un
cadro de personaxes
vinculados ao
contrabando e
investigados polo
detective N ivardo
Castro e o xomalista
, Carlos Conde.
- Concebida con
aspectos xomalísticos, a novela
arranca coas rnortes s0,speitosas en .
accidente de tráfico de contrabandistas
de tabaco e algo máis. •

Colección Bambán:
relatos para crianzas
Editores asociados é unha iniciativa
de seis editores bascas, cataláns,
asturianos, valencianos e galegas para
espallar a laboura de escritores,
ilustradores e contribuir
a normalización
lingüística. As leituras,
que aqu i oferece
Galaxia na colección
Bambán, están
recomendadas a
partires de 6 anos. Lolo
anda en bicicleta, de
Carlos Casares, Dona
Soñadora, de Juan Cruz
e O escondedoiro, de
Mercé Escardó i Bas son
alguns do títulos.•

•
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Título: O xardin das matanzas / Manuscrito
ele poeta con suicidio final.
Autores: Cándido Duro/ Pedro Gonzalves.
Edita: A.C. Santa Compaña. Cambados.

A Asociación Cultural "Santa
Compaña" de Cambados, ben
coñecida polo seu labor a prol
da cultura galega, iníciase no labor editorial cun volume dobre
que vén inaugurar a Colección
Dobre Espacio. Atopámonos
nel, nunha coidadísima edición.
cos versos de Cándido Duro en
O xardín das matanzas e con cinco relatos breves de Pedro. Gonzalves agrupados baixo o titulo
do primeiro deles, Manuscrito de
poeta con suicidio final.
Cándido Duro oferécenos en O
xardín das matanzas poemas nos
que predominan os temas- do
amor e a súa perda en versos
cheos da dureza de quen se sente ferido pola inxustiza, pola
falta de esperanza, polo desalento. A amada conformase como única safvación perante o
desgarro existencial dun ser encarcerado nun círculo de escuridade pois

•

no nome teu
fican petrificadas
- as agullas das horas
e retomo da soidade
cargado de sañas
estando esperto
a través dos ferrados do tempo
e de tódoios camiños
irremediablemente,
unha e outra vez
a ti.

Bágoas blues
de crocodilo
Título: Vintecinco anos de blues Alligator.
Autores: Várius.
Edita: Discmedi.

..
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Dualidade -

Unha das mellares definicións
que se deron do blues é aquela
que di: "O blues é que a tua muller te deixe e non ter un peso
nos petos" . Bruce lglaueur tiña
unha manchea de ilusións cando
comezou co proxecto do selo
discográfico Alligator, mais o aspecto crematístico fQi un problema que seguro lle custou as suas
bágoas pensando que todo era un
castelo n o ar cuns alicerces de lama . Un disco ,de Hound Dog
Taylor foi o ponto de partida para unha empresa que marcou, co
seu constante bon facer, unha
época no eido do blues. Nos primeiros anos, lglaeur só editaba
un disco e cos benefícios que lle
reportaba lahzábase á produción
do seguinte, con azos renovados
e un constante afán de loita que
o levaba a percorrer as emisoras
radiofóniéas para tentar coar as
suas gravacións e que os distribuidores visen que o que lles pretendia colocar tiña difusión.
Xa pasaron vintecinco anos desde ese primeiro álbum e agora
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Pe~C o amor tamén se lle nega e
así a ,\úsqueda da amada é
constante · mentres se van enumerando tocÜ.s as agres ións que
sofre o eu poético: tristeza, medo, explotación, def~ota. A in- ·
fancia como tempo outmra feliz, cando os soños estaban- a.fnda vivos, paira sobre os versos e - ·._
deséxase .recuperela -"Naquela
infancia/ os nosos soños viaxa-

ban cara ó mar/ .en latas valeiras
de sardiñas ou en tren .. ./ {Aquel
tren ó cal lle poñiamos pedras nos
ro.is/ pra ver se descarrilaba)" como se procura a figura da nai
que xa non está e unha vida diferente que atinxa qmto á voz
que nos fala como á terra que
nos conforma. Pero a espera dilátase dolorosamente nunha
p~egunta sen .resposta

Onde estás,
meu amor imposible,
amor desta singladJ,1.ra
pala espiral do tempo e da distancia
par«belística que me asasina
sobre esta primavera feita outono.
A poesía confírmase como alimento necesario- para todos nós,
como única forma de que "xuntos poidamos/ zurcir os nasos cora-·-

zóns ,/ arrapañar tódalas espranzas ./ tódolos nosos soños naufragados" . Así se expresa o eu poético en "Credo", longo poema
de esperanza que outorga á poesía o poder de cambiar o mundo,
de construír unha nova idade
para a terra, de transformamos
en seres iguais por riba das barreiras xenéricas e sociais

Creo na poesía
humilde,

necesaria como o pan de cada día
para
manter ouvidos neste país de xordos.
/
A parte narrativa do volume está
formada por cinco relatos breves
da autoría de Pedro Gonzalves,
que comparten case todos os temas do suicidio e o medo. No primeiro, que titula o Iíbro, "Manusc~ito de poeta con s"uiddio final" .
asistimos ás breves memorias, artelladas en forma de monófogo e ·
dun xeito fragmentario, dun poe- _
ta· que se nos dá a coñecer mentres percorre o Moscu previo á
Revolución. A decadencia, a pobreza, o medo que envolve as rúas
da cidade sonnos transmitidos
cunha linguaxe que adquire por
veces un ton próximo ó surrealismo. A pegada da poesía está presente nas figuras da época -Lermontov, Pushkin, Burliuks, etc.-,
na vivencia da clandestinidade
como .medio de divulgación dos
poemas e no paso do protagonista
polo cárcere por ser Constantin
Mayakousky. poeta de "todas as
Rusias". É constante o cuestionamento do sentido da vida, da necesidade da guerra, da fame e a
desolación que envolven ó país e
que, finalmente, serán 'causa dun
desgarro vital que o leva ó suicidio, acto que xustifica a escrita do
"manuscrito" que lemos.
Na solitaria rúa "15. 024" vive un
home parecido a H. Bogart, un
antiheroe vencido polas circunstancias vitais que lle tocou padecer, a emigración, a guerra de Angola -cruenta e cunha violencia
gratuíta sobre os máis débiles que
aínda atormenta ó protagonista-,
o malvivir en soedade. Con diversas técnicas narrativas (descrición,

ven de sair á rua un tra:
ballo comemorativo do
aniversário no que aparecen recollidos os intérpretes máis representativos do selo nado en
Chicago. Este excelente
disco, editado por Discmedi, provoca as mellares vibracións no ouvinte. N el faise un repaso
aos diferentes xeitos que
existen na actualidade
de abordar o blues. Podemos escoitar desde-o
blues clásico de Floyd
Dixon, Sonny Boy Williamson e James Cor. ton até o selvaxismo de
Son Deals, Kenny Neal
e Roy Buchanan , pasando polos poderosos
chios de Koko Taylor e
o chorro de voz do impagábel Luther Allison
ou guitarristas de excepc 1on como Lonnie
Mack e Stevie Ray
Vaughan, que fan unha Kenny Neal.
peza conxunta, ou o albino Johnny Winter; sen esqueand roll máis rotundo. O que secer a enerxia que desprenden
me Ua unha auténtica mágoa é o
Lonnie Brooks e Lucky Peterson.
descoñecimento para o .grande
público da meirande parte dos
A verdade é que todos os particimúsicos relevantes que aparecen
pantes dan mostras de posuir calineste disco por mor dunha polítidade dabondo, o que dota ao traca industrial das grandes discoballo dunha categoria sobresainte
gráficas que deixan pouca manee
no que debullar prantos saídos da
de acción a selos independentes
raíz mái fonda até fusións co rock
para penetrar no mercado, ainda

diario, 1Mlogo, monólogo, definición, infonrn~ policial) irnos completando as pezas dese puzzle que é
a vida de Celestino Viqueira ata o
suicidio final en Figueira da Foz
vencido pola
desolación
dunha vida
sen sentido. Atopamos

a dualidade
da
escrita
volve ó protagonista do re- poética e
lato "Tras o narrativa,
muro", un
medo que na- mundos
ce da súa in- diferentes
fancia e que que dunha
está represen'tado polo mu- realidade por
ro que separa veces
a rúa do mun- positiva, por
do exterior.
veces triste,
Tras o balado
non está só pero sempre
un espacio atractiva

rradora. Signos ameazadores cercan a un home que, temeroso, se
apoia nun carballo para recuperar
o alento quedando apreixado nas
súas. pólas que o enterran na codia. O paso do tempo efectúa unha metamorfose no home que se
volve parte da árbore e que nos é
relatada con minucioso detalle
pola voz narradora.

O medo en-

xeográfico
distinto senón
unha serie de
forzas desatadas que aterrorizan ó
neno. Aínda despois da súa marcha dese lugar e xa vello, segue
mantendo un medo irracional cara o que haberá detrás do muro
malia estar xa derrubado.

O bosque é tamén un lugar terrorífico en. "As árbores en movemento". O protagonista, ignorando os
contos sobre o que acontece de
noite no bosque -que as árbores
toman forma humana e matan ós
caminantes-, aventúrase na fraga.
A camiñada come<a placidamente para ir conforme o protagonista se adentra entre as árbores, tomándose cada vez máis ate-

que Alligator xa ten
agora un merecido
prestíxio que lle posibilita maior opción de
manobrabilidade para
o público poder acceder aos seus produto .

O primeiro prémio
Grammy para Alligato r chegou no ano
1982 coa difusión
dun traballo do acordeonista de zydeco a expresión musical
dos negros da Luisiana - Clifron Chenier , un dos reis dese
estilo musical. Nesa
época, Iglauer xa ampliara o su- campo de
acción, posto que nos
primeiros anos a sua
discográfica tan só
editaba a artistas de
Chicago.
Alligátor xa é un clásico do blues e calquer
artista que receba unha oferta sua sabe que estará en
boas mans e que o trato dispen,sado aos s~us álbumes vai se r
moi profisional e o traballo nos
estúdios será na procura da
ma ior calidade posíbel.
lglauer segue constantemente o
mundo do blues e non deixa de
tentar lanzar novos talentos que

Recuperamos o "leitmotiv" do suicidio en "O regreso" onde, de forma fragmentaria, se nos conta a
historia dun h ome vencido polas
circunstancias da vida. O emigrante que volta á aldea recorda a úa
biografia fóra do ámbito natal
mentres devala entre entimenro
contradictorio : o devez por ver á
familia e ad esperación por voltar
pobre e vencido. A expl ración laboral en Li boa e na Arx ntina, as
relacións traumáticas coas mulleres
son reveladas no avance cara á casa familiar habitada agora por un
vello que lle revela a morre dos
eus irmáns agás Con uelo. Mentres se achega á casa dela enfróntase ás lembranzas da época máis escura da vida, a que pasou no cárcere por un crime paixonal, e aumenta a incertidume de ser digno
de vela. Finalmente, os remorsos
empúxano cara ó regato onde unha muller, vestida de branco, lle
trae o consolo da morte.
Atopamos pois neste volume
dobre a dualidade da escrita poética e narrativa, mundo diferentes que conforman unha realidade por veces positiva, por
veces triste, pero empre atractiva para o lector.•
TERESA SEARA

podan aportar cou a á cena
"blue eira". O cvoluir de lglau r
á hora de pen ar que d bia gravar e o que non ll acaia ben a
un elo aclicaclo a blue mudou
co t mpo, e
nes te t mpo xa ten na
ua escudaria O soño de
a unha banda
Alligator é a
como a Michael Hill's cada máis
Blue Mob, á compartido
que non teria por un
aceitado hai
vin te an s, mator
segundo as número de
suas próprias siareiros, ao
palabras.

O soño de

que non é
alleo o
impulso que
tivo o blues
a nível
mundial hai
uns anos

Alligator é a
cada
ma1s
compartido
"\.
.
por un ma1or
número de
siareiros, ao
que non é
alleo o impulso que tivo o blues a
nível mundial hai uns anos.
lglau e r xa sabia de antes que
"non pasaria nunca de moda" e
a sua constáncia fíxoo perviver
para deleite dos que saben o que
é sentir que te deixaron e non
ter un can n a fa ltriqueira. •
ÓSCAR LOSADA
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OPtNIÓN

Un intre do 111 Congreso de Escritores.

A. PANARO

CARTA AOS PATERNALISTAS
SOBRE ESCRITORES NOVOS E VELLAS TRANGALLADAS

I>

Son eu, e acúseme. Acúsome de lengoreta, de
caloñeiro e de treidor, de falsario e de ter ma,
la idea, de cobizoso e de mala xente. Confeso
que debezo por posuir a envexable posición
na que vos encontrades, que me corroe a ca,
rraxe cada vez que un artigo vaso asoma na
prensa mentres as miñas palabras adormecen
nun caixón, e que non durmo cando penso
quie andaredes paseando o esmoquin por cal,
quera party mentres eu teño que me canfor,
mar con guichar por riba do cobertor como a
burra da Gemio enfrenta o tempo cos rostros.
Aaah! Férveme o sangue! Sandiós! Miguel
Anxo: se ei que ía encoraxinar tanto, xúro,
che que me quedaba deica o domingo, anque
ó fara por ter a oportunidade de confirmar
que, mái unha vez -querido Pedro, decáta,
te, que te e tou chamando-, aspirar a acen,
der un debate é enfrentar e á miseria de des,
cubrir que seguimos sin saber que o nabo non
se calle pola folla. E digo: sí, falei mal de tí,
Su ·o. E dixen que Ca ares era un "muermo",
e que tí, meu admirad Manolo, e tabas em,
pezando a tra a ar a barreira da oligofrenia.
P do eguir? ig . Dig que Ferrfn é irregular,
e que ten e u a que non hai dio que as tra,
gue, que "Arr d r de f" debía nd r Oter , e
con dúa c pa d mái
imbécil que o fixo
1 ctura brig t ria. E ue Cunqueir o único
que quería cando -según Pozo Garza- dixo
que tiña a fé da vclliñas, era que o bispo de
M nd ñedo lle misara o día que él estuvera
de corp pre ente. Dig : Uxfo, ímosche facer

O pasado 3 de outubro publicábase, nas páxi,
nas de A Nosa Terra, un artigo baixo o titulo
"¿Porque calan os intelectuais?". A un grupo
de persoas que desenvolven labouras nos eidos
da pintura, literatura, filoloxía, socioloxía, tec,
noloxías da información, etc., chamounos po,
derosamente a atención o citado artigo. La,
mentablemente moitas destas persoas son máis
coñecidas fóra de Galiza que dentro. Quizais
porque falan cando teñen que falar e non po,
súen ningunha teima de protagonismo.

r
1

XERARDO MÉNDEZ

'Eunon

teño nada que
gañar, e vós non
tecles nada que
perder, así que
podemos
continuar até
que as nasas
palabras vaian
ao mesmo lugar
onde durmen o
nahuátl, e
aymara, o
dálmata e o
etrusco"

o

a parcelaria (rñeu deus, estoume oíndo) e
ademais: quera facer croquetas ca momia de
Castelao. E digo, tamén, e non para rematar,
que se quixera santos sería católico. E que son
poucos os que acadan a condición de beatos
en vida, e que non sabedes que vivides nun
país de cínicos -ou non queredes sabelo,
cousa que me resulta imposible de creer.
Miguel Anxo ¿Son un escritor? ¿ou un novo
escritor? Cando tiña dazaoito anos atopei a
lJxío Novoneira un día pola calle e quizá aín,
da conserve os versos que fan que hoxe me
avergonce. Despois topeite a tí, Susiño, un
día, naquela cova de Santo Domingo de la
Calzada e emocioneime, pero non tiven tem,
po de chorar porque estaba alí o teu irmán
para dicirme que non era para tanto. Non te
acordarás, Manolo, dunha vez que fuche ao
burgo e despois tí e mais o Corcón ... Eu tiña
que estar alí, pero o destinou empuxóume e
caín neste cotroso papel de envexoso falaba,
rato e dipsómano ... (¿a quén lle oiría eu ·es,
to?) ¿É esto do que queredes falar? Pois veña,
agarremos o nabo pola folla, estraguemos a
nabiza e deixemos apodrecer a carne dos
chourizos ceboleiros.
A min non me choredes con que sofristes
moito, nin me veñas, Manolo, con roñoserías
de que tamén tí falache moi alto,· ou tí, Suso,
a lembrar o obvio: que cada quen que se ocu,
pe do seu como mellor saiba. Hai moitísimos ·

ALBERTE SURAS

pretenden que o seu intelecto do'mine ó inte,
lecto .dos demais. E iso resulta para nós inte,
lectualmente inaceptable.

"silencio activo"
íntegro e
independente .. ·
En calquera caso convén delimita,lo termo
"intelectual". Esta verba deriva do latín "in te, dignifica a quen
lectualis" e empregase para se referir a quen se
o exerce"
adica preferentemente ó cultivo das ciencias e·

Queremos deixar ben claro que na nosa terra
existen persoas adicadas ó cultivo e investiga,
ción das ciencias e as letras (¿intelectuais?)
que estan calados no eido político sen ningú~
interese que os amordaze. As veces o "silencio
activo", integro e independente dignifica a
quen o exerce. Cómpre lembrar arestora aque,
las verbas de Séneca: "O que é prudente é mo,
derado; o que é moderado é constante; o que é
constante é imperturbable; o que é impertur,
bable vive sen tristura; o que vive sen tristura
é feliz; daquela o_ prudente é feliz".

as letras. T amén se emprega para se referir a
todo o pertencente ou relativo ó entendemen,
to. O concepto de "intelectual", utilizado de,
cote con _alegría e lixereza,. resulta por veces ·
ambiguo de máis e é apropiado por aqueles que

Moitos "intelectuais" (supoñendo que esteamos
englobados nese termo) permanecemos calados
porque estamos defraudados. Defraudados de
ver como determinados "intelectuais" trocan de

/

'Aveces o

anos que sabemos todos que b9i solto ben se
lambe, pero tamén que "cameiriño manso ma,
ma na súa nai e na allea" e que - esto sabé,
molo os de Ourense mellar ca ninguén- máis
vale onza de trato ca cen de traballo. ¿Seguí,
mas agarrando o nabo pala folla? Pois siga,
mos ... eu non teño nada que gañar, e vós non
tecles nada que perder, así que, neste inocente
xogo de falar sen d-icir nada podemos conti,
nuar até que as nosas palabras vaian ao mes,
mo lugar onde durmen o nahuátl, e o aymara,
o dálmata e o etrusco. Pero se por un casual se
vos ocorre mirar por baixo da folla, e furgar na
terra encarambelada e arreguizante, podedes
chamar ao Miguel Anxo •. leer o que ternos
costume de desprezar -e Suso: acórdate do
día que dixeche que non lías a ningún escritor
galego ... ¿ou non o dixeche? Carai, qué cou,
sas ... - e dicir algo máis que esmorecentes
cantos de podrecida vanidade. E se despois de
todo o que dixen non podemos quedar un día,
e seguir esbardallando, entón mereceremos es,
tar gozando da mesma paz que as sílabas que
os dálmatas esquenceron, a maior gloria e
Camilo José Cela. Amén.
P.D. Se o patemalismo pasa _de vicio privado a
atitude pública, ao mellor con matar ao pai
non chega, e corno diciía o limés, o malo é
porse á cousa .. . •
XERARIJO MÉNDEZ

é escritor

chaqueta decote en función do poder e da noto,
riedade, defraudados de ver como determinadas
asociacións e institucións culturais son dirixidas
e controladas sempre palas mesmas facianas e
polos mesmos discursos, defraudados de ver co,
mo na "intelectualidade" -galega existeh deter,
minados grupos que-coidan estar en posesión da
verdade absoluta rexeitando a quen non practi,
que o amiguismo servil, defraudados de ver tan,
to interese controlado e teimoso ...
Na cultura galega actual xorden de máis as en,
vexas, as adrolas, as andrómenas, a desigualdade
e os circulas pechados. En troques aínda fican
neste país (nalgúns casos fóra del) homes e mu,
lleres que traballan, investigan, escriben e falan
nesta nasa lingua en "silencio", con indepen,
ciencia e liberdade. Edo verdadeiro presente e
futuro de Galiza. •
ALBERTE SURAS é autor do libro Latexos

do Vento, Ed. do Castro
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OPtNIÓN

-1936-E HOXE
Canto rnáis nos angúria o futuro, máis útil nos
é volver os ollos á história. En primeito lugar,
porque, con todas as limitacións que se queira,
o estudo do pasado constitue o único ámbito
qúe nos oferece algo de certeza. En segundo
lugar, porque a perspectiva que nos abre, sérvenos de medida para valorar os feítos do pre, sente. O coñecernento da história é o mellar
antídoto contra ese paternalismo, tan ao uso,
de crer que o máis importante é o que sucede
en paralelo ao curso <;las nasas vidas . Hoxe é
un lugar común falar da aceleración dos tempos actuais, pero moitos historiadores contemporáneos infórmannos de que o curso dos
acontecemet\tos foi máis rápido, por exemplo,
nos anos 30.

MANUEL VEIGA

'Ainda

estaba viva
- unha burguesia
Entre os múltiples aforismos que aluden á im~iberal que
portáncia da memória, quizá sexa o máis oportunon via
no citar o do historiador norteamericano Southworth, quen escrebeu que non se pode "construir
con maos ollos
unha democrácia en base ao esquecemento". Poo galeguismo.
derá un cámbio sustancial do governo en Galiza
Haberia qúe
prescindir do pasado máis inmediato, por cómodo en apariéncia que poida resultar?
inventariar
as propriedades
Este ano que rematou celebrouse o 60 aniversário da sublevación militar encabezada por un
que lle foron
grupo de xenerais: coas ideas ben claras sobre
confiscadas"

como parar o relóxio da história . A sua eficácia chegou ao ponto de térense perpetuado no
poder durante cbarenta anos e influir de forma,
ás vec;es determinante, na posterior democrácia. E unha história, polo tanto, moi apegada
ao presente. Esa proximidade fai verosím il o
refrán de que as árbores non deixan ver o bosco. Ainda non son coñecidas todas as pezas do
holocausto, pero si ternos xa unha idea sobre o
mecanismo que lles deu sentido. Sábese cales
eran as simpatías maioritárias da povoación, só
cuarteadas polo terror planificado dos militares
e executado polos falanx istas (que acaido viria
aquí o termo terrorismo). É posíbel estimar as
dimensións da represión e da resposta da guerrilla (Maiz, Casares dá unha idea no seu Deus
·sentado ... ), existen biografías valiosísimas presentadas baixo a forma de novela (Sílvio Santiago, Ramón de Valenzuela ... ) ou como simples memórias (Alonso Rios, Xoan Noia, Elí-.
xio Rodríguez ... ), hai estudos locais e séguese
traballando neles con interese, mesmo se están
a dar permisos para aceder a arquivos militares
e da garda civil, até agora vedados.

O edificio de El Pueblo
Gollego, incautado en
1936, non foi devolto
ainda aos herdeiros de
Partela Valladares.
O museu de Pontevedra é
o albacea testamentário.

Se cadra é este o momento rnáis oportuno para
lembrar o 3~. E isto por duas circunstáncias
que veñen a coincidir: a preséncia ainda dos
últimos sobrevivintes e a distáncia suficiente
como para-que o medo ou a inevitábel referén cia indirecta aos culpábeis non revirta o estudo
histórico nun polvorín.
Decia Pierre Vilar hai dez anos, con motivo
dunha homenaxe ás vítimas do franquismo:
"admito dificilmente que o consello de non
celebrar o cincuentenário dunha guerra civil
seña dado por aqueles que durante coarenta
anos celebraron, no sentido estrito _do termo,
o 18 de Xullo; data do desencadeamento do
ataque e, polo tanto, da responsabilidade do
conflito".
·
Cando se erixe un monumento a estas vítimas,
de seguida se sinten as vÓces dos pretensamente
escépticos e contrários a todo simbolismo. Tamén sobre iso a cita do historiador Pierre Vilar
resulta aclaratória: "Non é que desexe vinte réplicas ao Val dos Caidos, pero que iso seña o
único!". En Galiza non hai Val dos Caidos, pero
hai listado de caídos na fachada de moitas igrexas, así como cruces monumentais, erixidas con
igual motivo, en ben de lugares.
Entfe a ideoloxia que surxiu do cámbio político
de 1936, sobresae a oficial que xustificou o golpe como froito da inquietude militar ante a
anarquía que vivía o país e os ataques que estaban a sofrer a unidade de España e a igrexa .
Non se mencionaba, en nengCm momento, a

Placa adicada a un militar
· golpista no centro de
Ourense. Recentemente o
PP restaurou os nomes
franquistas en Chantadct

caréncia de lexitimidade dos militares, para enmendarlle a plana a un governo eleito por
maioria democrática. Curiosamente, a ideoloxia posta en circulación posteriormente e, en
grande medida, ainda imperante hoxe, segue
obviando esta falta de lexitimidade. Pero vexamos en que consiste esta segunda versión
blanda da guerra civil. En primeiro lugar, convirte un feito desencadeado de forma precisa polos militares, nun .enfrontamento
entre dous bandos, como ,
primeiro paso para equi~
librar as responsabilidades. En Galiza esta
interpretación vóltase, obviamente,
moito máis difícil,
toda vez que a
resposta só puido
vir da guerrilla e
foi moi posrerior. En segundo lugar situ_a o
plano das contrad ic ións na
ideolóxia, de
modo que seria
o exacerbamento de dous
modos contrapostos e extremos de pensar o
que teria dado
lugar ao citado
"enfrontamento-''.
A ideoloxia é o
grande limbo de moda, no que se situan
todos os conflitos, desde que o marxismo pasou
a estar morto e enterrado .
Nese sentido era máis exacta
a versión franquista, ao causar a
orixe do enfrontamento na anarquia social, modo de aludir á loita de
clases no momento. Segundo o xa mencionado
Pierre Vilar, un historiador riguroso, ainda que
non sospeitoso de nacionalista, a causa
da guerra hai que procurala nesta
defensa dos priviléxios de clase,
sobre todo cando "ian unidos
a unha reivindicación de
tipo nacional". Non é
polo tanto unha loita
entre liberalismo e
autoritarismo, nen
entre a relixión e o
libre pensamento,
a que tivo lugar,
ainda que estes
factores tamén
xogasen o seu,
papel.
Se esta interpretacién
é
aplicada a Galiza, encontrarémonos con
que no naso país ainda estaba
viva unha burguesia liberal que
non via con maos
ollos o galeguismo
(pénsese, simbolicamente, no arquitecto
Gómez Román ou no
periódico de Portela
Valladares),-herdeira da
burgu~sia -progresista do século pasado. O franquismo segou as mesmas raices deste estamento, até o ponto de que as suas
·propriedades nunca foron devoltas. Hai que
recordar que a represión non bateu só contra os
obreiros ou os sindicalistas, senón tamén contra
-os comerciantes, grande parte dos cales estaban

comprometidos coa república, e contra non
poucos industriai , alguns deles concelleiro e
alcaldes de Izquierda Republicana. Non seria un
esforzo inútil o inventariar as propriedades que
lle foron confiscadas en toda Galiza, a mod de
botfn de guerra, estimar o seu valor e reivindicar, así seña simbolicamente, a sua devolución. Convertiriase nunha tarefa case
tan importante se cadra como a
de coñecer o número de fusilados e paseados.
A carón desta burguesia, habia unha povoac i ó n mai ritária
ilusi onad a, como
dem tra o feíto
de qu a cifra d
migrante r cuaron, até me mo xtinguir
no an da república, para
v 1ver acadar
o tamañ dun
verdadeir
éxodo ao p u,
co da chegada
ao poder do
militares.
Merecen unha
mención ne ta
análise a repreión e o terror,
tanto polo seu número, como polas
suas caracterí ticas.
Victor Freixanes aludi a á cifra de 2 .500
persoas fusiladas en Vigo só nos sei primeiros
meses da represión, unha
cantidade que acada a ua ver,
dadeira dimen ión cando e enmarca no número de habitantes que tiña a cidade na época. Na C ruña, egundo
versión de Silvia Santiago, a aca de pre o
para fusilar uperou diariamente a dúcia durante moito m
. Veci,
ños de Pontevedra lembran
que en 1946 ainda
guían ptoducind fu ila,
men tos perta da
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só por opoñer,
se ao novo gov e rn o, seque r
de forma leve,
senón que, en
Ga li za, a maioria dos penados
fórono por actos
moi anteriores e
de todo ponto lega is naque 1 momento, como asistir
a un mitin de Azaña,
por exemplo. Non cabe
dúbida de que esta actitude quedou impresa na
memória do povo até moitos
anos despois, como os golpistas
procuraran con esforzo denodado. E
se cadr8: e aí onde se atopa unha das principais explicacións da "secu lar abstención galega" que hoxe está a remitir, á par da desaparición física dos q_ue viviron aqueles anos.•
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Cúmprense 50 anos d~ batalla do Cambedo
Tropas de Franco e Salazar asediaron durante 2 7 horas a al~ea arrai~na refúxio da guerrilla
novamente o tiro e lanzamos
duas granadas de grande poténcia (6,6 quilos cada unha), que
caeron encima da casa e abateron parte do tellado.

-0- XAN CARBALLA

O 21 de Decembro de 1946 foron asediados durante 2 7 horas os guerrilleiros galegos que contaban co amparo das xentes do Cambedo, unha
aldea que durante un tempo formou parte do concello de Oimbra e h~
xe enclávase na freguesia de Vilarelho da Raia. Durante o mes de Decembro pasado a Asociacion Cultural Monterrei organizou Vários actos
que culminaron co descubremento dunha placa de lembranza ao pé da
lgrexa, no centro da aldea de Cambedo, fronte por fronte con Caliza.
Na rota de Verin a Chaves, a
poucos quilómetros da alfándega
agora perennemente franqueada,
uns pouco desvíos a man esquerda por estradas pequenas lévannos á freguesia de Vilarelho da
Raía. Durante o mes de Decembro un seu lugar, O Cambedo,
volveu lembrar o dramáticos feíto sucedido en 1946, cando as
tropas conxun das ditaduras de
Salazar Fr neo cercaron a pequena aldea, e despois de bombardeala durante 27 horas deron
marte a vários guerrilleiros e fixeron presos a outros. A desmedida
acción bélica simboliza a estreita
colaboración a entrambos lado
da raia galego-portuguesa despois
de 1936, recreada en diferentes
novelas, a máis recente delas a de
Bento da Cruz, O lobo guerrilheiro
(Diario de Noticias e Xerais).
A hornanexe ingularízase porque
no conxunto de acto celebrado
durante o 60 aniversário da guerra foi o que fuco fincapé na resisténcia armada aos militares golpistas e a un réúme ditatorial que
non e so tiña en mái legalidade
que a violéncia. Unha exposición
aberra no Centro Cultural e Deportivo de Vilarelho da Raia, feíta con moita dignidade a meio de
recortes de pren a, fotografía e
informes de hi toriad re local ,
a ·i c mo un pan i fornecido
polo Mini téri de Cultura portugué , permitían emarcar o ucedid n e nxunt da e nfr nración b li a ur p e fasci m .
T d un c ntra t c a atitud
ficial na G liz que m ve en:
tr o tem r
u ltam nto i temático, chegand a paroxismo
da recuperaci n n nome d
Franc para o ru ir de Chantada
p l autoridade d Partid Popular. Tamén en V rin tivo que
r a iniciativa cultural de bas a
que promov s a hom naxe e financiara a placa que lembraré aos
visitantes que naquela aldea galega-portuguesa defendeuse a liberdade de todo nó .
No mesmo Centro Cultural de
Vilarelho da Raia celebrouse en
1993 un curso baixo o título de

Estratégias de colabora{:iio na Raia
durante a guerra e a pós-g_uera espanhola (con sesións en Celanova e Chaves), no q4e interviron
entre outros o xomalista galega
Carlos Reigosa e . a portuguesa
Paula Godinho, ambos e dous
con relatórios qye__ explicaron
polo miudo que pasou e por qué
no Cambedo. Estas intervencións completas atópanse recollidas na revista A Trabe de Ouro
(nº 16, 1993) ep6denservircomo un dos moitos fios a manexar
por historiadores, cidadáns e asociacións culturais que desexen
quebrar a ignoráncia xeralizada

"O coronel quería collelos vivos
para obter información. Co fin de
facelos sair lanzouse unha garrafa
de gasolina encima da casa e, ao
mesmo tempo, ffxose fogo, de
maneira qué o tellado incendiou~e todo. Daquela saiu un home
cos brazos levantados. Era Demétrio, que se entregaba. Asi remataba a primeira fase. Pero, ao non
sair os outros, recebemos orde de
continuar o fogo, mentres tocaban as campás chamando á xente
para vir apagar o incéndio.

sobre a nosa história imediata.

Colaboración na Raia
Os informes da Godinho e o Reigosa compleméntanse moi ben.
A portuguesa viviu na zona até
poder entender e explicar cabalmente a rede de relacións que se
forman nas xentes da fronteira, e
é Reigosa quen recolle un testemuño que reflicte moi ben o que
sucedía en boca de Qlímpia Pires, unha viciña de Sernande "un
topónimo que se ia converter en
mítico entre ·os homes do monte,
pola solidariedade que mostraron
con eles os seus habitantes. Nas .
humildes casas de Sernande tiveron acollida vintesete fuxidos
[nun dos intentos de sair fóra da
Penmsula via Portugal, e despois
dunha marcha a pé de 37 dias en
1940]. Permaneceron ali oito
meses, sen que soubese a forza
pública da sua preséncia, un episódio que pasarla a pena estud~
a fondo polo que tivo de pacto
popular de apoio e de siléncio''.
Olímpia Pires resumia, na lembranza de Reigosa "Coitadiños,
eles chegaron aqui fuxindo da
morte. Fuxindo da marte! E aqui
pasaron moitas calamidades, escravizándose eles e tamén escravizándonos a nós. Os meus devanceiros foron detido e sofriron por
eles, 'coitadiño , pero eles non facia mal a ninguén, non roubaban
por aqui, non mataban, non fixeron nengunha causa ruin; pero
como andaban perseguido , dalgunha maneira tiñan que vivir".

Asalto a bombazo limpo
No Cambedo agachábase o grupo liderado por Xoan Salgado
Riveiro O Juan, asañadamente
perseguido, ao que se lle puñan
accións corno o asalto ao autobus

"Cando rematou o combate apa-·
receu un home morro xunto á casa. Morrera por asfíxia, ainda que
estaba xa fóra da porta. Tiña todo
o pelo chamuscado. O terceiro foi ·
~rto detrás da casa, cando ía fuxir por un regatiño, ia gatiñando,
pero viuno o cabo Gómes e disparoulle. Este fuxido era precisamente O Juan: ( ... ) A Demétrio,
preso no cerco, xuigárono, condenárono e enviárono-a T errafal
(Cabo Verde) e despois de cumprir a pena foi para a Franza".
Unha placa ºNa lembran:z:a do vosa sofrimento" para ás vítimas do Cambedo.

Braga-Chaves [realizado ~egundo
todos os indícios por contrapartidas de gardas civís disfarzados de
• guerrilleiros] e D.emetrio Gardia
Alvarez O Pedro. O relato do sarxento de artillería que dirixiu o
bombardeo dos agachados no
Cambedo, José da Cruz, non deixa lugar a dúbidas sobre a situación de persecución e extermmio
que se viviu durante case vinte
anos de guerrilla na Galiza:
"O 21 de Decembro de 1946 chegou ao cuartel de Chaves un coronel con µniforme da Garda Republicana que pediu falar urxentemente co naso comandante. O
Juan e os seus compañeiros estaban cercados nunha casa do Carnbedo, pero xa morreran dous gardas no intento de acabar con eles.
Despois de falaren, chamáronme a
mir;t· e dixéronme que preparase os

Vista do Combedo desde un dos lugares de onde foi bombardeado.

morteiros· para ir prestarlle apoio á
Garda Republicana.
"Chegamos a Vilela ás 20 horas
do m.e smo dia 21. Desde ali,
transportamos os morteiros en
burros e cabalas. E o dia 22, antes de raiar a aurora, fixen os primeiros cálculos de tiro: ao nacer
o sol, xa estaba todo reparado para comezar o fogo. O coronel deu
entón a orde, e lanzamos carro
granadas de exercício, con pouco
poder de_destucción, pero que
serviron para fixar a pontaria. A
seguido, guindamos catro granadas rnáis de 3,3 quilos cada unha:
duas delas caeron sobre a casa.
"Naquel intre apareceron uns
viciños que nos pediron non
atinxir a capela. E ainda que os
morteiros son armas para bater
zonas e non pontos, rectificamos

"Son un guerrilleiro
non un criminal"
Demétrio será o máis duramente
castigado dos envoltos no proceso
do Cambedo. Lembra Paula Go- dinho "passa dezanove anos nas
masmorras da PIDE, despois de en
12 de Dezembro de 194 7 ter sido
julgado no Tribunal Militar territorial do Porto. Em 11 de Junho
de 1948 vai para o T arrafal, sendo
aí confirmada a sua permanencia
numa comunicas,:ao do di-rector da
"Colonia Penal de Cabo Verde"
· em Janeiro de 1951. Transferido
posteriormente para a Cadeia Penitenciária de Lisboa, só em 1965
será liberto partindo para Frans,:a.
As fotos que integram a ficha biográfica e que corresponpen a 2312-46 mostram um homem ainda
jovem, com um aspecto dorido e
dois pensos na testa, sobre a sobrancelha direita e na fronte. T em
um aspecto forte, mas cansado; é
difícil reconhecer o mesmo homem nas fotos que se se .sobreporao em 19 de Fevereiro de 1965:
se as contas das idades nos dizem
· ser um indivíduo de 53 anos,
aquele que está á nosa frente é um
velho, com "entrads pronunciadas
no cabelo grisalho e face marcada.
"Demétrio assumiu perante os juizes do Tribunal Militar do Porto,
segundo Artur Queirós (reportaxe
no Jornal de Notícias, 6-12-87) a
atitude combatente de quem luta
por urna causa, ao afinnar: «Sou
um guerrilheiro, nao sou um crimisoso. T udo o que fiz foi pela liberdade do meu pavo e pola Espanha livre". _T arnbérn Manuel
Bátcia, cunhado de Demétrio e
seu comp.a ñeiro na guerrilha, em
entrevista concedida em 1987 a
Artur Queirós, confinna ue lutou
contra o fascismo e reitera a sua
disposis,:ao o voltar a fazer". +
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MANUEL RIVAS

A enxebre lus de Penosa
Galicia é un país intermitente.
' Ata ci de agora o escenario era
a Historia. Viña un apagón e o
país des.aparecía, mergullido na.
néboa, nas sombras, na escuri,
dade dunQ.a lata de conservas.
Vífian os Reís Católicos co ma,
chado, ou o cabalo de Pavía ou
Franco cun chuzo criminal e
chas, foise a luz, o país ao cara,
llo, polo funil da noite noite,
brega. Estes apagóns históricos
eran moi duradeiros, tan delon,
, gados que se confundía o escu,
ro co día e a xente afaciase a
ver no medio das tebras. Pú,
ñanselle aos galegos as meniñas
de gato e un naris de vagalume
e Anxel Fole escribía contos á
lus do candil. Tal era a avería
que o Himno galego chama
con desacougo polo Raio
Transparente, cando o TAC
(teléfono de atención ao clien,

e

te) de Ferrosa é o 981.249888.

G

alicia segue a ser un país
intermitente, pero agora
.dun xeito digamos .
psicodélico. Un paíS mix, de
música bakallao, e focos com,
pulsivos. O escenario xa non é
a Historia serrón o palco do
pres~nte a cargo da compañía
eléctrica. O país fúndese e des,
fúndese varias· veces pGr día.
Galicia conecta e desconecta.
Daslle á luz en Laiño e apágase
Lestrove. Pos unha lavadora en
Chandrexa de Queixa e vaise a
luz en todo Vigo. Enchufas un
ordenador en Carballo e saltan
os ordeñadores en Negreira.
Vas afeitarte en Betanzos e
queimas os plomos de Ventase,
la. Este é un país i·nteractivo,
posteléctrico, mal colghado
dunha morea de fíos.

O ceo de Galicia semella cablea,
do pór un neno -cabreado ou un
grafólogo tolo. Unión Ferrosa ten
na Coruña un Museo de Arte
Conte1Ílporánea. Pero a sua me,
llor obra, unha .- espectacular
montaxe ao aire libre, na liña da
Gian Hamburger de Oldenburg, é
a rede eléctrica galega. Este ten,
dido caótico,_de borranchos e ga,
rabatos, configurase como unha
segunda paisaxe. Unha paisaxe
artificial e superposta pero que fi,
ca finalmente integrada na natu,
reza primixenia, sensible aos ven,
tos máis frouxos, ás chuvias miu,
diñas e ás cagadas dos paxaros.

º

tendido de Penosa iden,
tifícase tanto co país que
se ven abaixo cando a
xente está deprimida. Os técni,
cos chámanlle caída de ·tensión
pero en realidade é unha tristura

eléctrica, unha saudade de kilo,
· vatios. A xente anda doente por,
que non comprende as fondas
motivacións espiritu.ais na ·de,
ficiencia eléctrica de Galicia,
sendo exportadora de enerxia.
Ao xeito aa Earth Art (Arte da
T erra), o tendido vangardista ten
latexos enxebres. Unión Penosa
contribue cos frecuentes apagóns
a manter o cultivo da tradición.
Cando se vai a luz, as aldeas de
Galicia semellan unha fermosa
estampa de nadal. Como no fado
de Amalia Rodrigues, o pobo la,
va no ·río, ordeña a man, os ne,
nos escoitan cantos de lobo a ca,
rón do lume, unha velliña reza o
rosario pola alma de Thomas Al,
ba Edison, un mozo blasfema ca,
ra a lúa e a compañia manda as
facturas por Internet.
Ferrosa, crus de lus. •
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.O único pecado da súa vida
Nunha casa éoma esta, de por,
che protexido por un baldaquino
que se soporta sobre catro co,
lumnas de ferro, acaba ter o seu
final unha historia de fidelidade.

Carlos G. Reigosa
"Foi un privilexio falar
cos supervivintes da guerra
incluso antes de que
morrera Franco"
Que esta a ler?
Neste momento e tou cun libro
bre Jo é Rizal, heroe da indepen,
déncia de Filipinas que me enviaron
co motivo dun monumento que e
lle acaba de inaugurar en Madrid.
T amén veño de ler El capitán Ala
Triste, de Arturo Pérez Reverte.
Que recomenda ler?
Das miña última leitura reco,
mendaria A trancas y barrancas, de
Alfredo Bryce Echenique e El espí~
ritu del páramo, do escritor leones
Luis Mateo Diez. Dada a miña
condición de emigrante reño que
poñerme ao tanto da actualidade
literária de Galiza.

e

exi

O protagonista desta historia en,
trou, con escasos doce anos, a tra,
ballar na casa dun próspero con,
serveiro de finais dos anos vinte,
cando a casa non levaba dez anos
construída e aínda chamaba a
atención polo uso do ferro como
·novo material de construcción.

Con A guerra do tabaco xa van
tres libros seus de literatura negra.

la!
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aquela, o rapaz entrara
para facer os recados da
casa, e, tal e como lle di,
xera seu pai cando o deixou na
porta do que ía ser o seu novo
fogar, "fagas o ql}e fagas non
deixes de ser fiel a quen serves
nin deshonres o teu sangue", o
rapaz sempre se esmerou en to,
do, como se a vida lle fose en
cada cousa que facía. ·
Con esta sentencia na súa cabeza,
o mozo fíxose home e envelleceu
servindo sempre na mesma casa,
a el non lle faltou nunca un catre
rio que durmir nin un prato de
comida que lle dese forzas para
seguir traballando.

f

iel aos seus señores, o home
soubo gañar a confianza e,
de simple recadeiro chegou
a convertese nunha especie de
mordomo que gobernaba a casa
de portas para dentro. El facía
as compras diarias e contrataba
cociñeiras e lavandeiras . Sen
outra aspiración que ser querido
e apreciado por todos, nin máis
honra que lle confiasen os man,
dados como se fose un membro
natural da familia.
Os amos, sabedores de que no
servicio a constancia é algo ne,
cesario, e a fidelidade un luxo
que raras veces se alcanza, amo,
sábanlle o aprecio dándolle
azos, creto e familiaridade.

Chegou o día no ·que os vellos
da casa houberon de ·d eixarlle
sitio ós máis novos; e o criado
seguiu facéndose merecedor da
confianza nel depositada.
Só unha cousa non fixo nunca ao
longo da súa vida, e foi reparar os
ocos que por mor do óxido pro,
<lucen os salitrosos ventos da ,bei,
ramar, apareceron nas columnas.
- Home, pero ¿cando vas
mandar reparar eses furados?.
- Agora xa non hai ferreiros, e
estes disimúlanse ben cunha
man de pintura.
ando a prosperidade obri,
gou aos descendentes a vi,
vir en cidades con oficinas
preto dos grandes bancos, el que,
dou ao cargo da casa, que desde
aquela deixou de ser a casa pa,
trucial para ser o chalé de verán.

C

Outros, no seu caso, adoecerían
por ter un cargo titulado, pero el,
ali onde fose , foi toda a vida o
criar:lo de Don Adrián. Con el

falaban os veciños para que ser,
vise de cuña cando necesitaban
que se lle dese un choiño na con,
serveira ou embarcasen a algun
marido nun bo ·barco da mercan,
te. El era quen contrataba aos
albaneis e aos caipinteiros, _nas
tendas era atendido dun xeito di;
ferencial e nos bares-nunca falta,
ba quen lle pagase un viña; e dá,
base ·por satisfeito. Cada mes
chegáballe un cheque dos seño,
res, _que el dispoñía para gober,
nar a casa, encargado de mantela
en bo estado para cando viñesen
de vacacións, e devolvía o resto
con detalladas contas.

rarse, de que nunca reclam u
máis soldo que un prato de co,
mida e un teito; pero a sentencia
estaba dada e non quedaba outro
remedio que deixar a súa casa de
sempre. Os señores xa tiñan un,
ha muller de man, que se encar,
garfa de terlla preparada para
cando viñesen a pasar os veráns.

E

ntón, no mesmo intre da des,
pedida, o vello criado confe,
soulle ao señorito o único pe,
cado que cometera na súa vida.

ero aconteceu o que
tantas veces, que o fiel
servente envellece, faise
torpe e, a pesares de que leva
toda a vida na casa, que renun,
ciou á propia familia polo servi,
cío a esta, un día, un dos señori,
tos chegou desde Madrid para
c;l.icirlle que o ían.xubilar.

, Agora que esta casa vai morrer
comigo, estea atento, pois en
cada unha desas columnas, polo
· fui-ado que nunca reparei, día
tras día, fun metendo o descam,
biado da compra. Non sei canto
será, para min sería unha fortu,
na, para vostede quizabes unha
miseria, pero sexa o que sexa,
non podía deixar de confesar es,
ta debilidade que mé impediu
ser totalmente fiel e honrado.

O vello laiouse de que en toda
unha vida de traballo nÓn gafi.a,
ra para_unha casiña á que reti,

Se é que existe, estou seguro de
que ese home, algún díá, estará
na Gloria.•

P

Foi .difícil recabar información
para os seus traballos sobre a
guerra e os fuxidos?

Tiven moito sorte porque comccci a
traballar a tempo. Teño traballos
dos anos 60 e 70 nos que as persoas
que os protagonizan estan vivas. Poi
un priviléxio poder contar con tes,
temuñas de supervivintes cando ain,
da estaba vivo Franco e moita xente
non se atrevía a falar. Cando podo,
sigo traballando porque conservo to,
do o material pero é verdade que hai
moitos ocos na História de Galiza.
Mellorou moito pero é unha mágoa
que non se aproveiten as oportuni,
dades para encher o valeiro. •

xus

re
Cf

Escritor e xomalista, l.agoa de Pastoriza ( 1948).
Obras máis importantes: Homes de Tras da
Corda, As /Jucharcas da lembran za, 'Crim e en
Compostela, O misterio do barco /Jerdido , Con,
versas con Torrente Ballester e Fuxidos de sana.
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O Trinque
Morte do Rei
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Marte do Rei, de Dario Xo, ·
hán Caqana (Xerais), canta a vida do re í Don García . Un periodo histórico,
como ta"ntos outros do país, ocultado e insuficiente,

~~

mente traballado po la historiografia. Ainda que é li.tera tura, axuda moito a
entender o noso pasado
·nas suas 400 páxinas de
prosa brillante.+
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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O Carballiño
• EXPOSICIÓN$

DE PICASSO A BARCELO
Até o 12 de Xaneiro no
Centro Multifuncional expoñen ista mostra que fa¡
un percorrido por vários artistas gráficos contemporáneos do Estado español.

até o 12 de Xane iro a mostra Ferroláns que acompaña
ao libro do mesmo nome
de Guillermo Llorca Freire . Abre de Luns a Sábado
de 11 a 2 á mañá, e de 5 a
10 no serán. Domingos de
12,30 a 2,30.
•MÚSICA

TRIO Ruso

O Trio Ruso dá un concerto de música de cámara o
Mércores 15 ás 8 da noite
na Aula de Cultura de Caixa Galicia (Galiano, 4).

Cervo
• EXPOSICIÓN$

IXLUGONOVA
Do 3 ao 17 de Xaneiro en
an Cibrán, Concello de
Cervo, expof'íen as obras
apres ntadas á novena
edición do certame Lugonova. A mostra recolle 44
obras, pinturas e esculturas, fe iras por 28 artistas
galegos maiores de 16
anos segundo especifican
as bases.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

exposición
sobre o
grupo de
pintores
expresianis·
tas alemáns

Die Brücke
pódese ollar
no Quiosco
Alfonso da
CORUÑA

O Quiosco Alfonso expón
até o 26 de Xaneiro, obra
dos pintores expresionistas alemáns do grupo Die
brü.cke (A ponte) . Emil
Nolde, Karl SchmidtRottluff, Erich Heckel e
o máis coñecido Ludwing
Kichner aparecen na mostra. Os catro fundaran o
grupo en 1905, que durou
até 1913 definíndose con
cadro adicados a anguria
social.
GRAVADO BARROCO
A Fund ació n Pedro Barrié briu unha mo tra
que titula Arte e devoción. A es tampa relixioa no gravado barroco da
Galiza. Xunta peza de
rand beleza feitas pol
pre tixio o gravadore
compo t lán do écu lo
XVIII, que normalmente
gardan arquivos histórico , universitários e relixiosos, e a lgunha co lección particu lar.
•MÚSICA

GRUPO DE METALES
SANTA CECILIA
Música de cámara o Xoves
16 ás 8 da noite, no salón
da Fundación Caixa Gali-cia (Praza de Santa Maria).

Nosa Sra. do rio de Valdeo·
nus, escultura de P. Pestana

Actua na Coruña o Sábado
18 na Colexiata de Santa
Maria do Campo.

• EXPOSICIÓNS

ACUARELA

A MEMORIA DUN SOÑO

O pasado 23 de Decembro
inaugurouse en Lugo unha
nova sala de arte, Acuarela. E para apresentarse
oferece unha mostra conxunta de artistas lucenses:
Doreste, Jovita López,
Macia , Paco P es taoa,
Garcia Gesto, Ángeles
Mondelo , Carlos Pardo,
Lomarti, Guerreiro , Pablo Sáez, Pura Ameijide,
Quique Borde! , Isabel
Pardo, Spiral, Prada e
Antón Campelo.

Até o 12 de Xaneiro no
Museu Municipal, con
obra de autores tan distintos como M@Blanchard,
Ismael de la Seora, Pablo
Picasso , Joan Miró, Jorge
Castillo ou Tapies. Xunta
67 · obras de 53 ar tist as
que van dos anos 50 até
os 90.

O H ote l Ménd ez Núñ ez
acolle até o 28 de Xaneiro, obra do pintor venezolano López Dueñas. Ó leos
con bodegóns dun reah smo barroco.

S!NFONICA DE GALIZA
RIBAS PROUS
O Venres 10 ás 20,30 no
Pazo de Congresos. Dirixe
Antoni Wit e acompaña
no piano Eldar Nebo lsin.
A mesma orquestra vo lta
este cenário, o Xoves 16,
de s tav o lta clirixida p or
Víctor Pablo e co violonchelo Gary Hoffman.

a

xustificación
dos
movimentos
de mulleres,
mesa
redonda a
celebrar o
Xoves 16 en

Ourense

Fernández Saus amasa a
sua série Un ano no Sul
eon inspiración no Rococó e o simbolismo romántico. Até o 25 de Xaneiro
na sala Marisa Marimón,
de Luns a Venres de 12 a
14ede18a2lh.

Santiago

O pintor catalán Ramiro

domesticar,
tres ofertas
teatrais en
SANTIAGO

Ü ESPIRITU DA
AMÉRICA PREHISP ANA
Unha escolma sobre 3 .000
anos de várias culturas
americanas. A América
prehispana abre no Auditório 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 Febreiro. Luns pecha.
MEDARDO Rosso
O CGAC apresenta a primeira mostra no Estado das
esculturas de Eduardo Rosso, co nsiderado xunto a
Rodin pai da escultura
contemporánea. Canta
co n máis de trinta pezas
que tentan amosar o seu
estilo ademais da seriedade
dos procedimentos de criación polo que expoñen várias versións das mesma
o bra. De Martes a Sábado
de 11 a 20 h, e Domingos e
festivos de 11 a 14 h.

..

Helmuth Rilling dirixe á Re·
al Filharmonia o Xoves 16
en SANTIAGO

RICARD TERRÉ

.]

O Xoves 9 ás 21 h . no Auditório de Galiza. Eldar
Nebolsin toca o piano e
Antoni Wit dirixe a orquestra que interpretará
música de Pereiro, Chopin
e Lutoslavski.

O Coléxio Fon5eca acolle a
mostra da Fundación la'Caixa, sobre a obra do fotógrafo
catalán Ricard T erré. Pódese visitar até o 31 de Xaneiro, de ·Luns a Venres de 1Oa
14 h. e de 17 a 20,30 h, Sábados de 11 a 14 h . Para reservas de visitas escolares
chamar ao (981) 56 40 03.

REAL FILHARMONIA
DE GALICIA

• EXPOSICIÓNS

A QUEN COÑECES TI

TRIO Ruso

LIDIA VENTURA

Unha viaxe abstracta polos
lenzos de Berta Cáccamo
na galería T rinta. Até o 12
de Xaneiro.
·

Expón vidros no pub Pepa a
Loba, até o 16 de Xaneiro.

sen

ÜRQUESTRA
SINFONICA DE ÜALIZA

PICASSO, BRAQUE.
ANALITICA DO COTlAN

ÜN ANONOSUL

la Trama

e Cachorros

•MÚSICA

• CONFERÉNCIAS

O Martes 14 de Xaneiro ás
8 da noite, o Centro de
Arte Contemporánea trae
a Valeriano Bozal. O catedrático de História da Arte
na Complutense de Ma drid, ven falar dos cubistas
no Curso de lntrodución á
Arte Contemporánea que
ainda reserva 5 charlas até
o 4 de Xuño . A matrícula
do curso ~al 3.000 pta, pero os estudantes teñen entrada libre. Maior información no CGAC: Valle Inclán s/n . T e léfono (981)
54 66 05 .

A Casa da Parra expón un
percorrido por 30 obras -do
pintor José María Fenollera
(18 5 1- 1918), que residiu
en Santiago.

Para o leste
de Ganfry,

O Xoves 16 ás 21 h. no
Auditório de G a liza . lntrerpretarán obra de Shubert, Mozart e Prokofief
con Herbert Grugger no
clarinete e baixo a batuta
de Helmuth Rilling.

A música de cámara no sé-

culo XX é o novo ciclo da
Aula de Cultura · ( Carreira
do Conde, 18) de Caixa

LOPEZ D UEÑAS

R EAL FlLHARMONIA
DE ÜALICIA

A

AO CRUZAR O LIMITE.
trflri EMMA. Filme inglés de época. ·
Amena intriga protagonizada por
Unha moza herdeira adicase a fadous bos actores: o veterano Gene Ac;kcer de Cetesüna entre as suas amistades,
man e o inglés de moda Hugh Grant. A
pero fracasa. Finál feliz.
narración está sempre no límite do tópi- co, pero non chega a cruzalo.
. ~ TRAINSPOTTING. As peri-pécias dé cí.ncb mozds eseoceses
~A VERDADE SOBRE CANSE _, aditos á heroína. Humor, cinismo crítico
GATOS. Duas mulleres, unha alta,
e uns tóques surrealistas.
loira, espectacular e atolondrada e outra
baixa gordiña, intelixente e moí intere~ BEATIFUL GIRLS. Óuia
sante deciden poñer a proba a un home,
para parellas con dúbidas sobre o
para ver de cal das duas se enamora.
matrimónio. Críüca dos varons que só
pensan nas· wp-model e loubanza das
~ SLEEPERS. Catro rapaces dun
mulleres normais, (:On excepción das
bairro pobre de Nova lorque, coadú lteras. •
~

Adiantan os temas do seu
segundo traballo discográfico, Agardando que pase algo,
a editar nestes primeiros
meses do ano, no Auditório
Gustavo Freire o Xoves 16
ás 20,30 h.

DIE BRÜCKE

Un ha

meten un delito e s0n-intemados nun re<
tro veces máis rápido do .normal. · formatório. Alí serán '. violadós polos gkr. Aos 'Hez anos aparenta coarenta. Pésíe. a . das, repetidas vece8. Só .un c'.rego catóhco
tan fo rzado argÚmen.to, a películ:;i. ter¡.
os vái protexer. ' Durez;i comida, el).yolta
pouco de or~inal.
en celofán comerc_:ial.
. .

FIA NA R OCA

• EXPOSICIÓNS

C.X.LÓPEZ·PAZ.O S

~ JACK. Un neno avelléntase ca-

•MÚSICA

A Coruña

JOSÉ Mª FENOLLERA

Carteleira

Ferrol
• ~XPOSICIÓNS

LUGO

FERROLA NS
A galería Sargadelos acolle

Fotografías na sala de Caixa G alicia, até o 31 de Xaneiro.
•MESA REDONDA

MOVIMENTOS
DE MULLERES

A xustifi.cación dos movimentos de mulleres é o título da mesa redonda que
artellou o colectivo femi nista lugués Donas de nós.
Será o Xoves 16 ás 20 h.
no salón do instituto Lucus
Augusti.

Fernández
Saus na
galeria
Marisa
Marimónde
· ouRENSE.
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Galicia. Comeza o Martes
14 ás 20 h. co Trio Ruso.

Convoé.atórias
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FIA NA ROCA
BlENAL DE ARTE LAXEIRO

Adiantan os temas do seu
segundo traballo discográfico, Agardando que pase
algo, a editar nestes primeiros meses- do ano na
igrexa da Compañia (da
Universidade) o Mércores
15 ás 21 h.

O Concello de Lalin convoca a III
edición da -Bienal Nacional de Arte Laxeiro, e abre o prazo de recepción de
obras do 17 de Febreiro ao 15 de
Marzo de 1997. A bienal leva un total
de 5.000.000 pta. en prémios. Para
maior información pódese chamar ao
(986) ,78 00 06.
.

•TEATRO
XADREZ E RUSO
PARA O LESTE
DOGANTRY

No mes de Xaneiro comeza o curso de
Iniciación a~ idioma ruso da Asociación
Máximo Gorki de Vigo. O mesmo colectivo imparte cursos de xadrez para calquer interesado maior de 8 anos. Máis
infonnación de 5 a 8, de Luns Venres,
no (986) 21 44 57. Ou pasar por Marqués de Valadares, 14-1 2 oficina 5.

Dirixida por Cristina
Domínguez e interpretada por Alfredo Rodríguez, Mercedes Castro e
César Martínez . A Factoria Teatro estrea novo
espectáculo Para o Leste .
do Gamry, os dias 10, 13
e 1-4 de Xaneiro na sala
Galán.

TALLER KOUNELLIS

Do 27 -ao 31 de Xaneiro no Centro
Galego de Arte Contemporánea, o artista grego Jannis Kounellis, impartirá
un obradoiro para 20 alunos. A matrícula val 5.000 pta. que se poden pagar

LA TRAMA

Xurxo Oro
Claro

continua coa
sua mostra
Pe-zas! en
VIGO

· Con Cristinsa Higueras e
Andoni Ferreño, 10 e 11
de Xaneiro no Teatro Principal.

•CINEMA

Teatro Bruto de Compostela apresenta unha obra
escrita e dirixida por Xabier Picallo que define
como "recital poético soéz" e recomenda "consuir con Alka-Seltzer.
Non ad~inistrar en caso
de sensibilidade ag uda".
Pódese ver os dias 16, 17 e
18 ás · 10 da noite na sala
Galán.

rn

.,

Vi,,-c.,.go_ _ __

CACHORROS SEN
DOMESTICAR

CHUNGKING EXPRESS

Chongquing
Senlin.
(Hong-Kong 1994. 97') O
. Mércores 15 ~s 20,30 h.
no cine Salesianos, o Cine
clube L_umiere vai poñer o
filme ambientado no edifício Chungking de H ongKong que dirixiu Wong
Kar-Wai.
• EXPOSICIÓNS

Sárria
• EXPOSICIÓNS
CINEMA EN SARRJA

PÉ-ZAs!

Até o 23 de Xaneiro na galeria Ad-Hoc (Garcia Barbón, 71-1 2 ), expoñen no;
vas esculturas de Xurxo
Oro Claro.

O Cine clube A Unión fixo
o p asa do Venres 2 7 de
Decembro a sua prirrieira
MENCHU LAMAS
proxección no cine Cissa.
Os vindeiros pases serán
A galeria Abel Lepina extamén os Venres ás 11 da
pón óleos sobre lenzo da
noi te no mesmo local, e
pintora Menchu Lamas.
en versión orix inal. Ase.m ade a asociación A ' As RAIZES
Unión abriu nos seus loDO REALISMO
cais unha abondosa mostra cos vellos aparatos dos
Mostra do realismo madri.cinemas da vila, o Cissa e
leño dos anos 30, na sala
o Teatro Cine que lago
do centro Caixavigo.
pasou a ser o cine Nuevo. · Apresenta obra de Amalia
Son perto de oitenta ancis
Viva, Franciséo López,
desde a inauguración en
Julio López, Isabel Quin1920 do Teatro Cine Satanilla ou Salvador Dali.
lón, que recollen os cartaAbre até o 12 de Xaneiro,
ces e trebellos resgatados
de Luns a Venres de 18,30
polo este cine clube.
a 21,30 h, Sábados de 12 a

O ES,UD2 DA GAl.dZA DESE~AD2 P2R CASTELA2

EN INs!§NIA 2U SHA\IEIR2
Chaveiro:
Prezo 500 pta + 160 pta
de gastos de envio

Insignia:
Prezo .2 00 pta
Pagamento a meio de seles de
correos cu-ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501
683040001024
Solicita a cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.

ser baixci plica .e lema: A obra premiada ·publicnrase en galega e portugués.

até o 20 de Xaneiro no CGAG: Valle
Inclán s/n. 15704 Santiago de Compostela. Kounellis apreséntase "contra
o mundo de Andy Warhol e dos epí:
grafos de hoxe en dia. Quera restaurar
o clima que os cubistas viviron. Estou
contra a condición de paralisación á
que conduciu a posguerra; busco pala
contra, nos fragmentos (emotivos e
formais) a história esparexida ... ". Actualmente o Museu Raiña Sofia de
Madrid expón unha retrospectiva da
sua obra. Para maior información pódese chamar ao: (981) 54 66 OO.

PRÉMIO ÉSCt'' .AR

1oDE MARZO

Convocado p_ola Fimdación Í Ode Marzo de CC.00. e aberro a todos os escolares de EXB, BUP e FP en equipas ou
individualmente. O tema será O mundo do traballo (condicións laborais,
contlitividade, nacimento e desenvolvimento das organizacións sindicais,
etc). Os traballos (entre os 20 e os 30
fólios mecanografados a dobre espazo)
' enviaranse antes do 7 de Marzo co
E1xo ATLANTICO DE '
nome do centro d.e ensino, do coordenador e dos alunos, á Fundación 1O de
NARRATIVA
Marzo : República do Salvador, 15-5 2 .
15701 Santiago. Hai dous prémi os
O Eixo Atlántico convoca o seu pri50.000 pta. para traballos en equipa
meiro prémio de narrativa galaico portuguesa, dotado con 1.500.000 pta. O - (mínimo 3 persoas), e 25.000 pta. para
individuais. Teléfono (981) 59 97 65.
prémio acepta traballos inéditos e orixinais, en galega ou portugués (que
PRÉMIO LITERARIO ÁNXEL FOLE
respeten a normativa ofici al), e cheguen mecanografados a dobre espazo
A Fundación Caixa Galicia e o xornal
(8 copias), antes do 31 de Xaneiro de
1997, aos locais da Asociación Galega
El Progre~o convocan a XI edición do
certame Anxel Fole (cun prémio únide Editores: Doutor Cadaval, 33-3 2 C.
co de 1.000.000 pta), desta volra adi. 36202 Vigo. A apresentación ten que

14,3 0 e de 18,30 a 21,30
h, e Domingos e feirados
de 12 a 14,30 h.

1
11

Nas escola de Agra Regueiro de Baio, pódese visitar a
mosrra fotográfica de Xosé
Garrido sobre os neno saharauis.

J

f
¡

Porto

l
t

Xooos 1NTERACT1vos .
E PJTUESCULTURAS

• TEATRO / DANZA

Obra de Manuel Izquierdo,
até o 17 de Xaneiro na galeria Bacelos.

ÜVlRO ANO NO

'.

•MÚSICA
CLASICA

• -TEATRO

A NpITE DAS TRIBADES
Teatro do Atlántico trae,
desppis da sua xira por
Galiza·, a adaptación da
obra.de Per Olov Enquist,

s. ]oAo

O Teatro Nacional de S.
Joao do Porto anunciou o
seu programa até finais de
1997, e ainda adianrou algunha actuación do 98.
Edmon de David Mamet,
dirixida por Adriano Luz
e producida ao abeiro do
Projecro lntercidades, xa
decorre na sala até o 19 de
Xaneiro. Logo, do 13 ao
28 de Febreiro, ven unha
peza para todos os públicos
A menina de lá , unh a
adapta¡::ión de José Calda
do conto de Joao Guimaraes Rosa, que dirixe
Colma..r Diniz. (Ensaio

CoLEcc10N
LAXEIRO

O tenor Fernández Pedros a
a pianista lngrid Sotolarova,
actuan o Sábado 18 ás 20,30
h. no centro Caixavigo.

O certame de narrativa erótica Máquina de vapor que convoca a Associa~om-Revista Eis xa chega a sua IV
edición. Recollen re1atos en galegoportugués en calquer das suas opcións
gráficas, que traten dos xo. A organización recomenda unha extensión de 3
a 10 fólios, directas ao grao con pouca
palla. Hai que remesar por triplicado
sob seudónimo e cun envelope cos dados persoais, antes do 14 de Febreiro,
dia do an Valentin, á Associa~om
Revista Eis: Apartado 936 de Campo tela. O prémio é de 25.000 pta. •

NENOS SAHARAUIS

¡

CANTO E PIANO

NARRATIVA EROTICA

• EXPOSICIÓNS

A sala dos Peiraos (Praza
da Constitu~ión) e a Estación dos Camiños de Ferro
abriron a terceira Feira das
Artes Plásticas na que participan artistas de distintas
nacionalidades.

O Centro Cultural Caixavigo anunciou o programa
de música clásica, de cinco concertos, para a temporada de abono que
tr a ncurre de Xanei°ro a
Marzo. A Real Filharmonia de Galicia abre o ano
no Garcia Barbón o 17 -de
Xaneiro, logo veñen ·os
Nenos cantores de Viena
(o 4 de Febreiro)°, a Orquestra Filarmónica · de
Gran Canária (25 dé- Febreiro) , Le Conceri:· des
Nations (6 de Marzo) que
dirix e Jordi Savall, e a
Orquestra Sinfónka· ~éle'
Galiza (o 21 de Marzo) c:o
pianista Kun ·Woo ·E,iÍik'.':
Até o dia 10 de Xañeiro
poñen os abonos (des.conto do 10%) á venda na taquilla telefónica: (986) 23
80 51, ou en calquer sucursal de caixavigo. A butaca custa 9.000 pta. e os
anfiteatros: 7.500 o pri- meiro, 5.800 o segundo, e
4.300 o t_erceiro.

CE

Zas

FEIRA DE
ARTES PLASTICAS

O terceiro andar da Casa
das Artes acolle de xeito
permanente, a colección
legada polo nomeado pintor ao Cóne>ello. de Vigo.
Os dias de semana abren
de 11 a 14 ·e de 17 a 21 h.
Sábados só ·á mañá, e Domingos á tarde.

cado á figun,l e obra de José Crece'n te
Vega. Os traballos han ser inéditos,
cunha extensión máxima de 100 fólios
mecanografados a dobre espazo por
unha só cara. E teñen que chegar por
cuadriplicado e baixo plica antes do
31 de Marzo de 1997 a calquer departamento de Obra social da Caixa
Galicia, ou ao xomal El Progreso (rua
do Progreso, 12. 27001 Lugo). O teléfono de Obra social de Caixa Galicia
en Lugo é: (982) 22 40 12.

A noite das Tríbades, que
dirixe Xulio Lago. Os pases son o Venres 10 ás
13,30, 16 e 20 h; e o Sábado 11 ás 20,30 da noite.
•VÍDEO
FESTIVAL
INTERNACIONAL

Cunha entrada mínima de
500 pta. o Festival de Vídeo ocupa a Casa das Artes. A novidade é a criac ión dun prémio de
300.000 pta, á mellor páx ina WEB sobre Vigo.
Unha mostra múltiple De-

porte vinual e_cibermanla,
que é o cerne do festival e
comprende ·Xogo en rede
e Cinema en 30 . Apresentan, ta mén, unha série
de propostas de deport;e
virtual. Ao abeiro do festival oferecen videoconferé.ncias de criad·ores de
programas virt.uais, ou unha r.ep resentac ión dun
plató de TV virtual.

para) A salva~ao de Veneza, a tragédia de Thomas Otway, traducida por
António M. Feio e dirixida por Ricardo País, cupa o cartaz do 19 de Marzo
ao l 7 de Abril. O teatro
tamén prepara o espazo
pedagóxico A Sala Escura,
que vai do 15 de Abril ao
16 de Maio en horário matinal no Teatrinho, con O
Rouxinol unha adapatación de José Caldas a partir dun conto de Hans
Christian Andersen , que
· leva ao cenário a 5º Parede (Associa~ao de Artes
Cénicas n a Escala). Vai
no Porto é o remedo do
espectáculo de revista Vai
no Batalha, que anúncia a
compañia de Teatro de
MariOnetas do Porto para
o 1998. O FITEI, o festival
internacional de teatro da
cidade, ven ao S. Joao entre o 7 e o 30 de Xuño. E
de seguido a Opera~ao Itália coas representaci.óns de
Os gigantes da montanha
(do 13 de Setembro ao 9
de Outubro) de Pirandello, dirixida e ada ptada
por Giorgo Barberio Corsetti; O homen da flor na
boca tamén de Pirandello
e Sik-Sik, o Mágico (do

Na galería
Abel Lepina
de VIGO
continuan os
óleos sobre
lenzo de
Menchu
Lamas
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Pinturas
abstractas
de Sobral
Centeno no
PORTO

X I'X O-

ANOSATERBA

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

22 de Ournbro ao 9 d e
Nov e mbro) de Eduardo
De Filippo, nunha montaxe de T oni Serv illo. T amén atende a danza co ciclo Dacem! 97 que decorrerá en Xu ño e trae ás
compañias Paulo Ribeiro,
DVS, Fattoumi-Lamoreux e Clara Andeermat.
Para maior información
pódese chamar ao: (07351-2) 208 66 34.

• EXPOSICIÓNS
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Encrucillada

XOAN COSTA
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CENTENO
Até o 2 de Febreiro na galeria Álvarez-Dois, pódense visitar as pinturas abstractas, ainda que achegada s ao fau ve de Sobral Centeno. O t.eléfone da
ga leria é (07-351-2) q06

57 71.•

•
Anúncios de balde
• Son delineante e ofrézome para traballar na casa , teño experiéncia na construción (4 anos na Galiza) e en eoxeñeria (2
anos na Alemaña) . T amén para facer traducións Alemán -Castelán . Teléfono (981) 23
41 89 . Digna Hermo.
• Ana Hortas Roldán , jovem independentista recluída num cerotro de orfos da Guardia Civil. Vítima da repressom familiar e a
discrimina9om da Conselharia de Familia.
onde se !he negou ajuda, só pelas suas
ideias. Escréve-lhe expressando a tua solidariedade. Ana Hortas Roldán , Marqués de
Vallajo , El Juncarejo , Apartado 2. 28340
Valdemoro . Madrid.
• Defensores da cultura Portugalalca. O
Forum de Amizade Gsllza-Portugal distribuí gratuitamente o úiiimo número do seu
bc!etim. Pede-o! David Araújo . Monte Cabanelas. 4730 Vila Verde . Portugal.
• Gostariame comprar o CD de Negu
Gorriak Gora Herria. Chamar ao (986) 65
62 11 a partir das 1O da noi1e, e perguntar
por Carlos Filio.
• Vendo chalet de 2 andares e garaxe,
con 2.520 m 2 de terreo na Rias Baixas, ou
cámbioo por un piso en Madrid , Valladolid
ou Salamanca. Teléfono (923) 26 76 57.
• Para alunas e profesores galegos .
Tenho lista de jovens estudantes portugueses entre 15-20 anos que querem corresponder-se com alunes galegas de idade semelhante. Escrever a David Araújo . Monte
Cabanelas. 4730 Vila Verde . Portugal.
•Grupo de amigos Ton Comics, se che interesa o mundo do comic, se queres mercar, vender, trocar comics ou calquer cousa
relacionada con eles, escrébenos e ponte en
contacto con nós. Procura mandar unha lista
do que queres. Ton Comics: Apartado de correos 271 . 15700 Compostela.
• Para Museu Etnográfico de recente criazón , precisamos instrumentos de música
tradicional: gaita , bombo , pandeiro, zanfoiia... non importa o estado de conservazón .
Perguntar por Manolo no (981) 69 56 82.
• A Asociazón Cultural Obrado/ro da
Hlstória distribue de balde o tríptico: Que é

un dolmén'? Hfstória da Peneda de Gun-

tin ou Dólmen de Aiazo (Concello de Frades) . Se desexas recibi -lo , escreve-nos .
Obradoiro da História. Apartado nQ 42.
15680-0rdes.
• Por xubilación, vendo propriedade agrária funcionando, con aparellos de labranza, máquina segadora, motoserra, muiño
eléctrico, hórreo, pallar, etc. Concello de
Palas de Rei (Lugo) . Chamar a partires das
20 h. aos teléfonos (982) 67 5419 e 18 31 98.
• A Assembleia da Mocidade Independentista distribue mendos termoadesivos da
bandeira de Galiza e da Sereia de Casteláo ("Antes Mort@s que escrav@s") para
a roupa, se queredes receber este material
enviade 270 e 360 pesetas respeitivamente
caixa dos correios 561
em selos de 30
C.P. 36080 da Ponte Vedra ou bem ingressade a mesma quantia na conta da Caixa
da Galiza 2091/0500/10/300087782 .

a

• A Federación Galega de Espeoloxia está a realizar un Catálogo de cavidades

naturais e artificiais do Conce/lo de Vigo.
Polo que lle prega a todas as persoas que
teñan coñecemento da existéncia de algunha cavidade en Vigo: cova, pozo, tunel , mina de auga, etc. faciliten o xeito de contacto
ou a información no teléfono (986) 29 78 81.
• Véndese equipa de música en módulos separados. Plato , ecualizador, sintonizador, amplificador, dobre pletina, caixas
acústicas de 100 W. Todo en perfecto estado. Chamar ao (986) 47 20 60, ás tardes .
• Oterécese autónomo, responsábel,
preséncia agradábel e con coche e local,
experiéncia en vendas, posibilidade de
viaxar pola provincia de Lugo , Norte da Coruña, e Occidente de Asturias . Razón no
tell. (982) 33 17 00 a partir das 21 h ..

• Gralha, Boletim Informativo nQ14. Agora com 8 páginas, mais noticias, e novos/as
colaboradores/as. Entrevista a Arias Curto,
Circo Normativo: a espectacular montagem
do galego-espanhol, Nobel da Paz para Timor Leste, Banda Desenhada, cinema, o já
classico Konstantino Graphia, etc. Recebede gra~a . assina ou morre. Apartado 678.
Ourense.

º

• Logo sairám as matrículas "comunitárias", nas que Galiza nom existe. Cola no

teu carro o bonito distintivo do noso país: GZ. Pede o autocolante ao grupo Meendinho , Apartado 678 , Ourense , a 100
pta/unidade , ou mais barato: pacote de 20
autocolantes a 600 pta ! Acreditas? Pagamento en seles .
• Neste Natal podes oferece r Asterix,
Teo, ou muitos mais !ivros em galego-portugues. Também um teclado intúrmático
no nosso idioma : prnscinde dos teclados
espanhóis . Vende Gralha . Apartado 678 .
Ourense .
• Ex-garda civil represaliado polo exército fascista español por ter utilizado a língua nacional própria, e por non decir que
chove cando están a mexar por nós; apela
a vosa solidariedade. Os interesados podedes dirixirvos ao teléfono (981) 75 76 78
de Carballo , e perguntar por Ricardo Deus
Viñ a ; ou na conta de Ca ix a Gal i za :
2091 .0023.14.3000015162.
• lmpártense clases de EXB a domic:ílio e
fanse "Curriculum vitae". Razón: Osear
M. Rey. Carballeira, 24. 36630 Cambados.
Pontevedra.
• Véndese ordenador novo 386 DX40 ,
con ou sin impresora, caixa rexistadora
ECR-012 , teléfono-fax Velico Fax-0:12 ,
equ ipa de música en conxunto ou por separado composto de: mesa de cabos , casete de 2 pletinas , 1 plato , dous compactos , duas ca ix as e un amplificador. Se
queres botar unha ollada ao material ou
consultar prezos , atopámonos no teléfono (986) 22 69 76 , ou na R!Mª Eserdiales ,
25 .. Vigo.
• Oferécense cantantes, feminino e
masculino, máis armónica para grupo ~e
blues, jazz, folk e outros . Absterse pachanga. Teléfono (986) 31 03 78 e 908-98
44 59 . Maria e Nucho . Millor en horas de
comida.

H ORIZONTAIS:

l. Cocer sen usar ·auga ou aceite 4. Parte final do
intestino 6 . Ao revés, símbolo do sodio 7. Ao revés, preposición 9 . Que teñen ansia ou desexo vehemente ··de algunha cousa. 12 . Ao revés, entrega
algo a alguén 13. que non padeceu deterioro ou alteración 15. Din que é o reí dos animais 17. Deixar para outro dfa 18. Facer fixa ou estábel algunha causa 20. Elemento de formación de palabras
que expresa a idea de dentro 21 . Arbusto da familia das araliáceas 23. Ao revés, igrexa episcopal.
24. Paso moi longo 26 . .Ao revés, carta da barralla
27 . Entrega a alguén 28. Ao revés, adverbio dt:
afirmación. 29. T eñen por costume.
VERTICAIS:

2 . ?asei para fóra 3 . Toma nota 4. No plural~
asento para unha soa persoa, con respaldo, con o u
sen brazos S. Ao revés, que non está vestido 7.
Saín do ventre materno 8 . No plural, procesión de
almas que andan polos. camiños durante a noite
10. Fai sinais 11. Natural de Sada 12. Primeira letra do alfapeto grego 14 . Argolas 16. Queira
Deus! 19. Sorrindo 22. Resulta ben ou mal algo
para unha persoa ou circuntancia 25. Expresa con
palabras .

-

• Electricidade e mantemento xeral.
Prezo s económicos e seriedade . Xerardo
907 - 72 80 23 Vigo.
• Se queres receber de balde o boletim
" Lengües Vives" sobre a actualidade lingüística do Sul-oeste europeio , escreve
ao apartado 5224 - 08080 Barcelona. Países Cataláns. •

CATÁLOGO ANOSA TERÜ
Todos os libros e
publicacións de

Edicións A Nosa Terra,
pode atopalos
permanentemente
nestas librarias
de todo o país.
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Unha "...1.úcea de guerrilleiros anti.fascistas galegos.

A

·ro ·sz :rv::w ·zz
OONnI "61 VlVXO ·91
SOW ·t1 V.::I1V ·z¡ VS·

E D 1C1 Ó N. S

ABOSADllllAA Coruña

1

Cou¿eiro 11 . A Coruña
Arenas . A Coruña
Lume. A Coruña
Colón. A Coruña
Nós. A Coruña
Hernández. A Coruña.
Sargadelos. Santi.ago
Follas Novas '" f
~ nr~ .
. ~on1ogo
~ .-vnrros. Santiago

Couceiro. Santiago
Pedreira. Santiago
Sargadelos. Ferro/
Helios. Ferro/
Brañas. Carbal/o
Sementeira. Noia
Cunqueiro. Pont~'cume
Do NP:..~·.

AsPonles

Pontevedra
Escolmo. Pon.tevedrr;
Michelena . ~ ontevedra
Paz. ';-ontevedra
Seoane. Pontevedra
Maxtor. Vigo
Cartabón . Vigo
Librouro. Vigo
Sargadelos. Vigo
Babel, Vigo
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Limiar. Vi/agarcío
Vernet. Baiona
Biblos. Tui
Atlántica. A Guardo
Cervantes . A Guarda
Dalvi. Lo/in

Souto. J:ugo
Bibk.:1s. Lugo

Aguirre. L• J,QO
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Segrel . Vilolb<J
Por' ,a do Vilo. Vive-iroV

"istrol. Monforte

Ourense
Torga . Ourense
Stylo_ Ourense
A Nova. Ourense
Epi. O Carba/liño
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Os integrantes desta orquestra teñen

ld~d~s

~~~~~~~

que obscilan entre 05' 8 e os 25 c:inos.

~

A. IGLESIAS

En Redondela está aúnica formación deste tipo no Estado

Trinta.e catro saxofóns para unha orquestra
-0- H. VIXANDE
,;:·

"Se Mozart nacera de novo,
habia compoñer para os saxofóns en lugar dos instrumentas de c9rda", asegura
Xosé Pérez Arias, un mozo
que fai os arranxos para unha formación musical peculiar na Península Ibérica, unha orquestra de saxofóns integrada por 34 persoas, en
idades comprendidas entre
os oito e os vintecinco anos,
e que ten a sua sede no conserv~!Óiio de Redondela.
"Todo comezou nun festival de
fi n de curso do conservatório
redondelán hai vários anos,
cando unha formación de sete
compoñentes ousou interpretar
várlas pezas arranxadas para
saxo", explica a directora da orquestra e tamén dire,ctora d~
Conservatório, Elisa A.~!::!.~ ;~;go, unha muller que ten que botar man do seu forte carácter
para conquerir que os ensaios
1 ~ mcionen coma ún relóxio.
Elisa , Ó..ria~ xa tiña experiéncia
neste tii:'O de formacións; en
Holanda , o',ride estudou, son

m~i:; ~3bituáis_ Contado, foí ne~
cesário un G~forzo impo-rtante
para dotar á orques!~a .dun repertório de pezas que pacer tocar. "Houbo que facer arranxos
de composicións clásicas e moqernas -expl!ca Xosé Pérez
Arias, que ademais de· fac_er os
arranxos e nalgunhas pezas
acompaña có piano- , o saxo
non ten os mesmos rexistros
que os cuartetos de corda e
ademais apresenta problemas
de afinación porque só hai un timbre e a orquestra non está
arroupada pola percusióñ, que
sempre axuda a disimular dos
instrumentos desafinados".

tes teñen que viaxar fora dq país para actuar; en gastos como
eses é ·onde se invisten os benefícios dos CQncértcs.

DeiiáS dos éxitos colleitados,
hai un traballo duro e unha se·1ecéion rigorosa dos com.Poñentes_. "Os que queren integrase
na orquestra teñen que cumprir
uns requisi_
tos mínimos : seriedade, disciplina e traballo", conta a directora, que emprega un-ha.mi~tura de autoridade e indulxéncia para levar adiante os
ensaios, que se celebran unha
vez semanalmente agás nas
vacacións· escolares, momento
no que son diários, ou cando
hai compromisos importantes .
De todos xeitos, a orquestra
"Os próprios rapaces someten
hoxe está consolidada. E reciaa un exame aos futuros compomada por todas as televisións,
tocou en case todos os recún- . ñentes e pergúritanlles causas
chos do país e mesmo ven de
coll]o que elixirian , ir ao cum grabar un compact di!?G. "Aqui · preanoj _du ~-9~~~8 Gü acudir a
'l"°iCíi ;ti éoora, os ."éaitús· que -oñ ensaio", engade Elisa.
nos pagan cando as actuacións
Os alunas veñen de toda a coe que sacamos da venda dos
marca, de Redondela, de Vigo,
discos serve para finan~iar á
de Arcade ... Todos escoitaron
crquestra", explica Elisa Arias.
talar da orqüestra e decidiron
De cando en vez ao conservaprobar sorte. "O saxo é un intrutó rio Redondela acuden_mesmento sensu_al que provoca ·paitres para impartir cursiños aos
xóns -di Xosé. Pérez-, gusta e
integtantes da orquestra, ou es-
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Berlin ••••••••••••••••.••• 58.900 ptas. Milano/ Roma •••.• !> ~ 1.000 ptas.
Cologne •••••••••••••••• 59.000 ptas. Sofia ...................... 70....100 ptas.
Copenhagen •••••••••• 58.300 ptas. Tel Aviv ................ 84.3<A.fl ptas.
Hamburg •••••••••••••• 59.700 ptas. Vienna ................. 86.000 f).'~s.

Compact disc
Até agora a gravación do compact disc foi o proxecto máis importante que a orquestra levou
a cabo . Durante un mes, desde
ás nove da mañ á ás seis da
mañá, estiveron metidos nun
estudo de gravación vig ués para sacar un disco que inclue vários rexistos musicais, desde a
música clásica de Mozart ao pasodobre ou o swing , pas ando
por unha peza composta ex
professo para a orquestra - Nai
Elisa, unha suite para orquestra
de saxofóns, saxo alto solista e
piano- ou unha versión do Negra sombra. "Sonamos coma un
cuarteto de corda cando interpretamos a Mozart, pero tamén
somos unha big band, cando facernos jazz", di ~lisa Arias .+
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Chalets 3 persoas desde

·
7.900 ptas./noite
L ----------~-------'-

CONSÚLTENOS

/~~

Ml1~HO
I

As modernas ~ rma de · li Ja,
riedade volven, ademai ·, ituar
nun primeiro plan o "pr blL ,
ma primário " d cr human ,
que a p lítica, egund N rth,
rop Frye (Poderosa palabra )
rende a csquecer. on certeza
non wd.a a política: eses "pr bl mas primários" e a ua superazón
manteñen o Tupac-Amáru,
desde hai máis de vinte dias,
n unha embaixada de Lima.•

T

SEMANA SANTA/ 97
Apartamentos
4 persoas desde 4.200 ptas./noite

'

Ou talvez todo é moito maís imples, deixando a un lado complexos de culpa xudeo-cri tán e
procuras exi tenciai : o desexo
de actuar, de fazer algo efectiv ,
de resolver algunha c usa xa,
ainda abendo que tod é provi,
sional e que afame 4ue matamo
hoxe vai- e reproduzir m ñá c a
mesma viruléncia. Aczón · p ntua is que na no ·a ocieJ Je
ac mpañan mesmo ub ·ritu n
a aczón política a medida que esta cai na mans dunha asta lle
profi i n i n qu d l gamos e
relegamo
pr bl ma .

VoLVER AO REGO

SOL , PRAIA, V ACACIÓNS EN

OFERTA
BUENOS AIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 97.000 ptas.
Validez 3 meses do 1·1·97 aq 20-111-97

Os meios de comunicazón de
masas chaman -lle solidariedade
e o termo, xa tan gasto, dá en
ocasións un pouco de grima,
porque ao mellor non é mái a
n osa má consciéncia, unha forma de nos fazer disculpar o egoísmo, a frivolidade e o derroche
consumista regalando migallas.
Ou caridade laica.
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ALGAR VE

S U PE R

OUTROS PREZOS

disgusta, pero sempre de forma
radical". O único problema é que
adquirir un ·saxofón é moi caro.
O último integrante da orquestra
que mercou un é Pablo Casal e
tivo que gastar 425.000 pesetas
nun saxo tenor. Por esta razón,
os alunas recoñecen en broma
que "as tendas de música están
a facer o Agosto connosco".

H

ai un fenómeno dos últimos tempos que me ch ama especialmente a aten zón. Non é completamente novo,
, mais circunstáncias recentes --en
realidades actuais- como a guerra nos Grandes Lagos, coa actuazón de organ ización s non guvern amen tais das que descoñecíamos
at é o n o me, te ñ en -n o to rnad o
máis evidente. Falo desas organizazón s e das que están de trás de
periód icos da rua como La Farola
ou La Calle; das que recadan comida, med icamento e xoguetes,
tan tas vezes para C uba e sen necesariamente simpatizaren coa sua
revoluzón, da miña amiga Maria,
que van día á semana obre a
Pena Moa, dá o almorzo ao ne,
n os cigan os e ten coma de que
vaian á escola; da outra Maria,
que traballa nun husplta! de Madrid e vai recadando cart e folgos para periodic mente marchar
de cooperante a Nicarágua; d
que parecen considerar, en fin,
que axudar por•calquer d stas vias
n on ten porque ser un exercício
de filantropia burguesa u cariJade crLtá, sobretodo cando Igrexa
e burguesia teñen demostrado un,
ha e outra vez bastante máis interese en expoliar o próximo que en
manifestar-lle o seu amor.
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rnF. (07 - 351s1) a:: 48 93 - FAX 23 798

elexorna l: fu arroiad9s de
A nd a luc ía producen estragos millonários n a agricultura. A cámara enfoca a fresa
dest rozad a, o millo tumbado, a
remolach a sulagada. Xa se an úncia que o PER terá que aumen tar
para que as v i las agrícol;:is do
Guadian a e o Guadalq uivir subrevivan . (Algunhas destas v ilas
están tan con centradas q ue teñ en menos povoación que unha
a.Idea galega) . Rema ta o telexorn ai' t:: ,:_:meza unha minuciosa re_¡:;~ rtaxe sobrt:: :;_" m o.itos subsídios qut _rec ibe a ald e~ z_::i.lega. ¡
C laro q ue aq ui ~ on h a i PERJ
. case non ha i agricul rm; . • _ '.

