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Fenosa quere que se 
sufrague cun imposto 

I t 

o serv1c10 nas zonas 
de menos demanda 
eléctrica 

A durísima reacción da Unión-Fe
nosa contra as- protestas dos 
concellos polos cortes de luz no 
fin de ano, é o primeiro paso para 
unha denúncia do contrato de 
servizo por parte da eléctrica, 
que pretende atender só as áre
as de alta demanda e reclamar 
un imposto por subministrar ás 
de baixo consumo. As protestas 
de Unión-Fenosa contra a irren
dabilidade da distribución de 
electricidade nun país coa povoa
ción dispersa, interprétanse co
ma a véspera dunha denúncia do 
contrato de servizo. De cumprí
rense estes sinais, Unión-Fenosa 
copiaría a estratéxia da RENFE 
de limitarse a investir nas áreas 
de grande consumo. (Páx. 4) 

Occidente obriga 
a Corea do Sul a 
eliminar as barreiras 
proteccionistas 
Desde hai un mes máis de 200 
mil traballadores de Corea do 
Sul maniféstanse diariamente 
en contra da reforma laboral 
aprobada polo governo, na que 
xa constitue a maior protesta da 
história do país. ,O famoso tigre 
asiático vive unha etapa de 
cámbios económicos que o po
den abrigar a deixar de ser mo
delo de referéncia. {Páx. 17) 

Mobilización histórica para reclamar o dereito a producir máis leite 

Os tractores tomaron as estradas 
Cincuenta e tres estradas cortadas, vanos miles de tractores mobilizados e unha maioritária 
solidaridade entre a povoación é o balance da xornada de protesta dos produtores de leite con
tr:i o pago da multa por producir, coñecida por supertaxa. O governo galega e a ministra Loyola 
del Palacio capearon como poideron o éxito das organizacións agrárias. O problema do leite 
ocupou, por prime ira vez na história, o primeiro lugar da axenda guvernamental e in"formativa. _ 

Un ano dedicado a 
Arthur Conan Doyle Talante policial 

I 

Anxel Fole, o escritor 
OCAN O REGRESO 

DOS BASKERVILLE DE SHERLOSK HOLMES 

Dous novos títulos da Biblioteca Sherlock Holmes. 
Traducción ele Bie~to ~glesias e Manuel Vázquez. 

ando a lcrcita fran e a ch gou a ovcmo · ~ forza, d orde públi~ 
co comezaron a pre ducir de ordc cl1oubo carro cidadán morros. O 
mini tro Charle Pa qua ivo que dimitir. Non era que muda en radi~ 
calmente asordes, senón que aquiles funcionários afeitas ao autorita~ 
rismo de tempos pa ado cav ilaban que podian de novo campar ao 
se u ar. Os mandos policiais afíns a esta ideoloxia deixaban facer. Na 
Galiza e tase a impar o modelo policial Fraga. Os suc sos de Povisa, 
Pontedeume ou Compostela, onde rnaliaron a traballadore indefen
sos, feriron a menores, golpearon a parlamentários e xomalistas, non 
atoparon a máis mínima explicación pública por parte de Oiz Gue~ 
de . Moi ao contrário, tanto el como Fraga xu tificaron actuacións 
que nos tempos de UCD, por exemplo, lle costaran o cárrego aos res~ 
ponsábeis policiais de Santander por abanear ao parlamentar Jaime 
Blanco. Na tractorada, en Compostela, cerros elementos policiais 
voltaron a comportarse como n n era de esperar en funcionários ao 
que a soc iedade democrática entrega armas para rnanter a orde. Non 
se alcanza que clase de tranquilidade garan te quen ameaza a berros á 
xomalista Paula Castro con "romperlle a cámara e a cara". A depura
ción de responsabilidades e a explicación pública non se poden facer 
esperar, agás que Fraga teña in tención de aproveitar as protestas para 
representar na rua o que fora o conceito de orde da Oitadura. + 

que convertiu a 
montaña de Lugo no 
seu mundo literário 
Ánxel Fole, o autor dos cantos á 
lus do candil, ten a homenaxe 
merecida no Día das Letras Ga
legas deste ano. Os seus relatos 
e os traballos ao redor da sua 
.obra cobran maior vixencia nes
te ano, no que o panorama edi
torial da Galiza garda un espazo 
reservado para o escritor de Lu
g o, falecido o 9 de Maio de 
1986. A combinación de realis
mo e fantasia e o seu apego aó 
relato como canle das histórias 
do ·pavo eran os eixos ·do traba
llo narrativo de Fole, cuxo.s retra
tos seguen amosandb a identi
dade dos galegas. (Páx. 21) 
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ESTA SEMANA 
_ ANOSA TERRA 16 DE XANEIRO DE 1997 · 

Os cidadáns entenderon e apoiaron a protesta pésie ás incitacións da Xunta 

Os tractores colapsaron as principais 
vias de comunicación 

*A. EIRÉ - PAULA CASTRO 

Por vez primeira na história, o 15 de Xaneiro· os tractores colapsaron as principais vias de comunica
ción galegas. O número total de tractores contabilizados pola Mesa do Leite foi de 10.550, en Lugo 
3.800·, na Coruña 4.600, en Ourense 150 e en Pontevedra 2.000. A protesta contra a cuota láctea foi 
todo un éxito_ pésie aos intentos desmobilizadores da Xunta, cuns cidadáns que non só comprendian, 
senón que apoiaban as mobilizacións na sua grande maioria. A Xunta afirma que a participación foi "escasa". 

e os labregos saen ás estradas 
en protesta é que deben de apre
talos xa moito, senón non saen". 
Esta frase foi a máis pronuncida 
pala maiaria dos que se atoparon 
atrapados polos cortes de tráfico 
realizados en 52 pontos da rede 
viária galega, colapsando duran
te horas as principais vías de co
municación, exduida a autopista 
que só se viu afectada nos acce
sos. Os gandeiros participantes 
tiñan na boca todos a mesma ex
plicación: "queremos producir pa: 
ra poder vivir dignamente". To
dos remarcaban que "non pode
mos .pagar a s~pertaxa e, tam
pouco vivir coa incerteza se para 
o ano podemos producir ou non". 
A respeito das promesas de Fra
ga de que non haberá que pagar 
a cuota a xente decia que non se 
fiaba, · "se quer que o creamos 
que raie, que asine, que o poña 
por escrito". 

Fracasaban en toda a sua am
plitude os intentos desmobiliza
dores do Governo Fraga, ten
tando pór medo aos participan-

tes con posíbeis sucesos, con 
ameazas de sancións, con cha
madas e visitas aos gandeiros 
e, sobre todo, difundindo profu
samente a idea de que Fraga xa 
tiña arranxado o problema. A 
propaganda non foi credíbel. As 
brigadiñas da Guardia Civil e a 
policía segreda desplegada pro
fusamente por Diz Guedes, pa
saban partes á central no$ que 
consideraban contraproducente 
calquer medida de forza das 
anunciadas en dias anteriores 
desde p. Delegación do Gover
no, "tanto pola atitude dos labre
gos como polo apoio que teñen 
no resto da povoación". 

Manuel List~. un labrego de Si-

ticos interesoulles que aumenta
ramos a produción e como tiñan 
urxéncia axudáronos para facer 
establos novas e mellares. Cla
ro, que irnos meter nos esta
blos?, pois vacas , e que dan as 
vacas?, pois leite. Se aceitara
mos as condicións que nos po
ñen eu, que teño 40 vacas as 
teria que vender e quedar só 
coa terceira parte. Oaquela non 
ch~garia ao soldo base, e non 
estou disposto. Se pago a mul
ta, que xa chega aos 11 millóns 
e compro a cota que me corres
ponde para 154.000 litros, arruí
n ome. Ternos que conseguir 
que se respeite o naso dereito a 
producir". 

güeiro, comentaba "Nos ainda Colapso das principais vias 
estamos coa primeira concen-
tración mentres que en Francia Os tractores cortaron a estrada 
xa pasaron á segunda. Ali, co- 634 en Ribadeo, tamén corta-
mo estaban máis adiantados ron as comunicacións en Foz, 
que nós déronlle unha cuota de Vilalba, Abadín e Meira, ca que 
200.000 litros, mentres que a as comunicación Galiza-Astú-
nós déronos unha de 28.000. · rías quedaron totalmente inte 
Pero importamos vacas de · rrompidas. A N-VI sofriu múlti-
Franci? , ~ de. Al.emaña .. Aos polí- ples G:ortes, tant9 -~o y:ello ~ra.za~ · 

do como na nova autovia. Fron
teira provincial de A Corua-Lu
go. Baamonde, Rábade, Lugo, 
O Cargo. Tamén houbo concen
tración en Sárria e Guintín. Asi 
como en Chantada e Montarte, 
paralisando os accesos centro . . 
En Castro Caldelas a paralisa
ción foi total , sen posibilidade 
de rota alternativa. 

Nos accesos sur, a N-525 estivo 
cortáda na Gudiña e en Allariz , 
onde os pataqueiros se suma
ron aos gandeiros en sinal de 
solidariedade. O centro de Gali
za tamén quedou colapsado. 
Tractores en Rodeiro, Dozón, 
Lalín, Agolada, Melide, Vila de 
Cruces, Arzua e Silleda impe
dian as comunicacións da pro
víncia de Lugo e Ourense con 
Compostela. Na Estrada tamén 
houbo concentración e en Sou
telo, non producíndose en Cal
das como estaba previsto. 

Na província de A Coruña foi 
significativa a incidéncia que tivo 

. Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

a protesta nas Pontes. Tamén 
houbo concentración en Orti
gueira e Pontedeume. No noro
este da província coruñesa hai 
que resaltar as de Vimianzo, Ar
teixo, Carballo, Santa Comba e 
en vários pontos da estrada 
Compostela-Noia e máis en Or
des. A capital de Galiza apare
ceu rodeada e sitiada polos 
tractores. Tamén a Coruña esti
vo colapsada, sobre todo pala 
tarde. Concentracións de tracto
res apareceron en lugares que 
non estaban previsto polos or
ganizadores, alguns en grupos 
de catro ou cinco veículos uni
camente. Nunha destas con
centracións non prevista, Porto
marí n, produciuse un dos pou
cos sucesos, ao atropelar un co
che a dous labregos. 

Represión policial 
en Compostela 

Ás tres da tarde os tractores 
concentrados en Compostela 
decidiron abrir 7 minutos o blo
queo para que puideran pasar 
os autobuses escolares. Este 
era un acorde das organiza
cións convocantes, e así lle lo fi 
xe ron saber os dirixentes de 
SLG e UA aos concentrados. Al-

guns destes non estaban con
formes afirmando que se abrian 
haberia alguns que xa marcha
ban. No debate interviu a policia 
ameazando aos presentes con 
tomarlles a matrícula e denun
cialos se non acedia a abrir. 
Cando se permitu o paso dos 
autobuses a policia comezou a 
subirás cabinas dos tractores, a 
requisar a documentación, ra
char os carteis sindicais, confis
car propaganda e buscar "se hai 
algo ilegal". Tiraron a máis dun 
labrego do tratar producíndose 
momentos de grande tensión. 
Nestes momentos cando a xor
nalista Paula Castro se atopaba 
facendo fotografías foi ameaza
da por un policia, que se negou 
a identificarse e a dar o seu nú
mero, con "romperlle á cámara 
e IÓgo a cara". So a interven
ción dos gandeiros evitou a 
agresión do policia que seguiu 
ameazando á xornalista. 

Pouco despois das 15,30 os 
tractores concentrados no Sal
g ueiri ño comezaron a desfilar 
cara o centro da cidade. O diri
xente do SLG, Xosé Dacal, su
biuse ao primeiro tractor, pero a 
policia intentou derrubalo, sen 
conseguilo. Os tractores segui
ron o seu camiño cara o centro 

Os gandeiros reclamaron "un futuro para nós e para o país". 

ESTA SEMANA 
. A NOSA TERRA 

da cidade, pero non lles deixa
ron achegarse á consellaria de 
Agricultura. 

Valoración moi positiva 
da Me.5a . 

Xosé· Ramón Cendán, como re
presentante da Mesa do Leite a 
xornada como moi positiva, "a 
tractorada mantívose porque 
nós a . última notícia oficial que 
tivemos, foi resultado do encen
tro co conselleiro o pasado sá
bado no que nos explicou que 
se trataria de reducir a multa ao 
mínimo. Logo, os xornais deron 
outras inf~::>rmacións nas que se 
dicia que non haberia que pagar 
e que só se lle cobraría multa 
aos ilegais. Pero para nós isa 
non é o máis importante. Non 
queremos unha rebaixa senón 
que pretendemos que se elimi
ne a multa. En calquera caso, 
se fose certo que non se vai ·a 
pagar nada, podíanse ter pasto 
en contacto coa Mesa do Leite, 
que é o único organismo avala
do para tomar calquera tipo de 
decisión e o único co que se po
de chegar a un acorde. O que 
queremos é que se aumente a 
cota , que se nos permita au
mentar o nível de produción pa
ra chegar á Renta de Referén-

A IGLESIAS 

Tractores contra Fraga 

cia Europea, que está calculada 
nunha média de 2.600.000 por 
explotación, mentres que nós 
ainda andamos polos 600.000 
pesetas de média por explota
ción. Queremos chegar como 

· mínimo ao nível de autocónsu
·mó deleite". 

O sindicalista engadiu que "des
pois desta mobilización irnos in
tentar que se acade o acorde 
pala via da negociación, no ca
so de non conseguir os nosos 
obxectivos mantemos aberta a 
viada mobilización para manter 
a presión". 

A repercusión 
-

"Agás unha metedura moi gran-
de de pata por parte do PP, pa
sará moito tempo sen que haxa 
que facer novas mobilizacións 
por este tema", así resumía a si
tuación após a tractorada Emílio 
López Pérez, responsábel parla
mentar do BNG para asuntos 
agrários. Mais o deputado na
cionalista tamén avisaba _que 
"se Fraga se volta atrás da sua 
palabra, a próxima yai ser moito 
máis contundente", criticando as 
declaracións de Diz Guedes so
bre a incidéncia da mobilización, 
que calificou de "provocación". 
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Para López Pérez, Fraga ten 
empeñada a sua palabra de 
que non se vai pagar a cuota 
mentres sexa presidente, "es
tamos de acordo con el, se non 
pode mantela terá que dimitir 
polas mobilizacións, e se dá 
adiado até Outubro, despois xa 
non será presidente ". O ex li
der sinc:fical pensa que ten ra
zón Pérez Vidal cando fala de 
facer unha léitura política da 
folga. "O primeiro que hai que 
dicer é que os cidadáns gale
gas confían máis na própria or
ganización que nos papeis. O 
PP veu defraudando sistemáti
camente aos seus eleitores e, 
no dia de hoxe, puidemos ollar 
como foron centos dos seus 
cadros os que participaron nas 
mobilizacións". 

López Pérez considera que des
de Bruxelas e Madrid impárta
lles moi pouco o pagamento da 
cuota láctea, senón _que o que 
tentan é "provocar unha grande 
inseguridade no sector para ilo 
desmantelando. A cuota láctea 
combínan.a coas crises indus
triais. Agora a .,Unión Leiteira 
Normanda volta a atacar a Lar
sa. Pero, ao final, o pavo galega 
está demostrando que é capaz 
de gañar''.• 

A Xunta reitera que as mobilizacións non teñen sentido 

O Ministério afirma 
# • 

que s_era_prec1so pagar 
O Governo reiterou nur:r·comu
nicado o mesmo dia da trac
tqrada que esta carecía de _ 
sentido pois Fraga empeñara a 
sua palabra de que a cuota 
!actea só terian que pagala 

· aqueles que produciran sen ter 
cuota asignada. Desde o Mi
nistério Loyola de Palácio non 
quixo confirmar ou desmentir a 
promesa de Fraga, pero un vo
ceiro oficial declaroulle a TVG
G que "non hai supresión da 
supertaxa" e "que non vai ha
ber excepción dos paga~entos 
por parte dps gandeiros". 

A Xunta considera que a partici
pación de tractores foi de algo 
máis de un milleiro de tractores, 
mentres que a Delegación do 

Governo cifraba a participación 
en máis de 1.500. No comuni
cado feito público resaltaba que 
a tractorada se desenvolveu 
sen incidentes, calificando de 
"perspectivas optimistas que se 
apresentan para o sector lácteo 
galega", chamando a todos a 
criar un "clima de paz que nos 
axude a seguir modernizando 
as estruturas do agro". 

Tamén afirmaba no comunica
do que mentres se producían 
as mobilizacións, Fraga estab0: 
en Bruxelas "traballando fronte 
á UE para buscarlle solución 
para o sector agrícola e gan
deiro galega", despreciando a 
mobilización por ser "de carác
ter político".•· 

A mobilización labrega do 15 de Xaneiro que colapsou 
as principais estradas de Galiza non tiña que ir 
inicialmente contra a Xunta nen contra Fraga, o seu 
presidente. Nas distintas loitas que os gandeiros 
viñeron mantendo desde hai seis anos contra a 
supertax?, o Governo autónomo nunca foi o obxetivo 
directo. E máis, o PP estivo apoiando estas 
mobilizacións, non tanto por convencimento senón 
froito da dinámica social que abranxia aos seus 

Lanzou asi ao seu Governo e a todo o partido, renartes 
en asumir esta estratéxia, contra os gandeiros. 

en primeiro lugar porque a tiña case toda perdida e, 
agora, acabou de perdela. En segundo porque a Mesa 
Láctea xa está afeita as suas mentiras e non o creen. 
Trouxo a ministra Loyola del Palácio a Compostela, 
agocháronse dos xornalistas, e difundiron un 
comunicado tartufo no que había vagas promesas. O 
conselleiro Pérez Vidal afirmaba que "mentres Fraga 
sexa presidente", só pagarian a cuota láctea os que a 
tiveran vendida. A ministra negábase a corraborar 
estas afirmacións e un voceiro autorizado do ministério 
desmentías, significativamente, nos méios públicos. 

próprios cadros partidários e cárregos representativos. ~ 
Máis dunha dúcia de concellos governados pala 
dereita en maioria sufragaron o desprazamento dos 
manifestantes a Madrid no mes de Outubro. 

Até de agora era o PSOE o que facia campaña a pral 
do pagamento da cuota láctea, baixo a bandeira da 
modernización. O PP tiña o escudo protector do 
Governo central, chivo espiatório da incapacidade da 
Administración autonómica, negada ideolóxicamente 
para asumir as reivindicacións sociais tanto por ser 
singulares, galegas, como por proceder das clases 
traballadoras. · 

Neste Xaneiro de 1977 un Fraga lribarne decrépito, 
que como sempre que hai unha mobilización programa 
algunha viaxe, incapaz de asumila e tamén de . 
disolvela, como seria o seu gusto, non podia resistir a 
grande manifestación de descontento popular, ainda 
que fose contra Madrid, que sinte como algo próprio. · 

Primeiramente, contando coa anuéncia da maioria dos 
méios de comunicación, puxo en marcha a índústria 
da conciéncia, tentando que a sociedade interiorizase 
"a lóxica de ter que pagar a cuota", como veu 
repetindo desde o mes de Setembro, con voz própria 
ou através do conselleiro Pérez Vidal. Non acadou 
resultados. Tamén fracasou no intento de dividirá 
Mesa do Leite, con cánticos de serea ás empresas e a 
alguns sindicatos. 

A seguinte fase foi a de arremeter coa indústria da 
exclusión. A propaganda oficial apresentaba a folga 
como algo eleitofal, sen contido real, nen base social. 
Os posíbeis folguistas estaban manipulados e 
manexados polos terroristas. Criminaliza a 
sindicalistas de Endesa e, oportunamente, aparece o 
regalo dun despertador para relanzar a campaña 
contra os nacionalistas. De libro franquista. En todos 
.os méios se esquecia deliberadamente _que na 
convocatória da tractorada estaban as empresas 
lácteas, as coperativas e todos o's sindicatos. 
Algunhas destas organizacións moi próximas ao PP e 
dirixidas por significados militantes. 

Como esta estratéxia tamén fallou , tentou Fraga sacar 
o efecto de autoridade. Pero tampouco lle funcionou; 

Só quedaba o último recurso, o xa sabido: tentar, como 
en mobilizacións anteriores minimizar a mobilizaciór.i, 
falando de '-'es-casa participación". Díaz Guedes, 
encargado da represión e, Pérez Varela, da propaganda, 
deseñaron a campaña nunha reunión o dia anterior. 

Que lle fallou a Fraga? Falloulle o coñecimento da 
sociedade galega, cuxa opinión é maioritariamente 
-contrária ao pago dun imposto por producir un .ben de 
uso básico. As mostras de solidariedade cos labregos 
impediron a intervención masiva da policia .. Falloulle, 
coma sempre, saber que a dinámica social non é a 
que aparece nos próprios meios de comunicación e, 
ainda que fale de fracaso, os miles de cidadáns que 
sofriron solidariamente as protestas pode dar fe da sua 
amplitude.t 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
A eléctrica quer atender só as áreas de alta.demanda 

Unión·Fenosa quer obter da Xunta un imposto sobre .a luz 
-0-- G. LUCA 

A durísima reacc1on da 
Unión-Fenosa contra as pro
testas dos concellos polos 
cortes de luz no fin de ano, é 
o primeiro paso para uriha 
denúncia do contrato de ser
vizo por parte da eléctrica, 
que pretende atender só as 

. áreas de alta demanda e re
clamar un imposto por submi
nistrar ás de baixo consumo. · 

As p_rotestas de Unión-Fenosa 
contra a irrendabilidade da dis
tribución de electricidade nun 
país coa povoación dispersa, in
terprétanse coma a vésp·era 
dunha denúncia do contrato de 
servizo. De cumprírense estes 
sinais, Unión-Fenosa copiaria· a 
estratéxia da RENFE de lim"itar
se a investir has áreas de gran
de consumo e renunciar ao ser
vizo nas comarcas de menor 
demanda, agás intervención da 
Xunta. Tanto a concesión de 
SOGAMA como o plano MEGA 
serian , dentro desta léxica, pe
zas de carne que Fraga foi dei
tando ao león da Unión-Fenosa 
para e·vitar o desastre _ poi ítico 
de ter que anunciar un imposto 
da luz á benefício dunha conce
sionária privilexiada pala Ditadu
ra que non dará electrificado · 
Gal iza no ano 2000. 

Preocupado por contentar á 
eléctrica, que queria vender a 
San Gaetano a sua sede central 
na Coruña, Fraga desatendera 
no seu dia o compromiso de ad
quisición do local urbano do diá
rio La Voz de Galicia o que pro
vocou unha intensa e efím_era 
can:ipaña do xornal é:oru_ñés 
contra o Governó autór:iomo. ·. · 

Neste co·ntexto, a xeralización 
das avarias de fin de . ano _teria· .. 
servido á compañia de .. rebatci 

posta a riovos investimentos pa-. 
ra mellorar o servizo no rural e 
que deben realizarse con carác
ter urxente as instalacións de 
transformadores íntra-urbanos 
que liberen os grande solares 
das antergas estacións de inter
cámbio cobizadas pela especu- . 
lación do chan. 

A empresa que acelerou a con
centración e liquidación das em
presas locais de subministro 
eléctrico nos anos -40 e 50 coa 
axuda do governo de Franco, 
protesta agora pala ,atomización 
,dos pontos de consumo. O pre-
cedente dun imposto da luz 
existira de feito durante a dita-

dura baixo a forma. do Otile, 
conceito ·que se facturou duran
te anos con destino á construc
ción dos encaros. 

A Federación Galega de Munid
pios (Fegamp) declarouse pre
xudicada polos retrasos no pago 
das factur_as municipais e puxo 
en dúbida o compromiso de ser
vizo público da eléctrica de orixe 
galegá, que hoxe ten sede en 
Madrid. A Fegamp, o BNG e. o . 
Valedor- do Pobo dinque a eléc
trica non cumpre o seu contrato 
e lembran que Q_ Plano Mega 
non evitou o derrube' do servizo. 

A Fegamp asegura que o ba-

lance entre os concellos e 
Unión-Fenosa é claramente fa
vorábel aos entes locais porque 
desde o ano 1989 a empresa 
responsábel do subministro non 
aplicou a tarifa máis baixa, pese 
a que está legalmente obrigada 
a informar desta opción. Por es
te conceito, a Fegamp acusa a 
Unión-Fenosa de se beneficiar 
en 4.922 millóns nas facturas 
dos concellos e reclama ainda. 
650 millóns por facturación in
correcta, amais de 720 millóns 
por aplicar o 2% de imposto 
municipal que corresponde só a 
obra civil. 

A Federación acrescenta que a 

empresa non só interpreta abu
sivamente o contrato cos conce-
11 os senón que dá crecentes 
mostras de intransixéncia naco
misión negociadora. O BNG 
lembra que o Plano Mega non 
estaba previsto para o ano 2000 
senón para 1994 e pon en dúbi
d a a aportación pública de 
18.000 millóns para concluilo . 

O Defensor do Povo lembra que 
a Lei 40/1994 de 30 de Decem
bro de ordenamento do sistema 
eléctrico, estabelece o carácter 
de servizo público do contrato 
de subministro que se extende á 
garantia de prestación a prol 
dos usuários. • 

para adyertir que non está dis- Unión-Fen~sa pro.~ura desde 1989 compensacións públi~as -que evite.na ~e~ú~cia do seu contrato de serviz:o público. A. IGLESIAS 

Celebrará o seu segundo.congreso a:·dia 2_5 

UG considera que o nacionalismo 
distínguese por defender a economia galega: . 
"Coa' forza necesária, agora Ga
liza", será o lema do 11 Congreso 
que Unidade Galega celebra o 
próximo dia 25 na faculdade de 
Económicas de Santiago. É o 
primeiro dunhá xeíra que nos· 
tres vindeiros meses afectará a 
praticamente todas as organiza
cións que conforman o BNG. 

"Coa forza necesária", alude ao 
Bloque como _organización que 
debe veicular o esforzo de Gali
za-para sair da actual posterga
ción, e ao que se fai alusión na 
segunda pé\rte do lema", explica 
Domingos Merino portavoz da · 
organización. 

Os congresistas debatirán un 
documento político, que ainda 
está en fase de enmendas. No 
mesmo, explica Merino , dise 
que "máis alá da língua e dos 

dereitos nacionais, o que mellar 
distingue hoxe ás forzas na
cionalistas é o seu· compromiso · 
cos intereses económicos do 
país". "Máis alá do lirismo 
pse.udo-galeguista que o PP e 

· o PSOE se atribuen nos perio
dos pre-eleitoráis, está a defen
sa dos nosos sectores produti
vos, até as últimas consecuén
ci as". UG considera ademais 
que o prioritário hoxe é gue "os 
ga-legos confiemos nas nosas 
próprias forzas". 

-Ampliar o BNG 

Este congreso é o primeiro, des
pois do que serviu para fundar 
Unidade Galega, organización 
que se formou sobre os ali
cer-ces do PSG-EG, ademais 
doutras incorporacións . Domin
gos Merino x:..ilga agora que a in-

• 1 .. . 1 

corporación ao Bloque "eliminou 
a competéncia dentro do campo 
nacionalista, refor~a e amplia o 
BNG e.permite que se constituía 
nun único e claro referente fren
te a estratéxias alleas". 

"UG pode contribuir, considera 
Merino, a que certos seGtores 
da sociedade abandonen as 
suas reservas· frente ao, na
cionalismo e a que se eliminen 
estereotipos como ese do mar
x is mo-leni ni smo ou de que o 
BNG come aos nenos crus". 

O congreso elexirá un novo con
sello nacional e unha nova exe
cutiva, que terán previsibelmen
te unha fonda renovación, de 
modo que "a xente que máis es
tá a traballar hoxe ocupe un .lu
gar no p~imeiro plano da organi
zación".• 

A. ElRÉ 

A estratéxia eleitoral 
do PSOE 

Na reunión da exeéutiva do PSdG-PSOE celebrada a pasada sema
na, a discusión centrouse na estratéxia deseñada por Francisco Váz
quez, e adoptada por Abel _Caballero, de atacar ao BNG. 

Aiguns dos presente,s defenderon que, ~inda ' sabedores de que nada 
ten que ver a dirección da campaña cos acordos post-eleitorais, 
consideraban "eleitoralmente negativo" ás descalificacións globais 
aos nacionalistas. Argumentaban, entre outras razóns, que o eleito
rado en desputa ·era sobre todo o xoven, bastante radical, de ten
déncia galegu,ista e que percibe ao PSOE corno poder, polo que re
xeitarian esta mensaxe. 

Francisco Yázquez impuxo rnaioritáriamente a Shla análise, pero xa 
rematada a reunión habia quen se perguntaba se o que pre::enderia 
precisamente Vázquez era inutilizar a Abel Caballero como interlo
cutor do BNG, para non perder a primacia do partido. 

En Vigo tentaron alertar a Abel desté perigo, pero non fai caso.+ 

'l ' '. " 

-
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16 DE XANEIRO DE 1997 

Los nacionalistas rechazan el terrorismo y acusan al 
delegado del Gobierno de intentar criminalizarlos 

Publican os desmentidos do BNG e Galiza Nova e 
ao outro dia titulan que o presidente afirmou que non existiron 

Fraga minte sen reparo na campaña . 
de criminalización do nacionalismo 
-0-A.E. 

Fraga lribarne afirmou o 9 
de Xaneiro que " nen o BNG 
nen Galiza Nova negaron 
ser os responsábeis do en
vío do paquete, e é o único 
que cabía decir ", dando un 
paso máis nos intentos de 
criminalizar ao nacionalismo, 
táctica que ben usando o 
PP desde antes das eleicións 
xerais, cando constataron o 
ascenso eleitoral do BNG. 

Dous dias antes, o 8 de Xaneiro, 
d~spoi s de realizar o Delegado 
do Governo a rolda de prensa in
crim i natória para o BNG, tanto 
esta organización como Galíza 
Nova daban a coñecer sendos 
comunicados nos que saían ao 
paso das declaracións realizadas 
por Díz Guedes, desmarcándose 
totalmente do envío dun desper
tador a Fraga lribarne. 

Nos dous comunicados, despois 
de pór de manifesto a "respon
sabilidade de Guedes, ao ter 
pronunciado graves acusacións 
sen nengun tipo de probas", que 
responderia a política do PP "de 
criminalizar aos seus oposito 
res ", coinciden en reafirmar "o 
seu rexeitamento máis cóntun
dente a calquer tipo de fenóme-

no terrorista, deixando claro que 
os nosos métodos de actuación 
se emarcan no respe ito aos 
principios democráticos". 

Igualmente, tanto Galiza Nova 
como o BNG de Ribeira , des
mentian rotundamente que tive
sen algo que ver co envío do so
bre-felicitación remitido ao presi
dente da Xunta, que cantiña un
ha pegatina realizada por Galiza 
Nova de Ribeira. O voceiro local , 
o concelleiro Plácido Betanzos, 
non só rexeitaba terminantemen
te esta acción , senón -que con
denou o feito sen paliativos. 

A case totalidade dos meios de 
comunicación galegos recolleron 
máis ou menos extensamente os 
comunicados difundidos polos 
nacionalistas , e alguns , pre
ferentemente as emisoras , en
trevistaron aos voceiros naciona
listas, que se pronunciaron en 
idénticos términos que nos co
municados , rexeitando calquer 
implicación. Un dos máis rotun
dos era Martiño Santos, o secre
tário· xeral de Galiza Nova. 

Pésie aos comunicados de re
xeite e aos desmentidos, que al
guns medios lle fan chegar rápi
da e oportunamente á oficina de 
prensa da Xunta de Galiza, Fra-

ga lribarne, na rolda de prensa 
que dicta ao rematar a reunién 
semanal do Consello, afirmaba 
tranquilamente que "nen o BNG 
nen Galiza Nova negaran ser os 
autores do envio do paquete." 

Nengun xornalista lle puxo de ma
nifesto ao presidente que non se 
estaba a ater á verdade, pois, ese 
mesmo dia a case totalidade dos 
diários recollian os comunicados 
destas duas organizacións na
cionalistas. Resultou inaudito infor
mativamente que, ao dia seguinte, 
a maioria dos meios de comunica
ción titularan coa afirmación de 
Fraga. Mais o que poderia servir 
para poñer de manifesto a gravi
dade da mentira _do presidente, 
converteuse nunha ampLificación 
da campaña contra o nacionalis
mo, ao esquecer as máis mínimas 
reglas deontolóxicas e xornalísti
cas e furtarlle aos leitores, ouvin
tes ou telespectadores que, ao 
contrário do que decia o Presiden
te, o BNG e Galiza Nova si que 
condenaran e negaran os feitos. 

É preciso recordar que a mentira, 
en certas culturas democráticas, 
é a pior chata que se lle pon a un 
político. Nixon ·non tivo que dimi
tir por espiar aos seus contrários, 
senón por negar que fose certo e 
demostrarse o contrário. • 

A criminalización dos sindicalistas nacionalistas formaria parte da campaña do PP 

O Comité de Endesa considera que Diz Guedes 
móvese por morivos políricos 
"Somos a cabeza de turco do De
legado do Governo español , Diz 
Guedes, que en ano eleitoral non 
só pretende acalar as protestas 
populares usando a forza bruta e 
irracional , senón que segue coa 
campaña de criminalizar ao na
cionalismo". Esta era a explica
ción do voceiro do comité de em
presa de Endesa, Xaime Castro, 
despois de declarar no xulgado 
do Ferro!, como imputado dun . 
"delito de desordes públicos". 

Castro considera que "non é ca
su.alidade que os tres implica
dos neste proceso sexamos. re
presentantes nacionalistas, can
do nas mobilizacións participa
ron "36 membros do comité, 

máis de 2.000 trab"alladores de 
Endesa e miles de viciños das 
Pontes". Fermín Paz Lamiguei
ro, presidente do comité, mani
festou que a política do PP "é 
criminalizar aos representantes 
dos traballadores na vez de so
lucionar os problemas reais co
ma os que padece As Pontes". 

Nas declaracións realizadas no 
xulgado, Fermín Paz, afirmou que 
chegou ao lugar dos feitos, "des
pois de que xa tiñan descargado 
o carbón dos dous camións" , 
rnentres que os outros dous impli
cados, Xaime Castro, e Fernando 
Blanco, manifestaron que nen se
quer se persoaran no lugar o 12 
de Decembro, pois estiveran en 

lgrexafeita, como podian atesti
guar múltiples compañeiros. 

Desde o comité mostraron a in
tención' de seguir defendendo "o 
que é xusto, góstelle ou non a Díz 
Guedes. Se nos queren meter no 
xulgado que n_os metan, e se nos 
bota á policia defenderémonos". 
T amén se mostraron dispostos a 
saír de novo á rua se "segue a po
lítica de inculpar aos traballadores 
e criminalizar aos seus represen
tantes", recordando que "o próprio 
Diz Guedes , despois de asumir 
personalmente a brutal carga da 
Guardia Civil en Pontedeume, 
tentou tamén botarlle a culpa de 
todo á nai da meniña de dous 
anos ferida gravemente".• 

ANOSATERBA 

Xuízo contra Agricultura 
por contratar obxectores 
para apagar lumes 
Miguel Hernández Bernárdez demandou á consellaria de 
Agricultura pola contratación de obxectores para apagar 

. lume_s que fixo que perdera o seu posto de traballo. A de
man_da, en principip difícil ,. foi aceptada e o Mércores 15 
celebrouse a vista no .xulgado do social nº 2 de Ponteve
d ra. Estes peón explicou como os obxectores de 
consciéncia substituiron no verán do ano pasado a todos 
os traballadores que integraron o seu reten nos últimos 
tres anos provocando que non se contrataran. Testigos na 
vista sinalaron que os obxectores desenvolven unha tare
fa para o que non están preparados e que a s.ua contrata
ción foi utilizada en Agricultura para paliar a situación de 
endebedamento cos traballadores ao ter que homolo
galos, a traves dunha senténcia, ao personal da Xunta. • 

Seis m~ses de arresto para un de~do 
na folga xeral de 1994 

5 

O Martes 14 ia celebrarse no xulgado do penal'nº 2 de 
Vigo o xuízo contra Fernando Fernández González, 
acusado d~ desordes públicos por ter participado nunha 
concentración o dia da folga xeral do 27 de Xaneiro de 
1994 contra a prec~rización do emprego. Finalmente non 
houbo vista ao chegar a un acordo co fiscal para ser 

condenado a seis 
meses arresto, que 
non ha cumprir ·se 
en dous anos non 
comete delito 
nengun. Os feitos 
referianse á carga 
policial ás .portas de 
El Corte Inglés, 
cando vários centos 
de persoas 
protestaban pola 
apertura do 
estabeleci mento 
durante a folga 
xeral. As malleiras 
remataron con nove 
detidos. Un deles, 
Fernando 
Fernández, foi o 
único xulgado. O 
fiscal houbo retirar, 
por motivos 
procedimentais, a 

Fernando Fernández González. A. IGLESIAS SUa petición de tres 
anos de cárcere e 

negociar coa defensa a pena finalmente imposta. Ao ter 
que inibirse, visibelmente disgustado, o xuíz da sala 
penal número dous dixo: "Ainda por riba pretenderán 
porlle un ha medalla". A petición fiscal só pode 
entenderse base~da no feíto de que este militante do 
PCEr estivo en prisión trece anos por militar nos 
GRAPO. Fernando Fernández terá que pagar 77.000 
pesetas por fender un cristal.• 

Xunta e Madrid desenténdense 
do persoal dun centro transferido 
O Luns 13 vintecinco opositores foron desaloxados da Di~ 
rección Provincial de Traballo de Lugo no que reclamaban 
que se solucionara dunha vez un conflito que comezou 
cando aprobaron ·o exame para coidadores do Centro de 
Atención a-Minusvalidos Psíquicos de Sárria en 1995. En 
total, son 33 os prexudicados por un erro do que agora 
non que se quere facer responsábel nen o Ministerio de 
rraballo e Asuntos Sociais nen a Xunta. O centro está 
transferido desde o primeiro de Xaneiro. O erro tivo lugar 
ao -correxir os exames xa que dos cen que optaban á pra
za 55 non se tiveron en conta confeccionando unha lista 
de aprobados errada, que ·foi publicada. Os afectados su
xiren que se baremen. os 55 exames e que se amplie a 
oposición pero que eles poidan i,ncorporars~ ao traballo. • 

Reingresa en prisión .por 'colaboración 
frustrada; co EGPGC 
Oliva Rodríguez, do Ferrol, foi detida o Martes 14 para 
reingresar en prisión tras cumprir seis meses de 
condea .en 1992. Daquela a senténcia fora rebaixada de 
seis a catro anos por "colaboración frustrada " co 
EGPGC e, aos seis meses, 'Oliva era posta en liberdade 
ao non haber senténcia firme. Ainda que o recurso 
posto pola detida no Consitucional ainda non está 
resolto, a Audiéncia Nacional ditou prisión alegando a 
posibilidade de fuxir da xustiza. • 
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Nº761-ANOXX · A NOSA TERRA 

OPtNIÓN 

NAO NEGAMOS QUE NALGUMAS OCASIÓES -COMO 
NOS LEMBRA O PROFESSOR ROBERTO BLANCO V ALDÉS, 
NUM ARTIGO PUBLICADO EM LA VOZ DE GALICIA OPAS
SADO 7 DE JANEIRO- OS LOCUTORES METEOROLÓGI-

LHE AOS HOMENS E MULHERES DO TEMPO DAS TELE
VISÓES GALEGA E ESPANHOLA FRASES COMO A DE QUE 
"CHOVE NA COMUNIDADE AUTONOMA GALEGA E FAZ 
SOL NO RESTO DA ESPANHA": ALGO TAO RIDÍCULO CO
MO DIZER·QUE "CHOVE NA MONARQUIA BRITÁNICA EX
CEPTO NOS TERRITÓRIOS ONDE O PARLAMENTO 
BRITÁNICO DEVOLVER-A O PODER A ESCÓCIA'', NAO SIM? 

. COS DA TELEVISAO GALEGA EMPREGUEM A EXPRESAO 
"A NEVE ESTENDE-SE AO LONGO E LARGO DO ESTADO 
ESPANHOL". MAS, É MUITO MAIS FREQUENTE ESCUTAR-' 

CHOVE NA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
GALEGA E FAZ SOL NO RESTO DA ESPANHA 

Nao sabemos a que obedece tal política de 
denominar;ao das regioes onde acontecem , 
os ev:~ntos meteorológicos, ao usarern, num 
caso, o termo jurídico-político de Comuni
dade Autónoma e nao simplesmente Gali
za, e, no outro, Espanha e nao. o correlativo 
termo jurídico-político de Estado espanhol. 
Talvez o que se procure é gravar indelevel
rnente no inconsciente colectivo galaico 
que a Galiza é e será a Espanha pelos sécu
las dos séc:ulos, a forc;.a de repeti-lo cons
tantemente em qualquer contexto. Falar de 
regiao de Galiza (que seria o adequatlo des
de o ponto de vista geo-climático), nao de
ve ser considerado "politicamente correc
to" pelos regidores pensam que eles nao 
tem nada a ver com a época franquista, na 
que a Galiza era denominada regiao coma 
clara intenc;.ao de que ·a ninguém se lhe 
ocorresse pensar que pudesse ser urna 
na<;ao, o mesmo que eles procuram hoje em 
dia com o uso, em transferencia psicanalíti
ca freudiana, do termo Comunidade Autó
noma. Nao vaia ser que lhe dea por pensar 
a gente galaica que a Galiza possa passar de 
ser urna comunidade autónoma a ser um 
Estad o federado ou inclusive um Estado 
independente, c01~0 Estónia, Letónia, Li
tuania, Chéquia, Eslováquia, Croácia ou 
Eslovénia. 

Nós nao ternos inconveniente nenhum em 
que se utilice a denominac;.ao de Espanha 
em lugar de Estado espanhol, para falar do 
tempo que faz na península ibérica, se en
tendernos a Espanha como urna méra ex- · 
pressao geográficá, a Hispanza romana, que 
abrangeria toda a península ibérica, inclu
sive o Estado de Portuga l. Mas -como 
desde o ponto de vista político o nome de 
Espanha vem sertdo monopolizado por 
aqueles que pensam que, de igual maneira 
que maes nao há mais que urna, em. Espan
ha nao há mais do que uma na<;ao, para a 
qual reservarn em exclusiva o nome de Es
panha- estimamos que nao é "politica
mente correcta" tal denornina<;ao, pois nao 
só supor-ia urna legitima<;ao nominal de 
que Catalunha, Euskal-Herria e a Galiza 
nao sao na<;6es, senao que também pór-ia 
em perigo o carácter nacional de Portugal, 
caso de que este Estado-nac;.ao peninsular 
entrasse numa hipotética federac;.ao ibérica. 

A expressao Estado espanhol (de genealogía 
fascista, embora nao ser essa a sua única 
linhagem) introduzida pelo franquismo, foi 
utilizada na transii;,:ao política pela esquerda 
marxista est~ tal, formalmente interna
ciónalist_a, e pelos nacionalistas das nac;.oes _ 
periféricas do Estado, como nomenclatura 
adequada para que se tivesse ern conta, que 
do facto de que Espanha estivesse consti
tuída em Estado nao se derivava que fosse 
urna única na<;ao. Com efeito, urna coisa é 
o Estado e outra é a nac;.ao. O Estado é um 
conjunto populacional (que pode ter carác
ter pluriétnico) de base teriitorial com 
órgaos de governo soberanos e urna nac;.ao é 
um conjunto populacional e.micamente di
ferenciado que pode estar constituído em 
Estado ou nao. 
A nac;.ao nao se define primariamente -

XAVIER VILHAR TRILHO 

como sustenta no seu artigo }\oberto 
BlancQ Valdés- pela sua vontade livre de 
se-lo, democratica e reiteradamente expri
mida .pela imensa maiOria dos que a 
compoem (nac;.ao no sentido político), 
porque para que essa vontade política sur
ja é primário (prévio) que exista urna c;erta 
comunidade étnica, ou algo em comum 
ainda que nao seja a étnia, do que possa 
naséer urna vontade de · · 
viver políticamente 
em comum. A homo-

liza<;ao da express~o Estado espanhol, mas 
o que sim é certo é que hoje em dia essa 
expressao nao deixa de ser algo inexacta, 
porque o Estado espanhol é pouco Estado 
(nao tem o monopólio da violencia nem 
este monopólio é, em muitas ocasioes, de 
urna violencia legítima) e é pouco espan
hol , no que possa ter de integrador (co
mo suma do basca, castelhano, catalao e 

galego) o termo es
panhol, pois, por 
exemplo, nao sao ofi-

geneidade étniq1 ou, 
como na Confede
rac;.ao Helverica, o va
lor compartido do res
p.eito da heterogenei
dad e étnica (a par 
doutroS' factores, como 
condic;.oes económicas 
e geo-históricas homo
geneizadoras, etc.) sao 
o que explicam a pos
terior aparic;.ao dessa 
vontade de constituir 

'Eu prefiro utilizar 
a denomina~ao 

de Reino de Espanha 
para designar 

ciais nos órgaos cen
trais do Estado as lín
guas cat a la, basca e 
galega . De qualquer 
maneira, além de po-
1 é mica académicas 
acerca de se· Espanha 
é um Estado ou é urna 
nac;.ao e de se a Galiza 
é ou na o é urna 
na<;ao, eu prefiro uti
li za r a· denominac;.ao 

o que se chama 
Espanha" 

uma comunidade polí-
tica. A vontade políti-
ca de viver juntos nao 
cai do céu. Vontade 
política que, na medi-
da em que exista, tem 
de se traduzir em efei-
tos políticos, quer di-
zer, em que esse tipo 

. de comunidade se dote 
de um Estado (comu
n /dade política inde
pendente) ou, pelo 
menos, conseguir que o Estado, no que 
eventualmente esteja integrada ou se inte
gra, se dea urna estrutura organizativa (a 
de um Estado federal, como mínimo), na 
que seja reconhecida que ela possa contri- . 
buir a formac;.ao da vontade estatal. 

Pode que nao tenha sido muito afortuna
da, devido a sua oi:-igem franquista, a uti-

de Reino de Espanha 
para designar o que se 
chama Espanha, por
que, aparte de ser a 
denominac;.ao oficial, 
que figura no meu 
passaporte ( ninguém 
me poderia reprochar 
legalmente nada), 
gosto muito dela, já 
que assim mortifi
camos a boa 
consciencia de comu
nistas, socialistas e 

progressistas de toda classe espanhóis, 
que contraditoriamente, sendo republica
nos na época de oposic;.ao ao franquismo, 
contribuiram a trazer, de acordo com os 
poderes fácticos do franquismo, a Monar
quía na que vi vemos.+ 

XAVIER V!LHAR TRILHO é professor da Uni versidade 
de Santiago 

· · Xosé Lois 

16 DE XANEIRO DE 1997 

CULTURA 
PRÓPRIAE 
EMPREGO 

MANUEL MERA 

O apoio de todos o galegas, e das ins
titución en primeiro lugar , á cultura 
galega non é só un problema relado
nado con mantera própria identidade, 
con conservar aquilo que identifica a 
un habitante desta nación, trátase ta
mén de manter unha importante fonte 
de emprego, de produción de . recur o 
que, cada vez máis, e imporran. · 

A cultura cria hoxe en todo mundo 
mile e miles de emprego . Pen emo 
que o desenvolvimenco gunha grande 
metrópo le como Lo Angele e tá 
unida á indústria do cinema, e a TVE 
dá traballo a vários miles de per oa , 
por cerro bastante ben pago en com
paración cun obreiro do metal ou da 
construción n a Galiza. Se as televi
sións, emisoras de rádio, cinema , 
xornais, festas locai , etc., galega en 
vez de contrataren fora un 80 ou un 
90% dos programas, grupos mu icais e 
de teatro, filme , documentai ... o fi
xesen nunha rnaior proporción na 
Galiza, cantos miles de empregos e 
criarían? Ainda máis, falerno da hos
telaria, que sucedería e cento de mi
les de descendentes de emigrantes ga
legas que hoxe visitan Madrid e o 
seu arredores, pensando trabucada
mente que ali está parte da cultura 
do seus país, viñe en á Galiza que é 
onde verdadeiramentrre e tán a ua 
orixes? 

O fomento dé calquer expre ion da 
cultura galega ten un público imp r
tante, como amosan a fe ta, de vila 
ald ea durante o verán 
ción de grupos folcl 'ri , no qu a 
multinacional teñen pouco ou nada 
que facer, p lo qu a ua ampliación, 
que non é difícil, debería r m tiv 
de preocupación da empr sa galega, 
para con ervar a ua pr ·enz pr du
ción no futuro. Unha Voz de Galicia, 
meio de información p d r o, pod 
perder no futur mercado ante grup 
editoriai foráneo , mái · grandes e 
conso lidados, pero isto eria máis difí
cil se hoube e o factor idi mátic por 
meio, e unha identidade cu ltural entre 
leitor e xornal. O mesmo, e con máis 
motivos, poderia dicer doutros periódi
cos e meios informativos. 

A realización de documentai , obra 
de teatro, filmes, discos de música, 
software en CD-ROM, libros ... non 
pode verse como un complemento ou 
un hobby, é unha actividade económi
ca fundamental de todas as sociedades 
desenvolvidas, e cada vez máis, qu e 
xera moito valor engadido e emprego. 
Que este diñeiro se quede aqui, contri
bua ao mesmo tempo a revalori zar a 
nosa cultura e língua, é unha tarefa 
económica e socia l importante. Ter
mos unha cultura e idioma próprios, 
máis nun marcó de globalizaciópn, 
non é un atranco senón un benefício! 
Asi o teñen que ver os nosog empresá
rios e o Governo galego e o resto das 
Administracións próprias, antes de 
qÚe sexa demasiado tarde e perdamos 
unha nova fonte de emprego, que en 
princípio s·eria a que deberíamos ter 
máis segura.+ 
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Aproveita a escasa organización social do concello para cumprir un compromiso político do alcalde de Vigo 

Sogama traslada a Vilaboa a empacadora de Guixar 
A Sociedade Galega de Meio Ambiente, Sogama, ten pratica
mente negociado o traslado da planta empacadora de lixo des
de Vigo, no bairro de Guixar, a Vilaboa, nuns terreos indus
triais de propriedade particular á beira da via do tren. O cam
bio na ubicación supón convertir o concello no lugar de empa
cado do lixo das cidades de Vigo e Pontevedra. Sogama apro
veitou a escasa organización social no município para decidir 
a construción dunha planta que, ademais, é un elemento. de de
sestabilización ante o plano de reciclaxe que aprobou·o Morrazo. 

A ubicación da empacadora en Guixar provocou un conRito que desencadeou a chega
da de Manuel Pérei: (PP) á alcaldia de Vigo. A. IGLESIAS 

Nestes momentos Sogama ne
gócia a compra co proprietário 
da parcela industrial na que vai 
ubicarse a empacadora. O feíto 
de lindar coa via do tren e estar 
ven comunicado por estrada con 
Pontevedra e con Vigo súmase 
a que é un terreo industrial e que 
a Xunta cataloga as obras como 
de interese xeral , razón pola que 
a construción da planta non pre-

cisa de permiso municipal. 

A intención de Sogama é com
pletar o aceso á autoestrada 
-até agorp. é un nó incompleto
para que os camións cheguen 
desde Vigo por este vial. Tres
centas toneladas diárias de lixo 
desde Vigo e un tércio desde 
Pontevedra percorrerán a auto
estrada. Previsibelmente, de ser 

*' ., 

SUBMISION 

construida a empacadora., .. Re
dondela, Sanxenxo e Marin ta
mén empacarán o lixo en Vila
boa, que se convirte no vertedoi
ro do Sul de Pontevedra, incluin
do as suas duas grandes urbes. 

O BNG foi o único grupo político 
de Vi~abo('! que se manifestou 
en contra da empacadora. O 
resto, PP (no governo), PSOE e 
lndependentes condicionaron o 
seu apoio a uns investimentos 
que ou ben son necesários para 
a empacadora -caso do nó da 
autoestrada- ou ben son recla
mados desde hai anos polos vi
ciños do concello. 

O concelleiro do BNG Adrián Váz
quez manifestou a sua oposición 
á ubicación da empacadadora 
"porque o que non é bon para 
Guixar tampouco é 15on para Vila
boa'', e reclamou que fosen Vigo e 
Pontevedra quen solucionasen os 
seus problemas. Contodo, a esca
sa organización social no municí
pio facilita a localización da planta 
de empacado de lixo. Por outra 
banda, o concello condiciona a 
ubicación da empacadora á cons
trución do parque industrial , xa 
que a planta vai estar localizada 
nese lugar. Os viciños de Bértola 
e Figueirido -onde estará a empa
cadora- son proprietários de terre
as no que vai ser o parque, pero 
como este non foi construido de 
momento, mália ser prometido re
petidamente desde hai oito anos, 
nestes terreas non hai posibilida
de de- conquerir licéncias para edi-

ficar vivencias, de modo que os 
· proprietários hai anos que dese
xan a construción do. parque. Se 
aceitan a empacadora o concello 
aprobará a realización do parque. 

"O alcalde de Vigo prometera nas 
últimas eleicións municipais levar 
a empacadora de Guixar -explica 
Adrián Vázquez-, instigando ese 
conflito gañou as eleicións e ago
ra que se aproximan as autonó
micas ten outra volta o problema 
diante, o próprio alcalde de Vila-

. boa recoñeceu que a empacado
ra viña para aquí porque quitala 
de Guixar era un compromiso po
lítico de Manuel Pérez. Ademais , 
en Pontevedra estes días clausú
rase e sélase o vertedoiro, de 
modo que eliminan dous proble
mas de golpe". O outro concellei
ro do BNG asegurou que o alcal
de de Vigo aproveitou . o seu pa
rentesc;.o cunha concelleira do PP 
en Vilaboa para xestionar o tras
lado da empacadora. O certo é 
que o PP andaba á busca dunha· · 
vila de povoación dispersa e pou
ca organización social para situar 
ali a polémica planta. 

Outra clave no traslado é a de
setabi l izació n que a· ubicación 
da empacadora produce no pró
prio Morrazo, comarca na que 
os seus tres concellos máis oci
dentais, Bueu , Cangas e Moaña, 
decidiron enfrentars13 ao Plano 
de Resíduos Sólidos Urbanos da 
Xunta e enceitaron un plano de 
reciclaxe con custos inferiores 
ao que manexa Sogama. + 

A UE critica o tratamento 
de augas residuais 
da Xunta 

Nun informe elaborado pola 
Comisión Europea sinálase 
que se a Xunta continua des
coidando o tratamento de au
gas residuais nalgunhas cida
des, a UE terá que invertir 
máis cartos complementários 
en poucos anos. A 
Admin istración galega só con
sidera "zona sensíbel " á ria de 
Pontevedra deixando tora 
deste critério a outras cidades 
como Vigo ou A Coruña, nas 
que segundo a UE, seria ne
césario un tratamento en pro
fundidade. Ademáis, a Comi
sión Europea lémbralle a Xun
ta que ainda non se iniciaron 
as obras nas rías da Coruña, 
financiadas con fundos comu
nitarios. Se os proxectos non 
cumpren a normativa, a UE 
advirte que se teria que reco
rrer aos fundos de coesión 
para u~ depuración máis rigu
rosa, cun custe adicional que 
se poderia evitar. O PSOE 
apresentou unha interpelación 
no Parlamento sobre o trata
mento de augas resiquais. + 
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MAN 1 f ESTACION 
NACIONAl 

NON Á REPRESIÓN 
SOLIDARIEDADE CON ELÍAS E RAMIRO 

INSUBMISIÓN 
SÁBADO 25 DE-XANEIRO ÁS 5 DA TARO-E 

NA ALAMEDA DE COMPOSTELA 

APOIAN: 
ACPG, ADEGA, AFAOI, AMI, BNG, CAF, CAR, CNT·AIT, COLECTIVO DE OBXECCIÓN FISCAL, 

COMITÉS ANTIRREPRESIVOS DA GALIZA, EU·EG, FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGA, FPG, GALIZA NOVA, GRUPO DE 
APOIO Á INSUBMISIÓN DE AROUSA E O SALNÉS, GRUPO DE APOIO DE COM-POSTELA A EL'ÍAS E RAMIRO, MDL, MEU, 

MNG, MOCIDADE DA CIG, MOC DE VIGO, SN DE CC 00 DE GALIZA 

SE QUEREDES COLABORAR COA CAMPAÑA A CONTADA ANOC ESTÁ EN: 
CAIXA GALICIA 2091 • 0300 • 40 • 3001547143 
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Conservar a documentación simplttica. o trámite da segunda pensión 

'Sabiamos qUe se podian cobrar uos ~; , 
cortos da Suiza pero non como face,101 

* XAN CARBALLA 

O caso de lgnácio Suárez po
de ser o de moitos homes e 
mulleres que hai anos traba
llaron na Suíza e voltaron sen 
saber que tiñan deixado un 
fondo de cartos acumulado 
-nunha caixa de pensións com-
plementar. A eficiéncia buro
crática da Caixa de Seguros 
da Sociedade Suiza de Empre-: 
sários da Construcción, na 
que estivo nove anos, facilíta
lle agora a recuperación dos 
seus cartos, pero bota en falta 
que a Xunta se amose dispos
ta a poñer unha oficina públi
ca de información e xestión. 

Despois de case unha década 
c;le traballo na Suíza, lgnácio 
Suárez e Guadalupe Redondo, 

• da parróquia de Amil , en Mora
ña, voltaron a Galiza. Pasaron xa 
dezasete anos e, ainda que con
servan unha certa señardade da
queles anos duros nos que sai
ron adiante, tamén se amasan 
satisfeitos de poder estar agora 
traballando no país a carón de 
seus tillos. Lonxe ainda da xubi
lación; nengtJn dos dous pensa
ron que podian ter algun dereito 
adquirido que lles permitise co
brar agora os cartas cotizados na 
sua etapa de emigrantes. 

"Por algun amigo que estivo alá, 
tiñamos notícia das pensións 
complementárias , ou pensión
casa, pero como ª Lei é de 1985 
non sabiamos que nos podia 
afectq,r porque nós regresamos 
antes". lgnácio lembra que no. 
ano 1983 recebeu un papel (ver 
recadro) pero non soubo inter
pretar que eran cartas que lle, 
correspo11dian ,, "e ademaiis non 
tes onde dirix1irte a perguntar .. 
Escrebin ao Consulado de Zu
rich pern Ou non me1 expl1iquei 
ben ou non puxeron interese. Di
xeron que non tiña d~reito nen
gun. A Xunta tampouco ten nen
gun mganismo que se ocupe". 

O sindical'ista gal1ego Xesus Gó
mez (SIT-Xenevra) confirmounos 
á vista dese documento que efec
tivamente se trata dunha pensión 
complementar, "se a xente ten un 
documento como ese é ben sin
xela a tramitación. Só se trata de 
mandar unha carta tipo ao ende
rezo da Caixa de Pensións co
rrespondente, indicando a entida
de bancária onde tes a canta e o 
enderezo da sucursal, un certifi
cado de residéncia do concello 
onde se mora e mandalo asinado 
polo interesado e o cónxugue á 
Caixa de Pensión corresponden
te. E máis nada". 

-
Como xa ternos informado en 
sucesivas ocasións o cobro des
ta renda faise en determinadas 
circunstánc[as, básicamente se 
se construe casa na Suíza ou se 
regresa definitivamente. Aquelas 
persoas que cot izaron nalgun 
fondo denantes da lei de 1985 e · 
quixesen regresar a Suíza póde
no facer se obteñen permiso de 
traballo, sen que o cob ro da 
pensión complementar realizado 
lles afecte. Os que xa estivesen 
incluidos pola lei de 1985 poden 

·"'ºJ uucat a·assurance Certificato d'assicurazlone 
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c;ertificado de depósito dun_ha pensión complementar de antes de 19$5. 

ser - ocasionalmente- abriga
dos, se volven a Suíza. a pór os 
cartos da pensión-casa que co
braran outra vez na Caixa co
rrespondente, pero seria a mes
ma circunstáncia que telas 
nunha canta a prazo fixo , porque 
volverian ao seu poder, incre
mentados,. cando decidisen dei
xar outravolta Süíza. 

Como lgnácio. Suáre.z: poc;ie haber 
centos de persoas afectadas . A 
CIG ten oferecidb os seus locais 
por toda Galiza.para informar aos 
que se consideren afectados co
ordenándose en _St,1íza cunha pe
quena coorde_naqora de sindica
listas que xa defün os primeiros 
pasos, · tAnto na zona francesa 
como na alemá e italiana.+ 

Chegamos como dous Cristos 
O de lgnácio Suárez é un 
exemplo do sinxela que pode· 
ser .a burocrácia para cobrar es
ta axuda. O seu valor depende 
dos anos traballados e a pQr
centaxe retida pero pode pasar 
ben do millón de pesetas, por
que son cadas que están pro
ducindo intereses. "Cando mar
chamos -lembran acompasa
dos Ignacio e a. sua dona- dei
xamos aos filfas, e iso é moi du
ro . .Metéronnos no tren , cunha 
tarxeta na solapa. Pareciamos 
gando e asi chegamos á frontei
ra e pasamos os controles, to
dos espidos e revoltos. D_espois 
estaba o problema do idioma, 
porque che dan unhas indica
cións e uns billetes e, no caso 
naso iamos a1 un cantón ale
mán, e a quen lle perguntabas 
se non sabias ren de alemán, 
francés ou italiano?" 

O anecdotário de calquer emi
grante fóra do país é un censo 
inesgotábel , "nós fumos .primei
ro que nada a un Hotel , no que 
botamos nove meses . Sen sa
ber causa de hoste leria . Des
pois eu -di lgnácio- conse
guin traballo na construtora Riz
zi, en Cazis, no cantón de Grau-

bünden. Lembro que era o único 
galega e habia 45 obreiros to
dos de Don Benito (Badajoz)" 

"Agora penso na marcha -di 
Guadalupe- e non sei se vol
veria facelo. Cando cheguei a 
Cazis para min que aquelo era 
a fin do mundo, un sítio cativo 
e nós eramos como dous Cris
tos. O pior foron os primeiros 
meses, no Hotel, pero pasa
mos o noviciato e saimos para 
adiante. Despois os tillos foron 
várias veces á Suíza e mesmo 
lles gostou, pero nós estamos 
contentos de volver a Galiza". 

As estrictas condicións de Suí
za lémbraas lghácio Suárez. 
"Nunha ocasión sain da casa, 
ainda que non me viñera o con
trato, confiado en non ter pro
blemas. Cheguei aos tres _dias 
á fronteira e retívonos a policía 
nun cuarto , a min e a outros 
cinco: non nos deixaban nen 
beber. Facturáronnos nun tren 
para Franza, e cando chegei a 
Ami! resultqu que o contrato de 
traba llo chegara por correo a 
tarde na que sain. Só por iso fi
xen 4.000 quilómetros nunha 
semana metido no tren!"+ 

A pantasma 
nacionalista 
de Diz 
Guedes 
"Xan Miguel Oiz Guede non 
pu ido resistir a tentación d re
lacionar aos autore do envio 
(dun relóxio-espertador) co 
nacionalismo, con Galiza No
va eco BNG". Fernando Vare
la escrebe en LA Voz DE GA, 
LICIA que de non existir 
violéncia, mandar un relóxio 
podia ser tomado a risa. "Pero 
no noso entorno non cabe ou
tro calificativo que o que lle 
deron o delegado do Governo 
central e o presidente da Xun
ta, que o defiJ;liron coma broma 
macabra. Se as declaración de 
Oiz Guedes ficasen ai, non ha
beria chata que poñerlle". Pero 
o delegado do Govemo non se 
contivo e dixo que detrás do 
relóxio estapa o nacionalismo. 
"Un aperitivo que vai consti
tuir seguramente un dos eixos 
do discurso do Partido Popular 
para frear o ascenso eleitoral 
do BNG, que xa foi ensaiado 
nas eleicións xerais do ano pa
sado. O que demostra, por ou, 
tra banda, o escaso éxito que 
daquela tiveron e que non se
mella ter e timulado a imaxi
nación dos estrategas conser
vadores. Non habendo outros 
dados, hai que pensar que o 
dedo acusador do delegado do 
Governo funda as suas conclu
sións no auto-colante de Gali
za Nova que acompañaba o 
despertador. A calculada iden
tificación entre o anón imo au
tor do paquete e o BNG como 
organización política, é unha 
sacatruza para parvos que Oiz 
G uedes deixa vagar polo espa
zo público cun obxectivo 
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abando claro que so barda ou
tras explicacións". No FARO 
DE VIGO, Salvador Rodríguez 
di que "o numerito de Oiz 
Guedes á canta da postal ma
cabra ( ... ) pode ria fonnar parte 
deses especiais de fin de ano 
que protagonizan Martes y 13. 
Oiante de cámaras, luz e taquí
grafos, Oiz amosou a mi iva e a 
asinatura coma quen descobre 
América ( .. . ) N on é a primeira 
vez que G uede pre inte a exis
téncia de panta mas terroristas 
na Galiza. Cando as manifesta
cións estudiantis de fin de ano 
en Compostela xa dixera que, 
detrás, agachábanse grupos 
violentos amantes da xelamo
n ita ( ... ) A un ervidor n n lle 
move teima n ngunha de. de
fender ao BNG ( ... )e coido 
que de aquí a pouco todo e te 
anceio criminalizad r rema, 
tan por pr xudicar a s que s 
man xan. emella qu algun 
prefiren ter un demo de x gue
te e com n n dan atopado, 
invéntano. É unha tá ti a 
errada, unha br ma d mal 
go to que xa u ar n durant 
corcnta ano ". • 

Exiliado 
no exílio 
Félix Vilar Sidrón, hi toriado 
cubano exiliad na Gal iza por 
mor da mediación de Fraga 
conta á Eva Gonzalez no FA, 
RO DE VIGO que non dá atu, 
rado as inxustizas da sociedad.e 
galega. "Tanto eu coma os 
mozos españois poden atapar a 
inxustiza laboral, porque o sis
tema que se aplica non é 
democrático, nen é para todo . 
É ben difícil ter un traballo na 
España ( ... ) Estando dentro do 
sistema de traballo e tás uxei
to a lei , paradóxicamente 
apoiadas polos sindicatos, co
mo son as empre as de traballo 
temporal, que fan moi relativa 
a estabilidade do traballador. 
Vexo unha ituaci 'n caótica e 
coido que as oportunidade n 
meu caso son moi limitada á 
hora de aceder a un tra allo e, 
dentro del eria limitada a mi
ña e tabilidade". Vilar queixa
se de que non lle erveu de na
da a ua condición de hi t ria, 
dor para ter un traballo e po, 
der desenv lver e pr fi ionaJ, 
mente. "Cargaba e estibaba te, 
rrazos e repartía masa. lso su
púñame un esforzo grande, 
non só físico, senón tamén 
psicolóxico". • 

Diz Guedes, Delegado do Governo español na Galiza. A. IGLESIAS 
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Cando comezaron a aplicarse 
medidas contra a crise én Fer
rolterra? 

Desde finais dos 70. Na comarca 
de Ferrolterra tomos enganados 
desde aquela. Sabian que non 
poderiamos sair adiante e por isa 
prometeron aos traballadores in
vestimentos coma os da Socíeda
de Italiana do Vidro ou Eurogalicia 
Forestal. Fomos Zona de Urxente 
Reindustrializacion, Zona Indus
trial en Declive pero a comarca 
segue en declive e padecemos os 
efectos de reconversión. 

Porque? 

Eu non digo que non fose preciso 
un trato con Europa sobre a re
conversión naval, pero. a Adminis
tración sabia que as contraparti
das e compensacións estaban 
abocadas ao fracaso porque a co
marca de Ferrolterra non ten in
fraestruturas. Non é que sexamos 
mellares nen piares empresários 
que os do resto Estado, senón 
que non ternos as mesmas condi
cións de traballo. Este non é sítio 
para instalar indústrias que veñan 
de fóra. O principal é ter comuni
cacións. Quen pode competir asi? 
Como ir de aqui a Santiago ou á 
Coruña a traballar se hai que pa
sar pola única entrada e saida 
que ternos que son Fene e Ponte
deume? Só por pasar por ese fu
nil perdemos duas horas de tra
ballo. Necesitamos que a Admi
nistración faga algo coa comarca. 
Sabemos que as empresas de fó
ra non virán. lso son cantos que 
nos levan contando moitos anos. 
Cómprenos comunicacions te
rrestres e marítimas. 

Que pasou co Plano Especial 
do Ferro/ aprobado no 92? 

Non se compriu , foi un fraude. En 
Agosto tomos sindicatos, empre
sários e alcalde do Ferrol talar 
con Fraga. Fixeran unhas decla
racións de boas intencións. Con 
todos os conselleiros ali presen
tes quedamos en que na primeira 
quincena de Setembro reuniría
monos para tratar o estado do 
Plano Especial. Até hoxe ainda 
non nos convocaron . Agora pare
ce que se van adiantar as elei 
cións. Este Fraga cando 9ntes se 
vaia mellar; está acabado. Desde 
a Xunta aseguran que o Plano es
tá completado. A que se retiren? 
O Plano non deu os resultados 
que se esperaban e polo tanto 
haberá que acometer outro pro
grama ou o que sexa. E o pior é 
que todo o que se comprometeu 
(aparte dos postas de traballo) 
eran actuacións ordinárias que ti
ñan que ser acometidas ao cabo 
dos anos. Nós pagamos impostas 
coma Vigo ou Coruña. A Xunta ti
ña que facer as infraestruturas e 
servizos e aqui meteron todas 
esas obras en algo que chamaron 
Plano Especial. Os sindicatos asi
naron tamén. Saimos na foto e xa 
tiñamos un plano especial para 
Ferro!, para ternos contentos du
rante cinco anos. 

Tamén os empresários parti
ciparon. 

T eño que dicer en contra de nós 
que a penas nos movemos. Te
rnos moito que aprender e que 
avanzar. Non ternos o nível de 
organización dos empresários 
cataláns, por exemplo, e non nos 
involucramos na vida económica 
e social. Nunha terra onde vive
mos da construcción naval e da 
Mariña criouse un certo tipo de 
empresário. Agora tem·os que 
ocupar un poste na sociedade e 
facernos escoitar no económico, 
no ecolóxico. Claro que os sindi-
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É presidente da Asociación de Empresários de Ferrolterra, 
1 -

Anxel Garcia 
'Canto antes se vaia Fraga mellar; está acabado' 

-0- G. LUCA DE TENA 

"A ADMINISTRACIÓN TEN UNHA DÉBEDA HISTÓRICA CO FERROL DESPOIS DO DESCALABRO DA RECON

VERSIÓN E DE FRUSTRARSE UN TRAS DOUTRO OS PROGRAMAS DE RE-INDUSTRIALIZACIÓN DESEÑA

DOS .POLO GOVERNO CENTRAL" DI ÁNXEL GARCIA, PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN DE EMPRESÁRIOS DE 

FERROLTERRA. ACUSA A FRAGA ÓE NON QUERER RESPONSABILIZARSE DO ÚLTIMO DELES, O PLANO 

ESPECIAL DO FERROL, COMPROMETIDO POLA XUNTA ~NO ANO 92 E INCUMPRIDO NA ·SUA TOTALIDADE. 

catos conformáronse porque es
tán incluidos nos orzamentos do 
Estado; senón, non pasaba. Ta
mén podo dicer que os dirixentes 
sindicais que denunciaran a re
conversión naval no seu momen
to, hoxe están todos colocados. 

Recentemente falaba da exis-

téncia dunha débeda histórica. 

Claro qu~ hai unha débeda his
tórica. E un feito -. Fraga non 
quer nen · talar di so porque di 
que traeria agrávios entre co
marcas, pofs mire que positivos 
somos que nen talamos diso. 
Pero de comunicacións si que 
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ternos· que talar. E se as actua
cións ordinárias non se fan en 
dez anos en canto tempo hai 
que rematar as especiais? Non 
poden tirarnos de vez tantos 
pastos de traballo sen opción . 
De Ferrol tiraron a Pibsa, Penin
sular Madeireira, a Campsa, o 
Governo Militar, pastos de tra-
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bailo nos estaleiros e a frota foi
se par.a Cádiz. En Sagunto, por 
exemplo, investiron moitos car
tas .. Só pedimos que se nos tra
te coa mesma obxectividade 
que ao resto do Estado. 

Cal foi o efecto da chegada 
das grandes plantas de comér
cio sobre a comarca en crise? 

Coc~ Constitución optamos por
que o sistema económico fose 
de libre mercado. Se unha planta 
ocupa vinte mil metros cadrados, 
non importa. Se abren os domin
gos será dacordo cunha lexisla
ción que hai que cumprir e se al
go se quer cambiar haberá que 
defendelo e debatilo. Hai certos 
domingos no ano que para o 
consumidor era ben que abrise o 
comércio. As necesidades do 
consumidor hai que respeitalas: 
se adoita comprar de cito a dez 
da noite, o comércio terá que 
adaptarse. Moitos comércios fa
miliares quéixanse de que non 
dan vendido pero á beira deles 
hai tendas que se reformaron e 
que van ben. Tamén compre que 
os empresários nos reciclemos, 
actualicemos e modernicemos. 
Os empresários da pequenas e 
medianas empresas, na Galiza 
sobre todo, tomos obreiros e pro
fisionais antes e ser empresário 
hoxe é máis dificil que hai anos. 

Que obxectivo económico pri-
maria? · 

Ternos que solucionar o paro 
que é a principal lacra, tanto se 
talamos humanamente como no 
sentido económico .. O paro de
grada ás persoas, destroza a 
mocidades, derrama ás xera
cións a vir. A base da formación 
cidadá é o traballo e a riqueza 
será a qlle traian os pastos éle 
traballo. As veces parece como 
se non quixesen ver a relación 
entre o paro e droga. Hai que so
lucionar os dous. E non se trata 
de perder, porque custa máis un 
drogadicto sen ocupación, pen
sando todo o dia en solucionar o 
seu problema como sexa , que 
atendelo na seguridade social . 
Sobre isa poden facerse núme
ros e cadran ao final. Ben sei 
que hai quen non comparte esta 

-visión pero que faga cantas coa 
droga e a poña gratis nos_ hospi
tais e a tire do mercado negro. 

Que legado deixamos aes nasos 
tillos? Ternos o vinte e pico por 
cento de paro e hai que reducilo 
como sexa, facendo concesións 
claro, pero en beneficio da ci
dadania expulsada da normali
dade. Non hai máis remédio. 

Non é isa o que df a CEOE. 

A Confetleracións E·spañola de 
Empresarios non é o naso; á 
CEOE son os bancos e as 
grañdes empresas e nori nos 
representan . António Ramilo 
non é coma nós: nunca soubo o 
que é.poñerse un buzo e traba
llar. Xa se enfadara connosco 
máis dunha vez pero eu coido 
que está nun erro cando tala 
como fai contra a empresa pú
blica. Nós coidamos que algun
has empresas deben ser públi
cas: a RENFE , unha parte da 
Seguridade Social, Astano, Ba
zán e a mineiria, por exemplo. 
Non deben ser públicas as que 
fan competéncia desleal. En re
lación coa comarca de Ferrolte
rra non coñecemos nen actua
cións, nen seguimentos nen crí- · 
ticas da CEOE, a pesar de que 
reiteradas veces reclamamos a 
sua intervención. Lembro só al
gunha mención. nos informes 
anuais da· Confederación.• 
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Obel García, oftalmó1o9º cubano-

'Ospaíses máis desenvolvidos do mundo solicitan os servizos médicos cubanos' 

~ CARME VIDAL 

Oftalmólogo e xerente do centro internacional Camilo Cienfuegos, 
Obel García Báez está a presentar na Galiza o programa Turismo 
de Saúde co que o governo cubano abre internacionalmente o seu 
sistema sanitário para ampliar o número de beneficiários dos seus 
adiantos médicos. Especialidades como a oftalmoloxia, a neurolo
xia ou a dermatoloxia son as máis reclamadas pol9s tres mil es
tranxeiros que xa se foron tratar á illa. Pese ao bloqueo, Obel Gar
cía afirma que os logros na saúde pública continuan a ser incues
tionábeis para o governo cubano e gábase de que esta filosofia ex
plica que desde os países máis desenvolvidos cheguen persoas a 
se tratar dos seus males na illa. O éxito do programa non se vai 
ponderar nos ingresos obtidos -cantan cobrir gastos nos servi
zos a extranxeiros- pero c_onfian en que a saúde continue a 
ser, xunto coa educación, a sua mellar carta de apresentación. 

En que consiste o programa 
Turismo de Saúde que está a 
promover na Galiza? 

É unha consecuéncia da de
manda internacional de servi
zos de saúde en Cuba provo
cada polos avances que en 
canto á sanidade existen no 
país. Ternos nesta altura un ín
dice de mortalidade infantil de 
7,9 por mil e unha expectativa 
de vida de 94,2 anos cun evi
dente incremento da calidade 
de vida que ven producindo un 
contínuo crecimento na deman
da de servizos médicos de for
ma especial en neuroloxia, der
matoloxia -especialmente da 
psoriase- e de forma especial 
na oftalmoloxia no tratamento 
da retinase pigmentária que é 
unha enfermidade dexenerativa 
que conduce á cegueira e en 
Cuba é o único país do mundo 
onde se conseguiu reter o sei.J 
proceso de avance. 

A povoación cubana ten acce
so a estes tratamentos que 
agora se poténcian fóra?. 

Evidentemente e por iso apare
ce esta posibilidade de ofrecer 
tratamentos a persoas doutros 
pa íses dentro do Sistema de 
Saúde Cubano que oferece os 
seus servizos ao total da povo~ 
ación. Neste momento os médi
·cos de família teñen un consul
tório para cada 120 pacientes 
centrado na atención primária e 
dedicado a prever e controlar 
enfermidades. O sistema estru
túrase desta maneira co fin de 
dar a mellar calidade de vida 
posíbel aos cubanos e así xa 
ternos conseguido eliminar en-

fermidades como a diftéria, a 
poliomelite, o tétanos ou o pa
ludismo. 

Póden seguir oferecendo a 
esta altura avances na investi
gación da saúde? 

Nós non sempre tivemos unha 
situación especial como a dos 
últimos catro anos e antes con
tamos coa posibilidade de ter 
cubertas toda unha série de ne
cesidades na esfera da saúde. 
lsto permitiunos facer investi
mentos custosos para a investi
gación e .daquela o nível en Cu
ba é moi elevado. Existe un es
tarzo de avance e os científicos 
cubanos están traballando arreo 
para mantera altura conseguida 
nos seus traballos con grandes 
avances e proxectos importan
tes no estudo da SIDA ou os 
tratamentos para combater a 
drogadicción. Se se fai un ba
lance das tres mil persoas· que 
acoden a Cuba para beneficiar
se do sistema sanitário pode
mos ver con facilidade que- os 
países máis desenvolvidos do 
mundo solipitan os nosos servi 
zos médicos. , 

As mellaras no sistema sani
tário mantéñense a pesar do 
bloqueo económico? 

Estar bloqueados dificulta rece
ber unha série de produtos e 
matérias primas pero apesar de 
todo o povo de Cuba seguiu 
sempre adiante, facendo opera
cións e investigando; o que fixo 
posíbel que sexamos unha po
téncia a nível mundial na saúde 
e que teñamos un presiíxio in-
ternacional. Houbo moitas difi-
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"XENTES DO MAR" 
DE FRANCISCO CAi.O 

MÉRCORES 22 DE XANEIRO AS 20 HORAS 

NA AULA DE CULTURA 

DE CAIXA GALICIA. 

Organiza 
A.C. Maio longo 

culdades pero tamén recibimos 
axuda de diversos países moi 
valiosa que axudou a paliar ne
cesidades en medicamentos. 

En nengun momento o gover
no cuestionou reducir os ser
vizos médicos públicos? 

Nunca porque a saúde, ao igual 
que a educación, sempre estivo 
priorizada en Cuba: Nos perio
dos especiais puxéronse moitas 
limitacións en diferentes áreas 
pero S$mpre garantindo que a 
saúde estivese sobre seguro; 
seguimos mantendo o réxime 
de saúde que conseguimos coa 
revolüción ainda que ás veces 
sexa difícil. 

Que busca o governo cubano. 
oferecendo este programa? 

Despois de a9larar que o noso 
sistema está encamiñado á me
llara da saúde do povo pode
mos di9er que os servícios in
ternacionais xurdiron como un
ha cuestión secundária de de
manda de persoas de distintos 
países, pero en nengun mo
mento se pensou como unha 
posibilidade de gañar diñeiro 
con isto porque consideramos 
que a saúde é un direito co que 
non se pode comerciar. Tam -

-pouco podemos oferecer os no
s os servizos de xeito gratuito 
porque ternos gastos, pero es
tamos cobrando o mínimo, o 
que nos custa. Todo o mundo 
sabe que somos un .país pe
queno e ao non ser produtores 
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ternos que comprar material co
mo algodón, gasas ... ternos 
que facer esforzos para so
brevivir ao bloqueo pero tam
pouco podemos negar a posibi 
lidade a outras partes do mun
do de que se benefícien do na
so sistema de saúde. 

Que procedéncia teñen as 
persoas que acuden a se tra
tará illa? 

Veñen duns setenta países e 
entre eles Arxentina, Venezuela, 
Brasil , Corea, a Índia ... e mes
mo dos Estados Unidos que van 
principalmente a tratarse de pro
blemas específicos como a reti
nase pigmentária. As notícias 
dos ayances cubanos chegan a 
pesares do bloqueo e a maior 
parte dos que van por primeira 
vez logo regresan. 

Certas enfermidades das que 
tala, como algunhas de tipo 
dermatolóxico, son conside
radas aqui secundárias, en 
Cuba merecen a atención da 
sanidade pública? 

·As lesións da pel adoitan vir 
acorl}pañadas de transtornos 
de carácter psicolóxico e por 
iso necesitan atención espe
cializada para conseguir man
ter o conceito de calidade de 
vida . En Cuba investigouse 
abando en problemas como a 
psoriase ou a caida de cabelo 
e sabendo que había a necesi
dade de priorizar decidiuse 
priorizar na saúde. • 
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Macarras 

S on de a clase d xente 
que ocupan tre praza 
de aparcamento cun 

dezaseis válvulas, que mellan 
no prebe do polbo antes de 
empezar a comelo ou que to
dos os lun arrincan o re ul
tados da quiniela do xomal a 
di posición do parr quiano 
na taberna. O cronistas do 
medievo e creben obre e tas 
persoas, e así cantan dun tal 
Rodrigo Gómez: retuvo inde
bidamente a posesión de alleas 
propriedades. . . oprimiu a cléri
gos e villanos con indebidos im
pos tos, apoderouse violenta
mente de diñeiro, froitos e gan
dos, inf eriu graves inxúrias e 
cometeu terríbeis f echorias e 
numerosos atropelos. 

Actuan a cara descoberta e 
coa permisividade de quen 
deberían pór freo ás atitudes 
dos auténticos proxenetas 
dos o rzamentos públicos. 
Nacen, crecen e engordan co 
silenzo cómplice dos que te
ñen a responsabilidade de 
non deixalos medrar. Inte
rrompir as carreiras ascen
dentes de elementos tan no
civos é un acto prioritário 
para ter credibilidade. 

Poderia entenderse a subsis
téncia destes aproveitados 
co mo unha porta abe rta á 
pillaxe . Apadriñados polos 
que calan e aceitados soc ial
mente como algo consubs
tancial aos que ocupan unha 
representación institucional. 
Falta alguén que se atreva a 
tirar a prirneira pedra. Segu
ro que despois caen pelouros 
a··embute. + 
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O cámbio no proxecto de traslado beneficiaria a históricas famílias populares 

Enfrentamento no PP pontevedrés pola nova 
Delegación de Facenda 
O enfrentamento en
tre a Axéncia Tribu
tá ria e o Concello 
de Pontevedra pola 
ubicación da nova 
Delegación Provin
cial da Axéncia Tri
b utária desvela os 
entrentamentos no 
PP para acelerar a 
urbanización das in
mediacións da anti
ga cárcere da Parda. 

Unha parte do PP quer 
invalidar o proxecto de 
construción da nova 
Axéncia nunha parcela 
a catrocentos metros da 
actual Delegación, e 
que estaria situada na 
outra marxe do Lérez. 

O cámbio de localiza
ción de paso beneficia
ria a tres grandes fincas 
cuxa propriedade está 

'I 

vencellada a figuras de Inicialmente a Delegación de Facenda, na foto, debería ser translada uns poucos centos de metros. 

importante ascendéncia 
no PP pontevedrés. Os solares 
son unha finca de Bernardo Ló
pez Agudin , anterior vice-presi
dente da Deputación Provincial ; 
a finca coñecida como A Abun
dáncia, vários de cuxos proprie
tários -da mesma família- te
ñen proximidade co PP local ; e 
outra inmensa dos descenden
tes do Conde de Bugallal. As 
tres fincas están situadas entre 
a Parda e San Amaro. 

Facenda pretencia trasladarse 
desde un edificio histórico que 
ocupa no centro da cidade, con
tíguo á igrexa de San Francisco, 
a unha parcela de 3.200 metros 
cadrados que ten reservada na 
outra marxe do Lérez, a catro
centos metros da actual Delega
ción. Para construir o novo edifí
cio xa hai un proxecto elabora
do e un presuposto de 1.000 mi
llóns de pesetas. A idea inioial 
era comezar as obras este mes
mo ano. 

Cando todo parecia acordado, o 
alcalde, Xan Luis Pedrosa, ten
tou frustrar esa operación e 
mesmo ameazou con modificar 
o Plano Xeral de Ordenación 
Urbana para impedir a Facenda 
construir na parcela da beira do 
Lérez e obrigala a trasladarse á 
finca da Abundáncia, coñecida 
no PXOU como Unidade de Ac
tuación número 14. 

Se unha parte do PP apoiaba a 
operación para fomentar un ne
gócio especulativo na zona da 
Parda, outra parte era partidária 
de respetar o proxecto de Fa
cenda en aras de facilitar un ur
banismo i.ntegrador e dar servi
zos á cidadania. 

Entre Pontevedra e a zona da 
Parda hai un urbanismo caótico 
que impede un aceso fácil para 
salvar o quilómetro e meio que 
a separa do centro de Ponte_ve
dra. Precisamente o Concello e 

a Dep.utación pretenden arran
xar un vial _que -poderia solucio
nar en .parte a falta de comuni
cación, eis a avenida Conde de 
Bugallal; pero para acometer 
esta obra están a· impar contri
bu cións especiais aos viciños 
proprietários de vivendas unifa
miliares, algo que ven de de
nunciar o BNG. 

O comezo da operación haberia 
que buscalo no sorpresivo cám
bio para a construción do novo 
Pazo de Xustiza, inicialmente 
previsto para o centro da cida
de, pero que foi trasladado ao 
solar que .ocupaba a antiga pri
sión da Parda. 

Cámara de Comércio 

Para reforzar a operación e con
tar co apoio da Cámara de Co
mércio para neutralizar a oposi
ción de comerciantes e indus
triais -que estarían en contra de 

sacar do centro as ins-
titucións públicas-, o 
alcalde integrou no go

.• veme municipal a Helá
dio Portela, presidente 
da Cámara de Gomér
c i o e concelleiro de 
Pontevedra Unida. O 
cámbio na equipa de 
governo .significou que 
volvese a cobrar impor
táncia o histórico con
cellei ro -edil cando 
Franco- Xermán de la 
Iglesia Faustino. -

A construéión do novo 
Pazo de- Xustiza -as 
obras están eo marcha
s a Axéncia Tributária xe
neraria en dez anos a re
valorización de toda a zo
na e traería consigo un 
aumento da _especulación 
urbanística para a que xa 
hai planos, entre eles a 
urbanización do entorno 

A. IGLESIAS das tres fincas citadas. 

, O enfrentamento entre Xan Luis 
Pedrosa e o delegado provincial 
da Axéncia Tributária, Manuel 
Sánctíez, foi larvado, pero a in
tervención -para limar diferén
cias- do Governador Civil , Ale
xand re M illán Mon, deixou 
patente a gravidade do conflito. -

Desde sempre Pedrosa tivo os 
olios postes na zona. A sua pri
meira promesa despois de ser 
nomeado alcalde foi a constru
ción dunha liña de tranvía entre o 
centro de Pontevedra e a Parda. 
O proxecto foi esquedido ben lo
g o e os técnicos desbotaron a 
posibilidade de levalo -a cabo. 

Por outra parte, desde a alcaldía 
quere converterse a actual De
legación de Facenda nunha re
sidéncia de estudantes; pero o 
feíto de ser un edificio histórico 
dificulda esta opción, xa que a 
sua restruturación teria un custo 
moi elevado.+ · · 

Cerviño e Vázquez asumen duas concellarias e consolidan o governo de progreso . 

O programa de Alternativa de Viciños eixo do pacto 
co PSOE en Oleiros 
Alternativa de Viciños de Oleiros 
e o PSOE chegaron a un acordo 
de governo para garantir a esta
bilidade municipal Oleiros. O ur
banismo era a principal dificul
dade do acordo. O pacto provo
cou a marcha do concelleiro do 
PSOE, Xan Naya, que se apre
sentara na lista socialista como 
independente. 

Alternativa de Viciños (nove 
concelleiros) e PSOE (dous 
conQelleiros) suman a mc¿tioria 
na corporación municipal. O 
PP ten outros nove concellei
ros. Xan Naya é, desde o pac
to, o único edil do grupo misto. 
Co pacto consolídase o gover-

no de progreso e "párase o 
avance da direita". · 

A 

Os catre eixos fundamentais 
do programa de Alternativa de 
Viciños foron aceitados polo 
PSOE. A política urbanística, 
meio ambiental, cultural e so
cial seguirá como até agora, 
ainda que _esta última área 
-política social-, será compe
téncia do concelleiro socialista 
e número un do PSOE local, 
FranGisco Cerviño. Luis Váz
quez, o outro concelleiro socia
lista que queda, despois da 
marcha de Xan Naya, terá a 
concellaria delegada de obras 
públicas. 

Xan Naya e o PSOE sempre 
afirmaron que o principal obstá
c4lo para o pacto era a presen
za no governo do anterior alcal
de, Anxel García Seoane, e a 
sua adscripción política pro cas
trista e filonacionalista. A inabil i- -
tación de García Seoane signifi
cou a sua substitución á frente 
da alcaldía por parte de Ester 
Pita e, segu_ndo o PSOE, iso 
abriu as portas ao pacto. 

Pero o pacto municipal entre o 
PSOE e Alternativa de Viciños 
foi negociado, da parte desta ú.1-
tima forza, polo próprio Garcia · 

. Seoane. "Parecía que cortándo
me a cabeza acababan con ,Al7 

ternativa de Viciños, pero pen
sar !so é ignorar que é un parti
do político coexionado", dixo 
García Seoane, que engadiu: 
"os xuices poderán inabilitarme 
para ser alcalde, pero da presi
déncia de Alternativa de Viciños 
só podo s"Sr expulsado polo par
tido aoque pertenzó". 

O abandono da alcaldía por par
te de Garcia Seoane non foi da
bondo para Naya, que marchou 
co grupo socialista e acusou de 
tránsfugas -aos seus ex compa
ñei ros. De parte de Alternativa 
de Viciños tamén se afirmou 
que "Naya non tiña cabida no 
gpverno m.unicipal" .. + 
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Primeiro pleno 
na llla de Arousa 

O Xoves 16 de Xaneiro celebra 
o seu primeiro pleno municipal 
a xestora que governa a lila de 
Arousa desde a sua 

- constitución como concello. 
independente -o pasado 
primeiro de Xaneiro. Debido a 
que de momento non hai un 
edifício consistorial, o pleno ce
lébrase na casa da cultura. Un 
dos principais pontos da orde 
do diada reunión é a solicitude 
para se incorporp.r á manc;omu-

. nidade de municípios do 
Salnés. Outro aspecto destaca
do é que van constituirse os 
dous grupos municipais repre
sentados na corporación recén 
criada -Arousa Unida, con on
ce representantes, e o Partido 
Popular, con dous 
concelleiros- e nomearse os 
seus portavoces.+ ~ 

Chantada exixe 
o pagamento 
do canon de enerxia 

O concello de Chantada exi
xirá o pagamento por parte 
da Deputación de Lugd do 
canon de enerxia, en 
cumprime~odasen~ncia 
do TrU~unal Superior, 
segundo acordou o seu ple
no municipal nunha reunión 
celebrada e Luns 13 de Xa
neiro. Chantada renúncia 
asi a negociar coa 
Deputación o pagamento do 
canon. O que pretende o 
concello de Chantada é que 
o Tribunal Superior fixe as 
cantidades que correspon
den a cada município e abri
gue á corporación 
provincial a facer os investi
mentos correspondentes. O 
PP e o PSOE acordaron esta 
postura cando o grupo da 
oposición Chantada Nova 
apresentou unha moción 
para comezar de imediato 
as negociacións coa Depu
tación. O canon eléctrico é a 
cantldade qu~ a Deputación 
deixou de pagar a 17 conce
llos lugueses afectados pola 
construción de distintos en
cQros hidroeléctricos e dos 
que só se beneficiou o orga
nismo provincial. Ascende a 
2.000 millóns de pesetas.+ 

O PPaproba 
dous rañaceos en Vigo 

Despois de criticar a 
construción de duas torres na 
parcela da Barxa, en Vigo, o PP 
ven de aprobar a construción 
doutras duas noves torres nun 
solar contínuo, na Metalúrxica. 
A Xunta aceitou a modificación 
do Plano Xeral de Orcenación 
Urbana desa cidade, promovida 
polo governo municipal (PP). A 
decisión da Xunta desbloqt,Jea a 
concesión de licéncia, que fara 
anulada cando o Tribunal Supe
rior anulara a licéncia de cons
trúción G:las torres da Barxa, na 
que se incluian estas duas no
vas edificacións. O concello ela
borará un informe técnico para 
determinar que efectivamente a 
construción destes rañaceos 
-un deles será o Hotel Try¡:r 
non supón un aumento no volu
me de_ edif~cabilidade na zona.+ 
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A imunización para sair ao estranxeiro non é de balde para os colectivos · profisi~nais 

A suba das· taxas de -vacinación 
para os mariñeiros foi do 1 ~666% 
A decisión do Governo cen
tral de subir a taxa fiscal que 
se impón a todas as vaci
nacións a persoas que preci
sen de tratamento inmunoló
xico para ·sair ao estranxeiro 
está a afectar ás patronais 
dos colectivos profisionais, co
mo os mariñeiros, que traba-

. llan en zona tropicais ou sub- -
tropicais. A suba foi o 1.666%. 

Desde o primeiro de Xaneiro o 
Governo central, para as vacinas 
que están tora do calendário va
cinal, impuxo unha taxa fiscal de 
2.500 pesetas, cuxo cobro xestio
na o departamento de Sanidade 
Exterior, que se encarga de apli
car estas vacinacións. Anterio
mente a taxa era de 150 pesetas, 
polo que a suba foi do 1.666%. 

A imposic.ión de taxas fiscais 
de vacinación na Galiza non 
ten o mesmo efecto que no Es
tado. O Governo de José Maria 
Aznar tomou unha decisión que 
habia afectar fundamentalmen
te ao turismo que acude a paí-

ses do Terceiro mwndo. Pero o 
estabelecimento deste gravame 
fíxose extensivo a todas as per
soas que houbesen sair ao es
tranxeiro, por motivos turísticos 
ou profisionais. 

O servizo de San'idade Exterior 
de Vigo recoñeceu que na Galiza 
o número de vacinacións de ma
riñeiros -sobretodo nalgunhas 

· épocas do ano- é superior á de 
turistas H o Instituto Social da Ma
riña confirmou que esta institu
ción sanitária non ten unha políti
ca própria de vacinacións, ainda 
que ten habido algunhas campa
ñas de prevención de enfermida
des tropicais, nomeadamente a 
profilaxe d9 paludismo. 

Ante a auséncia dunha política 
de vacinacións do ISM, as pa
tronais pesqueiras vense na 
abriga a pagar do seu peto por 
tratamentos que teñen incidén
cia pro.fisiona! e que neutros co-
1 ecti vos están cubertos. Un 
exemplo constitúeno os traballa
dores da sanidade, que son so-

metidos a várias vacinacións 
profilácticas para evitar enfermi
dades de alto risco. 

O Servizo de Sanidade Exterior 
da Coruña confirmou que está a 
subministrar facturas aos mari
ñei ros para que estes podan 
transferir a taxa ás suas empre
sas armadoras e que estas , á 
sua vez, apliquen a correspon
dente desagravación fiscal. 

As vacinacións son de balde 
neutros campos. No outono son 
tradicionais as vacinaicións 
contra a gripe na terceira idade 
e nos sectores de risco e nes
tes momentos a Consellaria de 
Sanidade está a desenvolver 
unha campaña de vacinacións 
para combater un tipo de me
ninxite. A Consellaria de Sani
dade afirmou que todas as vaci
nacións que pratica o seu de
partamento son de balde, pero 
que as do Servizo de Sanidade 
Exterior están suxeitas a taxas 
"porque é unha competéncia 
que ainda no se transteriu". • 

Acusan ao PP de favorecer ó monopóHo dunha "empresa amiga" que marxina ao rural 
I 

As empresas galegas de cabo contra 
a demarcación única 
Os operadores de cabo na 
Galiza queren ser tidos en 
conta na demarcación da te
levisión por cabo, xa que son 
as únicas empresas con ex- . -
periéncia na xestión de re
des de ca.bo nun país marca
do pola dispersión da povoa
ción. O control. monopolístico 
e pr.ivado das comunicacións 
por parte. dunha "empresa 
amiga" do PP,. tamén .é temi .: 
do palas empresas do cabo 
que operan na Galiza. · 

Precisamente a dispersión 
de, povoación fai que as 
grandes empresas do sector 
consideren que a "tarta" do 
cabo na Galiza estexa situa
d a nas cidades , algo que 
privaria ao rural duns servi
zos telemáticos imprescindí
beis para unhas "zonas que 
tanto necesitan dun pulo de 
desnvolvimento tecnolóxico", 
como indican as empresas 

Alvey, ex enxeñeiro xefe da 
British Te/ecom, que afirma 
"non hai espazo radioeléc
trico para sustentar unha 
rede semellante". O modelo 
de ·Antena 3 .e Prisa bota 
man do cabo, en contra da 
pretensión da Telefónica. 

A ruptura provOcou que na 
Galiza a Xunta -seguindo 
directrices do Governo cen
tral-, impulsase unha plata
forma única através do es
tabe leci mento dunha de

. marcación única para todo 
.o país._ Segundo o secretá
rio de Astelga, Estanislao 
Sotelo, a decisión da Xunta 
pon nas mans de Xesus 
Pérez Varela un instrumen
to de control político dos 
meios de comunicación. 
Sotelo afirma que Pérez 
Varela entregará o cabo a 
unha "empresa amiga" para 
controlar as comunicacións 

do cabo, que están organi
zadas na Asociación Gale

Para as grandes empresas do sector, a tort.a do cabo na Galiza. Esta empresa 
está nas cidades. A. IGLESIAS está poderia ser Grupo Ca

ga de Empresas de Teleco
municacións por Cabo, Astelga. 

A dirección de Astelga, que vai 
reunirse o vindeiro dia 20 co di
rector xeral de Comunicacións 
da Xunta, quer que a Administra
ción galega abandone a sua 
anunciada pretensión de estabe
lecer unha demarcación por ca
bo única na Galiza e que defen
da demarcacións comarcais. lsto 
evitaría un control monopolítico 
das comunicacións por parte 
dunha empresa privada e permi
ti ria dar servizos ao rural. "Do 
contrário, a oferta concentraríase 
no arco atlántico e nas cidades 
de Lugo e Ourense", di Sotelo. 

O pacto para a televisión por· ca
bo entre Antena 3 e o grupo Pri
sa frustrou as expectativas pos
tas pala Telefónica e várias tele
visións públicas, como TVE e a 
TVG nunha plataforma única de 
telecomunicacións por rádio en
laces, na que o usuário dispuña 
dun receptor e un decodificador 
na sua casa . Este critério de 
empregar o enlace de microon
das coincide coa intención do 
conselleiro de Cultura e Comu
nicación Social, Xesus Pérez 
Varela, de "cablear s~n cabo". 
Contra opcións como esta te
ñense manifestado expertos de 
telecomunicacións comó John 

ble, integrada polas princi
pais caixas de aforros, o Banco 
Pastor, a Fenosa e o Faro de 
Vigo e La Voz de Galicia. 

Pola sua banda, Astelga asegura 
que presta servizos en sete co
marcas do país e ten investimen-

,tos por valor de cincocentos mi
llóns de pesetas, que caso de 
prosperar a pretensión da Xunta 
de facer únha demarcación única, 
perderian. "Ternos cabo coaxial 
tendido, as conexións coas cida
des terán que ser por fibra óptica 
-di Sotelo-, o que pedimos da 
Xunta é unha previsión nas infra
estruturas para evitar que os ten
didos sexan anárquicos".+ 

16 DE XANEIRO DE 1997 

A raiña presidendo un desfile militar. ÁLEX PUYOL 

A idea de España 
MANUELCAO 

Unhas das razón aducida poi Pre idente da Junta de Extre, 
madura para apresentar recur perante a reforma da LOFCA 
pola que se cede o 30% do IRPF recadado na própria CA ao 
correpondente governo autonómico é que "destrue ou pon en 
cuestión a idea que ternos de España e o papel que Extremadu, 
ra debe xogar dentro dunha configuración estatal". A verdade 
é que se os governos autonómicos, os partido político ou cal, 

_ quer outro a.Xente social apresentase recur os perante o Tribu, 
nal Constitucional por motivo similare o citado Tribunal 
non daria feíto. Ten intere e reflexionar obre as idea que e 
teñen de España. As ideas de España dun Rodríguez lbarra non 
coinciden, por exemplo, coas de Jordi Pujol, e, nembargante , 
durante máis de dous anos deron suporte e apoio político a un 
mesmo governo. As ideas de 
España - moitas vece abso, 
lutamente enfrentadas entre 
si- non soen ter moito a 
ver coas políticas executadas 
polos govemos. Quer dicer, 
das diferentes ideas de Espa, 
ña ó algunhas son realmen, 
te viábeis. 

'Das diferentes 
ideas de España 

só algunhas 
son realmente 

Non se equivoca o pre iden, viábeis" 
te extremeño cando prevé 
que o novo modelo de finan, 
ciación autonómico ha cr 
prexudicial para a sua CA. 
Este novo modelo lévase por 
ruante a sua idea de España, 
por suposto, e quizai ha de 
convencer e de que á ua 
idea de España xa lle chegou a data de caduci<lade polí i a. A 
expulsión do diñeiro recadado en CCAA c m C talunya 
obrigou a esta a traballar p la modificación dun model qu r 
contestado por todos os partidos político ali operantes. A con, 
xuntura política actual non foi máis que o momen axeit d 
para facer valer o peso económico e p lític d atalunya par 
avanzar na corresposabilidade fiscal. Non erra Rodríguez !barra 
cando situa a Pujol como re pon ábel da d ci ión de e dcr ne , 
te ponto e só hai que lembrar o recur o da Xunta de Galiza 
contra o 15% -por certo, Galiza viña sendo a peza que movía 
o PP mentres Extrernadura é a peza que move o PSOE, quer di, 
cer, Galiza é unha pequena e simples peza movida en ba e a es, 
tratéxias alleas- para se decatar de cal é a idea de España que 
latexa nos partidos estátais. Mais, xa se sabe, as simetrías entre 
o poder político e o económico nunca duran i_ndefinidamente. 

Rodríguez lbarra utiliza as suas armas e recorre a un Tribunal 
que pensa ha de o favorecer . Se así for, CiU non dub idaria en 
pedir un cámbio na Constitución para que os acordos e a reali, 
dade pol[tica sexan concordantes coa legalidade. Fíxense, que 
paralelismos máis curiosos: nos mesmos momentos nos que o 
presidente extremeño quer facer valer a sua idea de España 
nun tribunal español, Jordi Pujol é recebido polo dirixente do 
Estado centralista máis forre que queda en Europa. Previsibel, 
mente, Pujol dialogou con Jacques Chirac falándolle dunha 
idea de España que agora parece ter máis éxito e predicamento 
que outras. Recebido Pujol polos ministros de Exteriores, De, 
fensa e Equipamentos e Vivenda, Tansportes e Turismo, a xa, 
cobina Franza sabe que esa idea de España é a mellor. Agora, 
que os tempos favorecen a idea de España promovida polos na~ 
cionalismos chamados periféricos, non seriá intelixente rexei, 
tala simplesmente' porque sexa a dominante.~ 
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A chilena Fine traballa desde hai catro meses nun plano para mercar a conserveira do Morrazo 

Proxectos concretos para reflotar Massó · 
fan concebir espe~-cmzas aos traballadores 
Unha empresa chilena, a Food 
lnternational Net Enterprise, Fi
ne, afirma ter un proxecto para 
investir na conserveira do Mo
rrazo Massó e dar traballo a 
300 persoas no prazo de dous 
anos, asi como pagar aos 
31 O ex traballadores de Mas
só os 1.900 millóns de pesetas 
que lles adebeda a empresa. 

Unha delegación de Fine, enca
bezada polo conselleiro delega
do Miguel Gnecco e integrada 
tamén por dous asesores xurídi
cos, tras ladouse á Galiza para 
manter diversas reunións con 
persoas e institucións relaciona
das coa conserveira. 

O feito de que Fine trouxera con
sigo proxectos concretos en cu
xa elaboración investiu catro me
ses de traballo, fai concebir es-· 
peranzas aos traballadores. Ten 
planos da nave de Cangas coas 
liñas de produción. A empresa 
Hermasa prepara un proxecto 
para entregar maquinária a Fine 
e un arquitecto ten planos para 
reabilitar a factoria de Cangas. 
Tamén houbo reunións co Con
cello, coa Consellaria de Pesca e 
cos bancos, ainda que os ex tra
balladores de Masso, que serian 
contratados por Fine, de mo
mento non teñen información so
bre o capítulo dos investimentos. 

A factoria de Massó en Cangas. A. IGLESIAS 

En princípio serian contratados 
124 traballadores , para acadar 
un total que rondaria os trescen
tos cando estexa operativa toda 
a fábrica, que terá unha liña de 
sardiñas, outra de túnidos e ou
tra de moluscos, unha nave de 
precociñados, outra de frigorífi
co e outra de limpeza de túni
dos para exportación. A empre-

sa tamén faria un museu da 
conserva coa maquinária vella. 

Segundo outras fontes , Fine in
vestirá 2.400 millóns até 1999. 

Hai un contrato ante notário no 
que Massó comprométese a 
vender a Fine o 100% das ac
cións ou como mínimo o 75%. 

Fine pretende obter financia
mento do Fundo Europeu de 
Oesenrolo Rexional, Feder, para 
o que ten que apresentar o pro-

Nome ......... ...................... ... -.. Apelidos ...................... .... . 

Enderezo ............ ... ........................................................... . 

Cod. Postal ............ .. ...... .. ... ... . Teléfono .......................... . 

Povoación ............................... N.l.F. 

Província ................................ País. .. ... .......................... . 

Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cademos 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) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

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

h) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

C Xlro Internacional a nome de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

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

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [O 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ....... .' ................................................................................. . 

................. ..................................... Nº Sucursal ......................... . 

Povoaéión .. .......... ..... ... ... :: ... ...... . Província .. .. : ........ ........ ........ . 

Sérvanse tomar nota dé atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas,S.A. (A Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

xecto rematado antes do vindei
ro 28 de Xaneiro. 

Massó neste momento non ten 
traballadores, pero o seu cadro 
de persoal era de 31 O persoas. 
En canto ás débedas, os ex tra
balladores, con 1.900 millóns, 
son o seu principal acreedor. Aos 
bancos débelle 1.000 millóns, 
pero a negociación desta débeda 
é, segundo Fine, facilmente ne
g oci ábe I d~bido a que está 
amortizada. A Seguridade Social 
adebédalle 500 millóns e aos 
prnvedores 200 millóns. Ademai$ 
da negociación deses cartas, Fi
ne contaria ca património de 
Massó para financiar o proxecto. 
175.000 metros cadrados, entre 
Cangas, Bueu e Barbate, están 
hipotecados e sobre outros 
62.000 non hai cargas. . 

Os representantes de Fine ase
gura ron aos traballadores que 
contan con duas marcas introdu
cidas nas grandes superficies do 
Estado español , trátase de J.P, 
de conservas variadas, e de 
Fico, de sardiñas: Tamén asegu
raron que teñen unha nave de 
curación de xamóns en Castela. 

Na guia- Ardán de empresas radi
cadas en Madrid aparece consig
nada a Food lnternational Net 
Enterprise, S.L., unha firma cun 
capital social de dous millóns dé 
pesetas e unha facturación anual 
próxima aos oito millóns de pe
setas que ten un empregado en 
nómina e que en 1995 tivo uns 
resultados netos declarados dal
go máis de um millón de pesetas. 
Afirma dedicarse ao negócio 
maiorista na alimentación e estar 
especializada nas carnes e nos 
produtos cárnicos.+ 
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A feira mundial da pesca 
poderia volver . 
a celebrarse 

Vigo pode ser de novo o cená
rio da Feira Mundial da Pesca, 
se se cumpren as 
espectativas do seu comité 
execu1ivo que prepara unha 
nova edición para o mes de 
Setembro. Alfonso Paz Andra
de, responsábel do evento, 
pediu a Fraga o apoio á inicia
tiva. A feira viria a coincidir, de 
celebrarse, coa aprobación, -
por parte do concello de Vigo, 
dun plan que elimina grande 
parte dos servícios relaciona
dos coa pesca en toda a bei
ramar da cidade, a fin de pre
parala como zona residencial. 
O porto de Vigo foi, durante 
anos, un dos máis importantes 
de Europa. A sua perda de in
fluéncia está a convertir os 
peiraos de Leixoes nos máis 
importantes desta área 
xeográfica atlántica.+ 

A vitória dos pataqueiros 
fai perder peso 
a Núñe1 e Pére1 Vidal 

A vitória dos pataqueiros da 
Límia, ao conseguir un acor
do de prezos, despois de 
várias xornadas de peches e 
tractoradas, obrigou ao PP a 
ceder, ante o temor a perder 
peso na bisbarra. O 

presid_en
te da de
putación 
Ourensá, 
Xosé Lois 
Baltar, es
tivo a pi
ques de 
verse 
despraza-

Victorino Núñe:z:. do polos 
acontece

mentos. Ao final asumiu as 
·reivindicacións dos agricul
tores, ao igual que o próprio 
governo galego e en contra 
da opinión de Vitorino 
Núñez e Tomás Pérez Vidal. 
Os baróns do PP, divididos 
segundo as suas áreas de 
lnfluéncia, non vian con bos 
oHos a cesión na Límia, polo 
precedente que poida repre
sentar e polo feíto de que 
cada un trata de salvagardar 
a maior parte posíbel de or
zamento para o seu próprio 
feudo.+ 

A Xunta para todas 
as obras non 
relacionadas con 
compromisos eleitorais 

Todos os programas das 
consellerias, non 
relacionados directamente 
con compromisos eleitorais, 
entraron nunha situación de 
paro técnico, até que non se 
coñeza o novo panorama po
lítico. Esta suspensión está a 
criar grandes p_roblemas e 
forte descontento naqueles 
sectores considerados non 
"prioritários" eleitoralmente 
ou non suxeitos a compromi
sos políticos. Os culpábeis 
directos deste freo son os in
quérjtos que non oferecen 
unha maioria segura ao Par
tido Popular.+ 
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DEP9RTES 

Galiza 4 Centro 1, os galegos mostraronse superiores 'en todo momento aos madrileños. ' 

Skatalá, Joxe-Ripiau e Os Diplomáticos 
actuan o Sábado 18 nunha xunfanza na Estrada 

Música e futbol por unha 
Selección Galega Xa!I 
-0. A. ESTÉVEZ 

Os siareiros galegas seguen 
coa teima de acadar unha se
lección de futbol para Galiza. 
Despois dos intentos do pasa
do ano, cunha campaña na que 
implicaron a xogadores de fut
bol como Fran ou Nacho e cun 
concerto en Santiago, comezan 
1997 cunha xornada na Estra
da na que a música e o futbol 
van da man. O Sábado rn, a 
consigna é Selección Galega 
xa!! e os siareiros están moi sa
tisfeitos da resposta recebida 
desde os diferentes grupos so
ciais. Un partido de futbol ás 
catre da tarde entre siareiros e 
persoeiros e un concerto ás 
dez da noite con Skatalá, Joxu 
Ripiau e Os Diplomáticos con
forman o programa do dia. 

Desde hai meses, ás pancartas 
habituais que lucerí os siareiros 
galegas nos· estadios de Balai
dos, San Lazara e Riazor uniron
selle outras que reclaman unha 
selección galega. Da unión de 
afeizoados das tres equipas nas
ceu o colectivo Siareiros 
Galegas, que tamén teñen o 
apoio de afeizoados de equipas 
de categorias inferiores. Os es-

. torzos víronse recompensados 
polo apoio dos xogadores gale
gas e tamén dos adestradores, 
que como Fernando Castro San
tos ou Fernando Vázquez com
parten· a idea dunha selección, 
que xa se ensaiou nos anos vin
te en partidos contra unha selec
ción do centro, de Lisboa, de Se
villa ou de Asturias. "O máis im
portante do acadado é ter intro
ducido o tema na sociedade, que 
a xente tale da selección galega 
e que os futbolistas e adestrado
res se pronuncien a favor" , co
mentan Nuria & Sime, membros 
de Siareiras Galegas. Reseñan 
que levan perto de dous anos 
traballando a prol da selección e 
que a idea parte da mocedade 
sen que haxa organizacións polí
ticas detrás. "O sentido que ten é 
que se hai unha nación, ten que 
haber unha selección'', sinalan. 

A selección galega vese relega-

da pola Federaci(m Galega de 
Futbol e por unha liga tan inten
sa como a española ·a un plano 
secundario. A resposta dos pre~ 
sidentes dos clubes sempre de
pende dos compromisos adquiri
dos polos xogadores coas suas 
próprias equipas. Sen embargo, 
estes amósanse favorábeis a ter 
unha equipa própria como bas
cas e cataláns, traballando un 
calendário de encontros asequí
bel. Fran, do Deportivo, amósa
se moi receptivo a un ,combina
do galego ao igual que o seu ir
mán Xosé Ramón, central do 

. Compostela. Na mesma equipa, 
Nacho xa se posiciounou a favor 
e deu o apoio a esta iniciativa. 

Encontro de futbol pola tarde 

Q esforzo para organizar unha · 
convocatoria como a do Sábado 
18 no pavillón da Estrada é moi 
grande. ·Hai que traer bandas 
como Skatalá, sonido ska, reg
gae e sau/ de Cataluña desde 
os anos 80 e que actua[l en Vi
go o dia anterior, ou como Jaxe 
Ripiau, grupo formado por lñigo 
Muguruza unha vez disoltos os 
Negu Garriak. A entrada para os 
tres grupos custa 800 pesetas 
na venda anticipada. "Non _hai 
fins lucrativos, ds cartas son pa
ra pagar aos grupos", comentan 
os_ representantes de Siareiros. 

Para ·a encentro que, as catro da · 
tarde, disputan os persaeiros 
contra os siareiros no campo 
municipal a resposta está a ser 
moi boa. Dunha parte, os mozos 
promotores da idea; da outra, o ' 
listado inclue a xentes do futbol e 
do mundo da cultura como Antón 
Reixa, Dario · xohán Cabana, Pa
co Feixó, Xoan Barro ou Xurxo 
Souto. Algunhas das presenzas 
por confirmar son a de Arsenio 
Iglesias e do árbitro Raui García 
de Loza. be calquer xeito, os 
Siareiras Galegas constataron 
ao chamar aos persaeiras o 
apoio popular desta iniciativa na 
que "non se trata de coígarse 
medallas xa que é unha inicativa 
da mocidade sen nengun tipo de 
interese .máis que satisfacer un
h_a reivindicacióo lóxica".+ 

SOCIEDADE 
ANOSATERRA 
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DA I 
TERRA 
AS9BALLADA 

Embargo 
de coches e 

/ . 
nominas 
a -catro ex 
concelleiros -
de Cangas 

A resaca da movida de Cangas de 
1989 chegou en forma de embar
gos de nóminas e automóbeis pa
ra carro persoas: Antonio Sanga
briel, Mariano Abalo, Manuel 
Caamaño e Martin Garcia Cor
deiro. O primeiro era concelleiro 
de IU e os outros tres da FPG. As 
mobilizacións populares contra a 
suba da contribución que preten
día o govemo municipal presidi
do polo socialista Lois Pena re
mataron. nunha revolta na que 
incluso -interviu a Garda civil de 
León para reforzar o número de 
axentes desprazados en Cangas. 
O pleno municUJal do 1 de Xuño 
de 1989 rematou cunha carga 

M. Abalo, M.G. Cordeiro e Sangrabiel. 

contra os viciños e a protesta po; 
pular coa saida de Pena da alcal
día e a crición dunha xunta xes
tora. Estes catre concelleiros fo
ron declarados responsábeis dos 
sucesos e condeados a seis meses 
de inabilitación, xa cumpridos, e 
a indemnizacións ao concello, 
Estado e Garda Civil de perto de 
tres millóns de pesetas cada un .. 
Ao renunciar o concello de Can
gas á sua parte, 600.000 pesetas, 
as indemnizacións quedaron en 
2.3_00.000 pesetas para cada un 
deles. "Contabamos con esta po
sibilidade pero eremos que hai 
que facer presión política", co
menta Abalo, que fai referéncia á 
mediación do concello ante o 
Consello de Ministros para evitar 
as indemnizacións. 

Ao -non poderse facer cárrego 
desta sanción, o xulgado do Pe
nal de Vigo procedeu ao embar
go do 30% das nóminas a parti
res do mes de Xaneiro. Antonio 
Sangabriel traballa en Vulcano, 
Mariano Abalo en Correos, 
Manuel caamaño non ten ními
na e os ingresos de Garcia Cor
deiros non superan o salário m f
n i m o. Sangabriel teme polo 
embargo do seu piso porque xa 
se procedeu a embargar os seus 
dous coches, o mesmo que o de 
Abalo e o de García Cordeiro. 
Subastaranse en Vigo o dia 3 de 
Febreiro no xulgado e os afecta
dos fan un chamamento aos vi
ciños de Cangas para que acu
dan. Sinalan que a senténcia 
ten un argumento político xa 
·que eran concelleiros en Xuño 
de 1989, cando aconteceron os 
feítos polos que están acusados. 

O alcalde de Cangas, Euloxio 
López , do BNG , sinala solu
cións pontoais como abrir un
has conta nunha entidade ban
caria ou organizar algun acto no 
que se puidera recadar diñeiro 
para axudar aos carro afectados. 
Ademais quere apelar ao conse
llo de Ministros para que re
nuncie a indemnización. Na u
basta dos coches, Abalo espera 
que os viciños dean o eu apoio 
aos afectados polo embargo. + 

M. V EIGA 

Chiste 
Hai un chiste do franquismo que comeza así: un home camiña cunha 
bolsa na man pola Praza de Oriente, ao tempo que se está a celebrar 
unha concentración de apoio ao réxime. A policia párao por sospei
toso. "Que leva aí?", pergúntalle un dos gardas. "Auga", responde o 
home. '. 'Como que auga?", retruca o policía: "A ver, abra". O paisano 
móstralle a bolsa. "Ah, pero se é unha bomba de auga", comenta xa 
calmado o policia: "porque non o decía?". "Caralla", responde o pai
sano, "é que se empezo por dicerlle que levo unha bomba!" 

O antifranquismo era iso, o humor como regandixa pola que se filtra 
a razón no cuarto escuro do medo. O pasado Mércores detiveron a 
dous estudantes na estación de Santiago: Policias de paisano pechá
ronos nos retretes e durante vinte minutos rexistráronlle minuciosa
mente as bolsas. Non encontraron nada, amáis de apontes; libros, 
roupa, etc. Un dos mozos era de Galiza Nova. 

Sucede isto pola proximidade das eleicións. Pode afectar a alguén 
que atraído por Beiras, se sinta sen embargo atemorizado por esos 
que son como los de Herri Batasuna. O Bloque revólvese impotente 
contra a propaganda. Os que queren cambiar algo sempre se encon
traron con iso. É un dato prévio. O extraño é que o Bloque lograse 
tantos votos até agora. Que siga subindo. 

Se o PP non logra a absoluta e o nacionalismo supera ao PSOE, hi
pótese pouco probábel, pero non imposíbel, entón si que haberá que 
ler os periódicos.+ : 
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(ondea de un mes 
de arresto para 
un insubmiso da Coruña 

Carlos Sánchez, mestre en 
Carballo, xulgado o dia 3 de 
Decembro por ser insubmiso, 
foi condeado a un mes e un 
dia de arresto maior e inabilita
ción polo xuíz Miguel Ánxel Fil
gueira. Mália que o fiscal pedia 
tres anos de prisión menor e 
inabilitación absoluta, o maxis
trado sinalou que partindo da 
sua concepción ética, o acusa
do recurriu á desobediéncia 
cando xa esgotara as vias le
gais. Filgueira tamén reseña 
na senténcia o apoio social 
que ten a insubmisión. + 

Nasce o proxecto 
Atlántica de comunicación 

Unha revista dé información 
xeral "en galego e aberta a 
todo o que estea a suceder 
dentro e fóra das fronteiras 
deste pais", que sairá no 
mes de Abril, é o primeiro 
proxecto da sociedade recen 
constituida en Santiago 
Atlántica de Información e 
Comunicación de Ga/icia. 
Cento vinte accionistas 
forman a sociedade "entre os 
que se atopan persoeiros da 
empresa, da poi 'tica, da 
literatura, da universidade, 
do teatro e dos meios audio
visuais, do xornalismo e do 
mundo do arte". No texto 
fundacional, asúmense as 
palabras de Rafael Dieste so
bre "criar un público próprio, 
enriquecer o nivel intelectúal 
dos futuros leitores". O pro
xecto está fundado, entre ou
tros, por Luis AJvárez Pousa, 
quen ven de coordenar a re
vista Ga/icia internacional. • 

O impacto dos encoros 
na Galiza en imaxes 

A asociación Cempes, da Co
ruña, organiza desde o 20 ao 
25 de Xaneiro unha Semana 
das Enerxias Alternativas. As 
xornadas cantan cunha exposi
ción fotográfica sobre o impac
to dos encaros na Galiza que 
quer "recoller valores naturais e 
sociais ameazados pola cons
trución de grandes encaros pa
ra a produción enerxética". As 
fotografías son de Tino 
Martínez, Xacobe Meléndrez, 
Manuel Sendón, Suárez Canal 
e Margen Fotografia. Pero ade
máis cantan coa participación 
de expertos: odia 20, será o ex 
presidente de Adega, Ramón 
Varela, o que tale da problemá
tica das enerxias 
convencionais; o enxeñeiro de 
telecomunjcacións, Xavier 
Alcalá faráo de enerxias alter
nativas o 21; Clodio Gonzále'z 
Pérez, da sección de Etnogra
fía do Museu do Pavo Galega 
falará sobre a construción tradi
cional o 22. Ao seguinte dia, 
haberá un debate sobre o cus
te ambiental e social da produ
ción enerxética, para o que es- . 
tán convidados a Féderación 
Ecoloxista, Plataforma Antien
coro do Úmia, alcalde de Návia 
de Suarna, Asociación Galega 
de Pesca Fluvial, Endesa, 
Unión Fenosa, Unión de Con
sumidores e Citroen:·Os actos 
son no ~Ión da ONCE da Co- -

- ruña e f ilitan máis 
informac ón no (981 ):655055. + 
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EUSKADI 

O PP pretende a pacificación. unicamente pala via policial 

O Pacto de Aiuria Enea 
perde a batalla da rua e bótalle a culpa á Ertzaintza 
*B. LAXE 

O Pacto de Ajuria Enea apos
tou por "illar aos violentos", 
deseñando campañas · como 
as do Lazo Azul e outras múl
tiples manifestacións de todo 
tipo coas que pretendian des
putarlle a rua aos abertzales. 
Tres anos despois, esta polí
tica evidenciouse como un 
total fracaso. As xentes de 
KAS non só intensificaron as 
suas protestas, senón que as 
radicalizaron de xeito notó
rio. Agora, desde Madrid, an
te os intentos de PNV e EA 
de abandonar a estratéxia, 
culpan á policia basca de 
non saber atallar a violéncia. 

O minis1ro para as Administra
ción Públicas , Mariano Raxoi , 
afirmou que a responsabilidade 
da violéncia nas rúas do País 
Basca é do Gabinete Ardanza, 
porque, "entre outras causas, a 
autonomia e o autogoverno es
tán para garantir a seguridade". 
Raxoi afirmou que é preciso 
"esixir uns resultados á Ertzint
za pois uns dos deberes do Es
tado é o mantemen1o da orde 
pública, e, en determinadas zo
nas do País Basco, iso non se 
produce". 

As declaracións do ministro fací
anse despois de que tanto Xa
bie r Arzallus , nun artigo en 
Deia, com lñaqui Anasagasti en 
diversas declaracións, denun
ciaran unha campaña de des
prestfxio contra a policía basca, 
afirmando que o Estado estaba 
a infiltrar axen1es do CESIO pa
ra desestabilizala. 

Esta tensión entre a Moncloa e 
Ajuria Enea prodúcese nun 
contexto que é preciso explicar. 
Estamos nun momento no que 
se esfumaron todas as especu 
lacións sobre unha nego
ciación con ETA. O PP decidiu 
pechar todas as canles e poñer 
en práctica a sua tradicional 
política que pretende acabar co 
chamado en Madrid Problema 
Basca unicamente pala via da 
represión policial. O PSOE, es
tá deixándolle facer ao PP sen 
criticar esta política, pésie a 
participar no Governo en Gas
teiz, sabedores de que os feítos 
son os que máis van desgastar 
políticamente a Aznar. Mayor 
Oreja, o ministro máis gabado 
pala sua tranquilidade nas de
claracións, dase por satisfeito 
ao situarse como o máis valo
rado. Aznar apóiao sabedor de 
que, precisamente, a política 
de 1 nterior foi o calcañar de 
Aquiles de todos dos Governos 
da democrácia. 

Aumenta a violéncia 

Mais esa aparente tranquilida
de ráchase dia a dia coa vio
léncia das protestas do abert
zales, que van en aumento e 
en intensidade 1 en partE;J froito 
da situación na que vive a xu
ventude. A política de enfronta
m e nto directo co mundQ de 

HB logra reunir cada semana miles de persoas nas manifestacións de réplica. 

KAS que impuxeron no pacto 
de Ajuria Enea os partidos es
pañois, co apoio dun sector do 
PNV, resultou ser un completo 
fracaso . Non funcionou o inten
to de "illar socialmente aos vio
lentos", e pésie ás mult iples 
estratéxias propagandísticas 
realizadas , desde os distintos 
lazos, ás concentracións , pro
bas deportivas ou gastronómi
cas que se celebran con gran
de eco mediático todas as se
manas, a rúa está cada vez en 
máis en mans de HB. 

Non podía ser doutro xeito. 
Pretender xogarlle aos abert
zales no seu campo estaba 
condenado ao fracaso por múl
tiples razóns , incluso operati-

vas. As críticas á Ertzaintza 
desde Madrid susténtanse na 
mesma tese. A mesma que 
veu impoñendo o Governo cen
tral desde a época de Franco: 
non existe un problema políti
co , unicamente de orde públi
ca. Fracasou estrepitosamente, 
até o ponto de lles matar o pró
prio primeiro ministro, Carrero 
Blanco , e a alguns dos máis 
destacados militares. 

Se agora ollamos o País Bas
ca, podemos comproba,r que se 
a Ertzaintza non é eficaz, tam
p o u co o son a policía ou a 
Guardia Civil naquelas zonas 
nas que ainda seguen desple
gadas . Ou en Nafarroa, onde 
teñen todas as competéncias, 

B. LAXE 

Perda de soberania 
española 

Marrocos está tan perto 9e España que extreman, pero non poden 
.negociar bilateralmente os principais temas que lles son comuns a 
ambos estados. Os acordos pesqueiros negócianse desde Bruxelas, 
segundo os intereses globais comunitários. As relacións comerciais 
tamén as marca a UE, incluidos os aranceis e a prioridade de paso 
polo território español das mercadurias. Mesmo algo tan impor
tante para un estado como é a defensa, está en mans da OTAN 
que non ten reparo en deixar fóra do seu mantelo protector a Ceu
ta, Melilla e ás Canárias. Máis aos nacionalistas espai}oles non se
mella importarlles. Nembargantes, alporízanse tod0s cando cavi
lan que Madrid lle está a ceder competéncias ás administracións 
autonómicas, que forman tan parte do Estado como a aqministra
ción central. Cando os defensores da España única se dean coma 
xa estará esluida como un anaco de zucre na boca da UE. Daque
las só sobrevirán as partes diferentes, as que non son España pois 
xa están musculadas na loita contra o centralismo. • 

FERNANDO DOMINGO-ALDAMA 

por non citar Madrid. 

Os ataques dos partidos esta
tai s á policía basca hai que 
buscalos logo nas distintas in
terpretación, que as forzas bas
cas e espanolas lle dan ao pro
blema. Interpretación diferente 
á que fan, xa que logo, no Pac
to de Ajuria Enea. Mentres PP 

· e PSOE realizan unha interpre
tación totalmente policial, os 
nacionalistas acentuan a inter
pretación política. Un fincapé 
cada vez máis presente nun 
PNV que non só olla como o 
enfrontamento na rua o están 
perdendo, senón que tratar de 
acentualo leva irremisibelmente 
a un perigoso enfrontamento 
social, a unha quebra nacional 
que non están dispostos a asu
mir. Desde Madrid non enten
den esta posición nacionalista, 
precisamente porque non están 
en Euskadi e non coñecen a 
súa sociedade. 

Desde a do governo metropo
litán, están dispostos a acen
tuar a espiral de violéncia de
tendo aos integrantes da Mesa 
Nacional de HB, unicamente 
por un delito de opinión: a difu
sión dun vídeo eleitoral no que 
se pedia a negociación, que 
fara realizado por ETA. Esta 
política do PP ·pode conducir
nos a 1982, ás leis Antiterro
ristas e de Defensa da Consti
tución, emanadas do 23-F, á 
criminal~zación de toda opinión 
discordante, como está a reali
zar Diz Guedes na Galiza, fun
cionando de moneco de Fraga, 
saudoso .do ministério de Go
vernación. Estase tamén a 
xustificar os crimes do GAL e, 
mesmo propiciando que apare
zan novas episódios destes 
crimes do Estado.+ 
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Escape de cloro 
en Madrid 

Unha fuga de ácido clorídrico 
-cloro- estivo a piques de 
provocar unha catástrofe en 
Madrid o pasado 14 de 
Xaneiro. O feito dun operário 
do laboratório farmacéutico 
Alter de non pechar un ha 
válvula fixo rebasar un 
depósito e que este caise ao 
chan para rachar e expulsar 
tres metros cúbicos de cloro 
á atmósfera. A fuga provocou 
unha nube tóxica e feriu 
levemente a oitenta persoas. 

. O escape non foi controlado 
debidamente e rebasáronse 
as medidas de seguridade 
para protexer Madrid do 
acidente, de modo que 
quedou patente o perigo 
dalgunhas instalacións 
industriais por mor das 
substáncias químicas qüe 
empregan. O caso puxo de 
actualidade na Galiza a 
perigosa situación na que se 
atopa a empresa 
pontevedresa Elnosa, que 
subministra cloro á Celulosa 
de Pontevedra. + 

Portugal impede pasar 
ao barco de residuos, 
España non 

O cargueiro Pacific Tea/ 
houbo de virar a estribor 
cando chegaba ás augas 
xurisdicionais portuguesas 
procedente das augas 
galegas. Unha fragata lusa 
vixiaba a costa para 
impedir que a 
embarcación, ateigada de 
resíduos radiactivos, 
pasase polas duascentas 
millas soberania de 
Portugal. Mentres, o 
Estado español consentia 
que o barco entrase nas 
augas galegas e pasase a 
só 75 millas da costa 
nunha sinistra viaxe desde 
Cherburgo, Franza, até o 
Xapón que teñen 
denunciado as 
organizacións 
conservacionistas de todo 
o mundo. A Mariña 
Mercante española 
limitouse a enviar unha 
embarcación para seguir 
ao cargueiro.+ 

Fungairiño estrea cargo 
• # 

con graves acusac1ons 
contra el 

O pasado Luns 13 de Xaneiro 
Eduardo Fungairiño foi 
nomeado de forma provisória 
xefe de fiscais da Audiéncia 
Nacional, tras ser destituido 
José Aranda. Pero o novo 
cargo luciulle pouco tempo a 
Fungairiño, ao dia seguinte 
coñeceuse que o novo fiscal 
xefe estaba acusado dunha 
falta moi grave por ocultar, 
xunto coa fiscal Dolores 
Márquez, un informe policial 
que exculpaba ao presunto 
etarra José Azurmendi do 
atentado contra José María 
Aznar. As acusacións contra 
Fungairiño fan recordar o papel 
da Audiéncia Nacional como 
substituto do Tribunal de Orde 
Pública no que todo valia na 
represión contra a oposición do 
réxime franquista.+ 
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Director de política lingüística catalán 

Lluis Jou 
'A lei do catalán do ano 83 xa Se nos quedou curta' 

-0- EDUARD VO.L TAS 

O governo de CiU está matinando en consesuar unha nova l~i de 
política lingüística que sustiua á aprobada por unanimidade en 
1983 A intención da generalitat é lograr o meirande consenso posí
bel e avanzar en novas áreas que aumenten a preséncia social do 
catalán. O director de política lingúística aborda a cuestión e tala 
tamén de medidas de catalinzación na exibición cinematográfica. 

Quedouse pequeno o vestido 
da lei de normalización do ca
talán do 1983? 

Quedou. É unha lei que despe
naliza o uso do catalán, aceita 
que é válido e regula duas 
cuestións: o ensino e o uso dos 
meios de comunicación pró
prios da Generalitat. Os tres 
grandes éxitos da nosa política 
lingüística son o ensino, os 
meios de comunicación pró
prios e a administración da Ge
neralitat. Non quero ser deter
minista, pero sei que o que es
ta lei regulou, e sen coacción, 
foi un éxito. En troques algo 
que ali non emenda son os dé
ficits que ternos. Non hai nen 
palabra sobre o mundo socio
económico, nen sobre indús
trias culturais agás algunha re
f erén ci a ao libro e ao teatro, 
nen ternos Únha regulación cla
ra dos dereitos do cidadán. Por 
iso penso que a lei quedou cati
va. Cando se aprobou non ha
bia TV-3, as televisións locais 
non se sabia o que eran, e as 
competéncias de radiodifusión 
non estaban traspasados. Só 
para adecuar a evolución do 
mundo audiovisual nestes quin
ce anos pagaria a pena unha 
nova lei. · 

protestas? 

Aténdoas, $e ·é o caso, pero coi-
- do que están inxustificadas. 

Queda claro que hai unha. pro
testa pero non se explica nunca 
cal é o modelo alternativ·o que 
pretenden. Se me dixesen que o 
seu modelo é o que tiñamos no 
ano 70, daquela quedaria bas
tante claro. Se me dixesen que 
o modelo é a consolidación de. 
duas comunidades lingüísticas 
diferentes dentro do país, unha 
espécie de Xerusalen, tamén te
ria claro o que queren. Pero eu 
non quera nen o do 70 nen Xe-

. rusalen. Eles só protestan e non 
din o queren. 

Poderia diceme, segundo as 
estadísticas, cantas persoas en 
Cataluña declaran que non son 
capaces de falar en catalán. 

Aproximadamente un millón . 
douscentos mil. 

Cantas non son capaces de 
talar en castellano? 

Cero.+ 

EL TEMPS 

Por que non unha reforma? 'Hai que promover sás públicas para cine en catalán' 
Para non ficar presos da siste
mática. As leis tamén son peda
góxicas, e é mellar refacer a lin
guaxe que ir engadindo artigos. 

Pergúntollo desd,e un ponto 
de vista filosófico. Vostede é 
partidário da existéncia de 
cuotas lingüisticas e das co
rrespondentes sancións por 
incumprimeno dunha política 
de normalización? 

Non ten sentido talar de cuo
tas se partimo? da base. d~ 
que todos queremos que Cata~ · 
luña poida talar individualmen
te en catalán ou castelán. Po-
d eri an aplicarse en servizos 
públicos esenciais e monopó- · 
lios ou ca3e, pero non nos am
bentes nos que a cidadania , 
ten fácil a escolla persoal. Uri 
caso claro serian os servizos 
de radiodifusión, pero todo isto 
é talando da teoría. Non pode
mos transmitir nengunha men- . 
saxe antes de ter talado con 
todo o mundo sobre o contido 
da lei. 

Recentemente reuníi-onse en 
Barcelona un grupo de acti
vistas do castelán e de inte-

. lectuais que, cun discurso 
basado en conceitos como 
toleráncia e bilingüísmo, re
claman un cámbio radical na 
politica da Generalitat. Unha 
política que califican de co
activa e de ir contra o caste-
1 á n. Vostede entende esas 

Faléme dos dados de espec
tadores da última produción 
de Disney. O Geperut gañou
lle ao Jorobado. 

Non seria prudente talar en 
termos de pugna. En todo ca- -
so o Geperut demostra que o 
cinema catalá é ab$olutamen
te compettivo, e non ten sehso 
o temor de distribuidores e exi
bidores de que se pasasen ci
ne en catalán a xente non iria. 
É certo que os dados din . que 
a audiéncia das cópias en ca
talán do Geperut é s~perior á_ 
das cópias en castelán; ·se $e ·. 
ten en canta o conxunto de 
factores. 

Disney condi~iona o futuro 
da dobraxe en catalán das 
suas producións aos· resulta
dos que teña o Geperut. Non 

· é unha chantaxe. 

Coidariame de talar de chan
taxe porque a Disney, pésie 
a todo, aceitou que nós do
brásemos a película e aceitou 
comercializala en língua cata
lana, mentres con outras mul
tinacionais non foi posíbel. É 
evidente que a Disney esta
nos facendo unha presión e 
estanos indicando moi clara
mente que a ela, como multi
nacional implantada por todo 
o planeta,élle indiferente face
lo en catalán porque xa ten o 
mer.cado gañado pasando as 

suas películas en castelán. A 
nosa é unha língua pequena 
e estas empresas consideran 
que dado que os cataláns co
ñecen o castelán perfeitamen
te non é preciso dobrar ao ca
talán. 

Ou sexa que haberia que dar
lle as grácias., .. 

Non, _de nengunha maneira, 
porque pagamos nós e porque 
ternos de(eito. Mais tampouco 
é xusto converter á Disney no 
pon_to _q~ mira das críticas men
kes'.outrq:so.empresas ignoran o 
catalán. Negociar coa Disney é 
moi difícil pero con eles topa
mos .un ponto de .. acordo e con 
outros nori houbo xeitO. 

Cando poderán os cataláns 
escoller en que língua ver ca
lisquer película que se estree 
en Cataluña? 

Seria posíbel no momento en 
que se decidan certas actua
ción s por via lexislativa que 
non creo que demande a socie
dade hoxe por hoxe. Fariame 
outra pergunta: cando os cata
láns poderemos esixir que ca
lisquer libro que se traduce ao 
castelán sexa tamén traducido 
ao catalán? lso non pasou nun
ca pola cabeza de ninguén. 
Son é::uestións de mercado que 
só podemos defender pola via 
dunha intervención pública ,' 

porque a língua catalana aban
donada aos mercados ten to
das as de perder. Non podo 
responder con certeza a per
gunta pero poderemos de aqui 
a vinte anos 

A nova lei de normalización 
non regulará o rexime lin
güístico no mundo do cine? 

Desde o ano 82 o governo da 
Generalitat vai pór todas as 
esperanzas de ter cine en ca
talán na promoción de cine 
feíto en catalán. O custe de 
subvencionar e producir unha. 
película catalana, tendo en 
conta a incertidume dos resul
tados, é moi alto se o compa
ramos coa facilidade de obter 
éxito cunha produción dobra
da. Non falo de abandoar ese 
apoio, pero durante máis' de 
unha década só xogamos esa 
carta e a lei do 83 non con
templa, como acorre no tea
tro, a promoción de sás que 
teñan a función de exibir cine 
en catalán. 

Fala de que a Generalitat se 
asócie cos exibidores para 
abrir sás que só programen 
películas dobradas ao cata
lán? 

Falo e te,mos tres anos para 
probalo. E unha opción, e non 
penso só nunha sala, que seria 
absurdo, senón de várias . • 
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A UE reclama a Portugal 
· a devolución · 
de subsídios do agro· 

Un.ha auditoria da Comisión 
Europea estimou que nos 
anos 1994 e 1995 as axudas 
á produción agrícola através 
dos fundos estruturais 
estiveron ateigadas de 
irregularidades en Portugal, 
de modo que o campo terá 
que devolver polo menos 
doce mil millóns de escudos. 
Pero esta situación, 
argumentan as autoridades 
nacionais, reprodúcese en 
todos os estados membros e 
mesmo en Portugal ten 
menor incidéncia que neutros 
países, de modo que non 
entenden como Bruxelas 
quer reter cinco mil millóns 
de escudos e descontar 
outros oito mil millóns no 
pagamento das axudas da 
campaña do cereal deste 
ano. O que reclaman as 
autoridades portuguesas é 
unha política de control da 
distribución das axudas e 
subsídios máis clara para 
evitar que lago haxa 
sancións.+ · 

A canle Galeusca 
provoca polémica 
no País Basco 

A Televisión de Galiza ten 
rexistrada a marca Satelite 
de Galiza Galeusca, pero 
no País Basco a Euskal 
Telebista (ETB) non foi tan 
coidadosa cando se tratou 
de pór en marcha a cante 
internacional de televisión 
por satélite que TVG e ETB 
comparten coa Televisió 
de Catalunya, TV 3 e cuxo 
nome é Galeusca. En 
Euskadi o PNV ten 
rexistrada esa marca 
desde hai tempo, e non 
fixo obxección algunha á 
utilización dese nome por 
parte de canle por satélite, 
pero o PP aproveitou o 
feito para acusará ETB de 
compadreo co PNV. A 
conta destas acusacións 
producíuse unha polémica 
que na Galiza non tivo 
trascendéncia. + 

Mariano Rubio acusado 
de cinco delitos 

A Audiéncia Provincial de 
Madrid revocou o 
sobreseimento de catro 
delitos polos que estaba 
acusado o ex Governador do 
Banco de España, Mariano 
Rubio. Oeste xeito, Rubio, 
ademais de comparecer 
diante da xustiza polo delito 
de falsidade de documento 

- público -polo que continuaba 
incrimidado-, tamén será 
encausado por comechura, 
negociacións proibidas aos 
funcionários públicos, tráfico 
de influéncias e delito contra 
a facenda pública. O tribunal 
rexeitou .o recurso 
apresentado polo avogado 
de Rubio contra a 

· incriminación por 
falsificación e ac·eitou a 
recurso do fiscal polo 
sobreseimento dos outros 
catro delitos .• 
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Mitin en Corea do Sul a prol da unificación co Norte. PAUL BARKER 

Corea do Sul vive as folgas máis importantes da sua história _ 

Occidente mata a un dos seus tigres 
Desde hai un mes, máis de 200 mil traballadores de Corea do Sul 
maniféstanse diariamente en contra da reforma laboral aprobada 
polo governo, na que xa constitue a maior protesta da história do 
país. O famoso tigre asiático vive unha etapa de cámbios econó
micos que o poden obrigar a deixar de ser modelo de referéncia. 

A longa ditadura mil itar impe
diu durante várias décadas a 

s indicación e as reinvidica
cións básicas dos traballado-

Sindicatos proibidos e 
estudantes 'axentes do Norte' 
O réxime militar coreano, instau
rado por intermediación dos Es
tados Unidos despois da guerra 
dos cincuenta, tomou aires de
mocráticos na primavera de 
1987, pero tal apertura non im
pediu que ainda hoxe os milita
res e a extrema dereíta teñan un 
papel protagonista no actual Es
tado. De feito, desde hai dez 
anos, foron vários os intentos de 
golpe anunciados ou reprimidos. 

A carón da reforma laboral que 
patrocina o actual governo, o 
poder aprobou outra lei que 
outorga unha maior liberdade 
de movimentos á policía secre
ta (KCIA). Ambas leís foron vo
tadas en auséncía da teórica 
oposición. 

Os límites da democrácía en 
Corea do Sul póñense de ma
nifesto na própría vida sindical. 
Unha das duas principais cen
trais do país, a KCTU, con 500 
mil afiliados , non está recoñe
cida palas autoridades. O go
verno pretende manter até o 
ano 2.000 a legalización dEl no
vas sindicatos . -

As folgas de 1993 xa foran re -

primicias con dureza. Na fábri
ca Hyundai, por exemplo, proli
feraran os arrestos. A edición 
internacional do diárío Le Mon-. 
de informaba o pasado 3 de 
Xaneiro de que actualmente 
hai en prisión tantos sindicalis
tas (baíxo a calificación de de
lincuentes comúns) coma no 
tempo da dítadura. 

En 1971 un xoven· obreíro de 
Seul queímouse vivo en pro
testa palas condícións laboraís. 
Este mes de Xaneiro producía
se outra protesta idéntica. Nes
te caso outro traballador sofríu 
queimaduras no 90% do carpo. 

Ademaís das obreiras, tamén 
son frecuentes en Corea do 
Sul as mobílízacíóns estudan
tis. Unha onda de folgas na 
uníversidade precedeu os pa
sos dados agora polos traba
lladores. O movimento estu
dantil é partidárío da reunifica
ción do país, algo que é divisa 

· do réxíme comunista de Pyon
yang, pero non do de Seut Por 
ese motivo,· os estudantes con
testatários son con frecuéncia 
calificados polo governo de 
"axentes do Norte". • 

res. Longas xornadas laborais 
e baixos salários eran factor 
común da economia de Corea 
do Sul. A cámbío os xenerais
presidentes garantian emprego 
de por vida e un paro non su
perior ao 2%. 

O grande empuxe de Corea do 
Sul no mercado internacional 
veu propiciado por unha forte 
intervención estatal na econo
mia e un marca~fo protecionis
m o económico. Duas condí
cións que pe-rmitiron eleva
cións salariaís do 16% anual 
desdé 1986, até situar os salá-. 
rios entre os máis altos de 
Asia, despois do Xapón. A mé
dia de crecemento dos últimos 
anos foi do 9%, ainda que 
1996 reduciuse ao 6%, unha 
cantidade en todo caso ben 
máís alta que a da UE que foí 
do 1,7%: · · · 

Esta etapa parece xa supera
da, unha vez que o país apare
ce a ollas de norteamericanos 
e xaponeses como un non 
despreciábel competidor. Oci
dente ven de promover a en
trada do país na OCDE e exixe-_ 
a . retirada de cincuenta leis 
protecionistas, así como a 
desregulamentación das em
presas e a flexibilización labo
ral. O réxime de Seul teme o 
déficit comercial e o deterioro 
da balanza por canta corrente, 
·pero non pode opoñerse aos 
países capitalistas máis de-
senvolvidos,- nos que encontra 
parte importante do seu mer
cado. Segundo as previsións 
da OCDE, a liberalización ·da 
economia sul-co-reana traerá 
canda ela unha disminución do 
5 ao 12% das producíóns lo
cais e a perda. de entre 170 e 
405 mil empregos. • · · 

M. VEIGA 

Liberdade de prensa 
En 1988 o di.ário guatemalteco La Epoca foi dinamitado por un gru
po parapolicial. Nengún meio de comunicación internacional se fi-" 
xo eco da n0tícia. Os seus xomalistas, como Julio Godoy, tiveron 
que fuxir do país. Aquel mesmo ano o diário nkaraguano La Prensa 
tivo que deixar de sair dous dias, forzado pola caréncia de papel 
prensa. A situación foi denunciada por periódicos como o Washing
ton Post e pola maioria dos meios norteamericanos que criticaron o 
totalitarisrn:.o sandinista. 

Chega agora a notícia de que a famosa cadea de televisión CNN 
non poderá c1)ar unha oficina en Cuba desde a que transmitir notí
cias da illa. Pero non é o govemo cubano, senón o estadounidense o 
que estableceu a proibición. T om Johnson, presidente da cadea te
levisiva, ven de afirmar que "a administración -dos Estados Unidos, 
resistíndose á apertura dunha oficina de prensa independente, vai 
en contra do que este governo representa". Fidel Castro deu o seu si 
á chegada da CNN hai xa dous meses.+ 
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Israel · 
marcha de Hebrón 

O Ex ército de Israel marcha 
de Hebrón, a última cidade da 
marxe esquerda do Xordán 
que ocupaba. O acordo, tras 
meses de negociacións que 
comezaron en Setembro 
pasado, chegou na madruga
da do Martes 14 para o 
Mércores 15. O acordo signifi
ca a retirada de Israel para 
que sexa Palestina quen con
trole o 80% do território urba
no, onde viven 130.000 pales
tinos. O 20% restante está 
ocupado por 500 colonos xu- ' 
deus. O acordo haberá ser ra
tificado polos governos e_par
lamentos de Israel e Palestina 
e será asínado definitivamente 
o Venres 17 de Xaneiro. Está 
previsto que o mesmo Sábado 
o Exército israeli comece o 
seu repregamento. + 

Boris leltsin. 

leltsin, o presidente 
embalsamado 

O réxime presidencialista ru- _ 
so ten as aristas moi ben · 
limadas. O seu presidente 
non pode ser substituido po
la cámara lexislativa -a 
Duma- mália que se 
d~monstre a sua incapacida
de· para exercer o poder. Des
de Xullo de 1996 Boris leltsin 
está encamado, primeiro por 
unha isquémia cardiaca que 
lle obrigou a operarse do co
razón e agora por unha neu
monia dupla. Ante esta situa
ción, un deputado comunista 
propuxo iniciar os trámites -
para substituir a leltsin, pero 
o r-epresentante do presiden
te ante a Duma deixouno ben 
claro: só o mesmo presiden
te pode dicer se a sua saude 
é feble en exceso para seguir 
cumprindo as suas 
funcións.+ 

O Papa 
apunta á China 

O Papa ten aéreditada xenreí
ra aos países .de réxíme 
socialista. O primeiro deles 
erá q_ sua pátria, Polónía, e · 
encabezou unha cruzada coa 
axuda da CIA pa.ra apoiar ao 
sindicato Solidariedade e 
r~matar co sistema pe organi
zación político dese Estado. A 
sua carambola coincidí u ·coa 
caída do muro de Berlín e dos 
p~íses de socialismo real en 
Europa. Agora tocoulle o turno 
á China. A excusa esta vez 
está relacionada coa illa de 
Formosa, a província díscola 
de .Pequin cuxa soberania nin
guén recoñece nq mundo, e 
para a que a Chi 1Ja reserva un 
papel priví lexíado: compartir 
con Hong Kong e Macau a po
síbilídade de ser o porto de 
saída da sua economía. Pois 
ben, o Papa quer ser titar da 
soberania de Taiwan .• 

..... 

/ 
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Miss Universo de 
1996 é unha 
venezolana que se 
esforzou até o 

1 inumano por non 
comer, para 
cumprir as m-edidas 
corporais prescritas 
no concurso. 
Recén coñecido o 
nomeamento 
comezou a 
desquitarse e 
aumentou 12 
quilos. Os 
comerciantes da 
sua imaxe están 
alporizados, os 
xornalistas 
búlranse e ela 
disfroita da sua 
liberdade recén 
adquirida. Falan de 
quitarlle a coroa. 

Félix Villar Sidrón 
·é un dos cubanos 
liberados por 
Fraga, reside en 

·: Tui desde 1993. 
1 Estaba no cárcere 
1 por secues~rar un 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

A situación do 
galego en Asturias 
Quero desde estas liñás facer 
un chamamento á sociedade 
galega para que se d~a -conta 
da situación do galega en Astú-

. rias, falado nada menos que en 
18 concellos da bisbarra Eo-Ná
via. -Desde hai anos sofreu a 
constante ~opresión por parte do 
español, pero agora a ameaza 
pior provén do denominado "as
tu ria.no" que 
non ten nen 
siquera unl:ia 
situación legal Pido unha maior 
oficial. Nestes 
d e r r ad e i ro s concienciación ' 
anos a cha- d · I' 
mada "Acade- O nac1ona ISmO 
mia de la Llin- galega, e un _ 
gua" co apoio 
dunha pseu~ 
doasociación 
chamada Xei
ra tenta meter 
ao galego de 
Asturi'as na 
órbita do astu
riano, sen que 
pola parte ga-
1 eg a exista 
unha concién-

maior apoio á 
xenteque 
verdadeiramente 
está loitando en 
Asturias polo 
galego. 

cia clara do proceso de aculturi
zación que se está a facer nesta 
franxa, así empregase o i grego, 
o apóstrofe, danse cursos de 
gaita asturiana, e introdúcense 
costumés alleos á cultura gale-

. ga da bisbarra. 

Oeste xeito, alguns medios co
mo o provinciano xornal "La 
Nueva España" emprenden 
campañas antigalegas e non pu
blican as cartas que protestan 
por esta situacióti. Queixanse da 
escolleira do Eo, pero ningúen 
fala do encaro do Gran Suarna 
de Hidroeléctrica do Cantábrico, 
empresa asturiana que sumiu xa 
hai anos a Negueira de Muñiz 
na maior miséria, nen do espa-
11 amento dunha empresa de 
transportes como ALSA que-non 
ten nengun respeito pola toponí
mia galega. Fálase da influencia 
da TVG, pero parece que nin
guén recorda como na Montaña 
Luguesa hai anos só se vía o 
"Panorama regional asturiano". 
Os partidos asturianistas como o 
PAS manteñen unha liña clara
mente antigalega, apesar de ter 
a desfachatez de se presentar 
en Galiza nunhas eleicións xe
rais ou o mitro grupo radical, An
decha Astur, que xa tentou nas 

ANOSATERRA 

-últimas de se presentar e que 
consideraba unha ameaza para 
Asturias que o BNG conseguise 
representación en Madrid. 

Polo tanto, pido unha maior 
concienciación do nacionalismo 
galega, e que non se dean ca
sos como a preséncia dun 
membro dos CAF nun encentro 
de estudantes nacionalistas cla
ramente tan antigalegos como é 
o "Conceyu d'Estudiantes Na
cionalistes", e un maior apoio á 
xente que ve.rdadeiramente está 
loitando .en Asturias polo galego 
para que siga t~ndo ánimos e 
non os· deixemos sós, ternos 
que coidar que tamén forman 
parte da cultura galega. 

Observacións: 

1. O termo "Asturies", que vos 
poñedes en ANT non está eti
molóxicamente comprobado , e 
a franxa Eo-Navia só di "Astu
rias". Se eles non respeitan o 
noso, non véxo porque nós te
rnos que axeitar os seus termos. 

2. Empregades o termo "Oviéu", 
cando no asturiano normativo 
eles empregan "Uviéu". 

3. Se estades interesados en re
ceber información sobre a siti.Ja
ción do galego en Asturias brín
dome a mandárvola, xa que ás 

· veces cometedes erres como a 
información sobre un CD cha
mado "Muyeres" (ANT nº 620) 
onde se pode ver claramente o 
intento de aculturización do 
Eo-Navia e que vós puxestes 
como exemplo de língua pareci
da á nosa, non é que sexa pare
cida, é que paf"1e das pezas son 
desa franxa, e polo tanto, non 
?ºn máis ca galegas.• 

CARLOS X. V ARELA AENLLE 
(UV!ÉU) 

Asépticos 
ou fanáticos? 
Un leitor -como son eu
aséptico -como non son eu
dispara con balas de fogueo tó
picas contra este humilde 
aprendiz de escrebedorciño, por 
non sei que ladaiñas e choromi
cadas publicadas na sección de 
Opinión sobre literatura e com
promiso. E iso que xa advertía 

ao princípio da miña "opinión" 
que podía errar ou acertar (eu , 
leitor, non os leitores, que nunca 
me arroguei semellante repre
sentación) e que algun ia arre
gañar os dentes (e botar pezoña 
pola pluma, digo agora) polo 
que dicia do Ferrín. Pois xa te
rnos o aséptico que os arrega
ñou ben arregañado e que me 
confirma que un chisquiño si 
que debin ~certar. 

Resumo a miña "o¡::>inlón" para os 
interesados: falaba eu de Ferrín 
como o noso gran escritor desde 
Percival até hoxe; interrogaba 
sobre a promoción interesada de 
certas obras; non lles negaba ofi
cio e brillantez aos autores X e 
Y; alertaba sobre o perigo que 
supuña a inchazón de literatura 
baixa en calorias; enfatizaba so
bre a actualidade de Valle-lnclán ; 
mostraba o meu desacorde con 
cértos entusiasmos unánimes ; 
non negaba a condición de gran 
narrador de Casares, pero criti
caba a ambigüidade que esco
rregaba pola sua última obra ; 
mostraba a miña estrañeza pala 
desatención dunha obra impor
tante ao meu parecer como é 
Arredor do non, de Camiño Gon
sar; interrogaba, xa que lago, so
bre os siléncios impostas e re
mataba expresando que literatu
ra e compromiso podian camiñar 
xünguidos da mao. 

País ben, a miña "opinión" me
receulle ao leitor aséptico co
mentários como estes: "O artigo 
pretendía que os escritores que 
teñen leitores non valían para 
nada e que o bon era Ferrín ", 
"talaba en nome da política e 
non da literatura", "aparecen no
vas escritores, causa que o de
sespera", "ladaiñas de fanáticos 
que Só fan dano á nasa literatu
~a", etc ., O de sempre. 

Que os escritores que teñen lei
tores non valen para nada, eu 
que estou farto de defender a 
Rulfo e a García Márquez, auto
res de máis que merecida popu
laridade? Non me faga rir. A. ver 
se non confundimos a touciño re
sésigo coa boa literatura, a ver
dadeira doenza lite~ária cunha 
secuéncia de Tarar:itino. Hainos 
que escoitan o nome de Ferrín 
ou Sartre e é como se lles men
tasen o cierno; póñense frenéti
cos , ourízanselle os cabelos e 
son quen de brandir a espada ou 
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resucitar a guillotina. Como se os 
demais non fixesen afirmacións 
categóricas e escrebesen o que 
lles peta. Non hai máis que mirar 
as capas dalguns libros. 

Que é iso ,da literatura pola li
teratura? E tan pura e casta a 
doncela que ten medo a conta
minarse de ideas políticas e so
ciais? Estamos diante dun orga
nismo vivo ou dun cadáver ex
quisito? Eu aplaudo a Lueiro 
Rey e leo con pracer a Quene
au. Nengun deles é unha vergo
ña para o outro. 

Quen lle dixo, onde consta que 
me desesperan os novas escrito
res? Co diñeiro que eu teño gas
tado en novos escritores! Outra 
causa é que estexa farto de cer
tos "estilos". Que sabe o leitor 
aséptico das miñas paixóns lite
rárias? Acaso ere que son tan 
parvo e estou tan cego (dioptrías 
fora) para non 
ler a Manuel 
Rivas e Suso 
de Toro? O'Ri
vas das Vacas 
e do Amor non 
hai muito que 
o relin. E a 
Suso de Toro 
non ten que 
recomendar
me que, agás 
o último, os 
outros xa os 
teño lidos . 
Probabelmen
te antes que o 
agarimoso co-
municante. Eu 
o que digo, 
por exemplo , 

Queéisoda 
literatura pola 
literatura? É tan 
pura e casta a 
doncela que ten 
medo a 
contaminarse de 
ideas políticas e 
sociais? 

é que Valle-lnclán cada dia me 
parece máis impresionante e que 
nos seus libros dinse cousas que 
moi pocos se atreven a dicer ho
xe en dia. Ou que alguns dos 
Cantos do Miño, de Elíseo Alon
so, son un espello de narracións 
e que _podían figurar dignamente 
en calquer antoloxia. 

"Ladaiñas de fanáticos". A min 
que me chamen fanático non 
me molesta gran causa porque 
xa estou afeito e porque non é a 
primeira vez que eu mesmo me 
teño declarado fanático. O que 
me chama a atención é a asom
brosa capacidade que teñen al
guns para tratar aos demais de 
fanáticos. Para min que teñen 
un detector de fanáticos que 
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Hai rn9ita ou pouca flexibilidade laboral? 

· David Leiro Pozo David Correa lo landa Manuel Cabaleiro Maria do Pilar · 

Estudante Empregado Estudante Pensionista Traballadora do fogar 

Hai moita, por suposto. 
Os contratos son bastante 
curto . lsto débese a que 
para o ítio de un obran 
cincuenta mil. Non vexo. 
por que a empresa te
ñen que er máis compe
titiva a i. En todo ca o, 
o empre ários gañan 
mái diñeiro con esta si
tuación e isto non reper
cute na criazón de em
prego. As 1 iquidacións 
non costan nada. + 

Hai moita flexibilidade 
laboral, os contratos son 
curtísimos. Iso é malo 
para a xente nova, sobre
todo. Ademais non bene
ficia á criazón de empre
go. Aos únicos que pode 
beneficiar é aos empresá
rios, pero fastidiándonos 
ben a todos. Supoño que 
o Govemo quer dar máis 

Demasiada. Os contratos 
deberían ser máis longos 
para estabilizar o empre
go. Os contratos tempo
rai s reciben axudas do 
Governo. Canto máis 
curtos sexan os contra
tos, máis contratos se fan 
para os mesmos postos 
de traballo e máis cartos 
reciben os empresários. 
Críase emprego engaño
samente, baixa o paro pe
ro temporalmente.+ 

Sobre iso non estou ao 
día porque xa non traba-
11 o. De todos xeitos, a 
min paréceme que a polí
tica laboral do G9verno é 
boa. Segundo os inquéri
tos que aparecen nos pe
riódicos aqui na Galiza 
está a baixar o paro, iso 
demostra a bondade da 
política laboral. Pode que 
alguns empresários sa
quen alguns cartos, pero 
en xera1 non é asi.-+ 

Creo que se cría pouco 
emprego e os cóntratos 
duran pouco. É culpa do 
Govemo. ~uponse que as 
subvencións para os em
pres-ários son para que 
estes críen emprego, pero 
parece ser que non o fan. 
De todos xeitos e.u con
cretamente non estou 
afectada por esa cuestión 
porque eu teño traballo, 
ainda que nen é fixo nen 
teño un contrato.+ 

·carros os empresários e 
eles. non cumpren dando 
máis traballo. + 

aplican no que escrebes e zas!: 
este é un fanático. Condena e 
anatema. Len tres autores de 
moda e síntense tan modernos 
que os demais !les parecemos 
uns bárbaros selváticos, que di
ria o gran don Ramón das 
barbas de chivo. O que non sa
bia era que un don ninguén co
mo eu lle fixese tanto dano á 
nosa literatura. Que causas hai 
que ouvir! Había que ver quen 
lle fai mais dano á nasa literatu
ra, se os asépticos ·OU os fanáti
cos. Vellos e novas rockeiros da 
literatura: non morrades nunca e 
resistide o que podades o asé
dio contumaz dos asépticos. Se 
por eles for, nunca publicaría
mos unha liña. 

Literatura, aparte de boa ou má, 
que é o que mandan os cáno
nes haina tamén de fogueo, de 
fogaxe e de desfogue. A de fo
gaxe zoupa, aguilloa, enguede
lla, interroga , cuestiona, ten 
substáncia, sentido histórico, 
conciéncia social e está vence
llada á terra e ao tempo, que é o 
que lle concede carácter univer
sal. A de fogueo é leviá, miudi
ña, insubstancial, desvencellada 
de calquer aposta colectiva, du
ra o que dura un chicle e serve 
para facer pompas efémeras e 
vaidosas. Eu en primeiro termo 
prefiro a de fogaxe. A de fogueo 
déixoa. para o metro, o autobus, 
o sofá e para o replicante com
postelán, que polo visto é da 
que gasta. E quen gasta da de 
fogueo ao mellar é porque igno
ra a de fogaxe. 

Asi que a chorar a Cangas? Ve
ña, ho, a rañala a Manhattan e 
que o Woody te engaiole co seu 
saxo. 

P.D.: A miña "opinión" foi envia
da a A Nosa T erra antes do pré
mio a Manuel Rivas. Que conste 
para os bocazas.• 

EMILIO Cm FERNANDEZ 
. (BARCELONA) 

' 1 

Paz ou lazo azul? 
A xente do comun ten xeral
mente moita dificuldade para 
coñecer a verdade e, tendo en 
canta que quen a informan ta
m én están suxeitos a razóns 
económicas -que situan a "in
formación" entre aspas- e a 
"Razóns de Estado" -que 
emudecen-, pois ternos, a 
xente do comun, que nos dei
xar levar moitas veces por un 
audaz sentido comun. Asi che
guei estes dias, en que tanto 
se fala de terrorismo, á conclu
sión de que un Estado Demo
crático (que todo o sabe e todo 
o entende e todo o ordena) 
equípase cun exército de poli
cías para mallar nos obreiros e 
estudantes e en calquer que 
non acate o que promulga nas 
suas leis, sen considerar para 
nada as Razóns da Xente do 
Comun , que non son Razóns 
de Estado. O lóxico seria que o 
pavo tivese a sua própria poli
cía para defender os seus di
reitos ante ese Estado, nunha 
loita xusta e equitativa. En ca
so de litíxio, enfrentaríase a 
policía do Estado coa policía 
do pavo e non paisanos contra 
militares, como acorre agora; 
pois se estamos nunha auténti
ca Democrácia, a defensa do 
direito ao traballo dun parado 
debería facerse cos mesmos 
bazookas con que defenden a 
un empresário en apuros. La
go, claro, pasa o que pasa. Al
guén se cabrea e berra aquilo 
de "obreiro parado, patrón se
cuestrado", e chámanlle terro
rista; e non digamos se ainda 
se incomoda máis e lle dá un
ha patada a unha cabina tele
fónica e a rompe ... 

O meu sentido comun dime que 
a paz do pavo está máis unida .á 
xustiza que a .un lazo azul, por 
moi grande que este sexa. • 

DOLORES IGLESIAS ALONSO 
(VIGO) 

Pero ti que Diz, 
Guedes? 
Martes, sete de Xaneiro: na. rol
da de prensa con motivo da re
cepción ao novo xefe da Región 
Militar Noroeste, Diz Guedes 
anúncia que a Delegación do 
Governo ten probas da existén
cia entre mozos galegas e mili
tantes de Jarrai. Segundo afir
ma, estes mozos desprázanse a 
Euskadi e os membros de Jarrai 
veñen até a Galiza para inter
cambiaren información sobre 
"técnicas delictivas". Engade 
ademais que actuan baixo si
glas concretas pero non explici
ta cales son. 

Mércores oito: nova rolda de 
prensa do infatigábel delegado 
do governo. Esta vez para aler
tar do envio dun sinistro paque
te ao presidente da Xunta. O 
seu contido: un relóxio esperta
dor, unha foto dunha selvaxe 
carga policial e unha tarxeta de 
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Nada! remitida por Galiza Nova 
de Ribeira. lso si, aclara que a 
foto da carga policial "es muy 
vieja" (pudemn mandarlle unha 
da de Pontedeume contra os 

. traballadores de Endesa das 
Pontes ou a recente de Com
postela contra os universitários). 

Era-humanamente posíbel su
perar as cotas de ridiculez aca
d ad as por David Balsa e as 
suas iniciativas parlamentares 
sobre o terrorismo xuvenil na 
Galiza ou a sua tejma persecu
tória coa A.M.I.? Pois si, Diz 
Guedes é o home. 

Ao mellar é que don Manuel 
Fraga non insite dabondo no te
ma da guerrilla urbana, polo que 
compre refrescarlle a memória 
periodicamen-
te, e nunca 
mellar dita, a 
incautos po- Dá medo só 
tenciais vo-
tantes .· do pensarno que 
BNG. 

Dá medo só 
pensar no que 
acorrería se 
traballadores 

ocorreria se 
traballadores da 
Renfede 
Monforte 

da Renfe de queimasen un 
Montarte 

' queimasen un tren como 
tren como acaban de facer 
acaban de fa-
cer en As tu- en Asturies 
ríes. E se os _ 

· traballadores 
de L.arsél se-
cuestrasen o seu xerente como 
fixeron os · da Central Leiteira 
Asturiana. Se os traballadores 
de Endesa As Pontes ou de 
Santa Bároara cortasen o. tránsi
to con barricadas durante dias 
cGma no Bierzo. 

De seguro que as interpretacións 
que faria o ínclito delegado do 
governo non terian desperdício. A 
única eiva é que sexa intelectual
mente tan mediocre, xa que coa 
xenreira ~ue destilan todos os 

''' .. ; . ; . 

avión. Ao 
presidente da 
Xunta non lle 
importou o 
detalle . 

.1.1 Que calor 

tendes aquí para 
ser Novembro", 
dixo José Maria 

1 _ Aznar ao chegar. a 
Santiago de Chile. 
"É que .aquí 
estamos no 
verao" 

' 
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· respostáronlle. O 
célebre 'é que o 
pai do presid~nte, 
Manuel Aznar, foi 
embaixador no 
BrasiL Quizá na 
sua casa nunca se 
falou da 
diferéncia 
horária. 

Ralf Konig, 
famoso debuxante 
de banda 
deseñada, 
inventou un 
remédio définitivo 
contra a 
exaculación 
precoz: 
concentrarse e 
pensar nas cirolas 
de Helmut Kolh. 
Nada hai máis 
inibidor, relata 
nunha das suas 
obras, que esa 
imaxe do 
chanceler. Cando 
Fraga insiste en 
.que os galegas 
teñan fillos 
provoca un 
asociación de 
ideas entre el 
mesmo e o acto 
sexual? similar á 
suxe~ida por 
Kon.ig. Os 
res u Ita dos están á 
vista: Galiza 

rt 
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1 queda sen 
1 habitantes. 1 
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Vocabulári_o 
eleitoral. PP: 
guerrilla urba~a, 
petardos, 
terroristas, 
desestabfl ización. 
PSOE: centrismo, 
galeguismo, 
socialdemocrácia, 
marxismo
leninismo. BNG: 
leite, pesca, Santa_ 
Bárbara, 
ferrocarril, 
asteleir.os. 

O quemáis 
surprende neste 
organizado mundo 
é a fila índia que 
respeitan todos os 
paises para 
poñerse de 
actualidade. Por 
riguroso turno van 
saindo en pantalla: 
Ruanda, Sérbia, 
Perú, Bulgária. 
Cando duas 
guerras estalan ao 

·1 mesmo tempo, os 
1 directores de 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 

telediário nótanse 
molestos. Parece 
que se lles .$inte 
dicer: "A ver, cada 
quen no seu sítio, 
as matanzas por 
arde". 

A estética desa 
televisión pertence 

1 a Tarantino: 
vísceras, cabezas 
na pJcá dun 
soldado, disparos 
a cara de can. A 
pnlítica 
internacional. é 

. presentada a 
.. modo de tele
série, con moita 
salsa de tomate.• 
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seus actos até po
deria competir con 
Pérez. Varela polo 
liderato no ranking 
da manipu lación 
malintencionada. 

Nunca pensei que ~ 
botaría de menos a 
García Sabell, pero 
é que con el polo 

ALUSIÓN 
AO 

MOVIMENTO 

- menos tiña que 
adicarlle un pouco 

-de reflexión para 
debullar as suas 
pallas mentais. 

Tamén aproveito 
para lle lembrar aos 
responsábeis do 
agasallo presiden
cial, que os na
cionalistas ternos 
qu·e ser máis cau-
tos e intelixentes 
porque máis onha 
vez evidenciouse 
que non van desaproveitar opor
tunidade nengunha para distor
sionar a nasa imaxe nos meios e 
menos se nós mesmos llas servi
mos en bandexa. • 

XAN MARTINEZ MONTES 
(LARACHA) 

Aclaración 
Quería facer unhas aclarazóns 
sobre algunhas das miñas de
clarazóns que foron publicadas 
en A Nasa Terrado 12/12/1996. 

Na miña segunda resposta, ao 
talar do mundo da emigrazón 
galega, resulta evidente polo 
contexto que me .estou a referir 
ao centró gal ego de T errassa e 
non á globalidade da emigrazón 
galega no mundo. Est~ pontuali
zazón parece desnecesárja pe
ro hai quen o entendeu ao re
vés. Se falo no mesmo parágra
fo de Sabadell é para pór o s-eu 

· centro galega. como exemplo 
positivo. Hai tambén quen o in
terpretou doutro xeito. 

Para' rematar _tj.Ueria facer men
ción da ·pre§eriza de Alfredo Fi
gueiras -_:_imigrante galega- no 
gr-upo organizador destas activi-. 
dades-de difusión da cultura ga
lego-p.ortuguesa. Na entrevista 
mencionan-se somente os cata
lans e seria inxusto esquecer o 
noso compañeiro. • 

)ORDI F. FERNANDEZ 
( GRUP o'Esrnrns GALAICO: 
PORTUGUESOS AMI CS DE LES 

ARTS 1 ]OVENTUTS MUSICALS 
TERRASSA, BARCELONA) 

Sobre a Fundación 
Galicia .. Empresa 
É curioso como en moitas oca
sións o cotián devir da actuali
dade, co seu tolo e aloucado ca
miñar diário, fainos pasar por al
to, non decatarnos de feítos 
que, sen lugar a dúbidas, teñen 
en si mesmos a pegada fonda e 
nídia da História. 

Da Histócia con agá maíúscula, 
da história que máis lago que tar-

~--

. . . :. . 
\ 

de ficará impresa nos libros. De 
certo só é cuestión de titar aten
tos ao naso redor para constatar 
que o que veño de dicer é moi 
doadamente comprobábel. 

Pois ben, a un deses feítos, do 
que teño convencimento de que 
ten o selo da história gravado, é 
ao que breve-
mente quera 
referirme. Hai 

pouco máis de Oxalá cada dia 
.un mes, un 
grupo de em- sexan máis as 
presários gale-
gas, ou gale- nosas empresas 
gos empresá- que se engadan 
ríos, constituiu 
en Composte- ao proxecto 
la a Fundación 
Ga/icia-Em-
presa , unha 
fundación que 
ten o fermoso 
obxectivo de traballar pola gale
guización do mundo empresarial 
galega. Non son moitas ainda as 
empresas galegas que deron o 
paso de asumir a sua condición 
de tais, mais teño que recoñecer 

---- .. _ ... 
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que cando lin a re
lación das empre
sas que forman e 
conforman polo de 
agora a Fundación 
Ga/icia-Empresa 
levei a agradábel 
surpresa de ver 
que xa son máis 
de unha dúcia as 
firmas que ence
tan o camiño. Non 
vou agora facer 
mención de cada 
unha delas, ainda 
que merecer, des
de lago, merecía
no. 

Oxalá cada día 
\ - sexan máis as 

nos as empresas 
que se engadan 
ao proxecto. Gali
za, o noso vello e 
milenário idioma, 
meréceno. A vella 

e nova língua de Resalía de 
Castro e de Manuel Rivas, de 
Otero Pedrayo e Méndez Ferrín, 
a vella e nova língua de todos 
nós, os galegas e galegas que 
desde a beira do fisterra atlánti
co queremos, ternos que ser ga
legas para sermos universais . 

Un pavo que non ama e respei 
ta o seu património, fica inexo
rabelmente condenado a desa
parecer como tal. Pode pasar 
máis ou menos tempo, pero se 
os galegas e galegas non asu
mimos sen complexos a nasa 
condición de tais ... mauro porvir 
vexo entón para esta vella na
ción europea, que, apesar dos 
pesares, tivo e ten a rexa vonta
de de seguir senda ... e remato 
xa. Eu , que non son empresário 
mais si son galega, quera mani
festar moi alto o meu agradeci
mento e ánimo para os que ho
xe son o xermolo de normaliza
ción nun eido vital para o futuro 
imediato do naso idioma. • 

M.P. GOMEZ VALADÉS GZLEZ. 
(VIGO ) 
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Anxel Fole, o escritor que resistiu o Paderlán, 
~ . . xebgrafia 

franquismo cun poderoso mundo narrativo ¡~ . 
1r1ca 

·Reedítase a sua obra, incluida a xornalística 

* ARANTXA ESTÉVEZ 

.Ánxel Fole, o autor dos contos 
á lus do candil, ten a homenaxe 
merecida no Día das Letras 
Galegas deste ano. Os seus re; 
latos e os traballos ao redor da 
sua obra cobran maior vixencia 
neste ano, no que o panorama 
editorial da Galiza garda un es; 
pazo reservado para o escritor 
de Lugo, falecido o 9 de ,Maio 
de 1986. A combinación de re; 
ali mo e fanta ia e o eu apego 
ao relato como canle das histó; 
rías do povo eran os eixos do 
traba1lo narrativo de Fole, cu; 
xo retrato eguen amasando a 
identidade dos ga legos . Pero 
ademais~ outros traballos apare; 
ciclo e te ano relembran ao Fo
le xornali ta, cunha importantí; 
sima producción en periódicos 
e revi ta e na que on patentes 
a sua inquedanza galeguistas. 

"Unha da cou que mái me 
ari face é a narración breve, o 

conto, que para min é o conto 
contado e o poemas. Hai un re
ali mo e terno e mái un reali -
mo interno, como o da alma do 
h me. A literatura propriamen
te fantástica é un fracas , outra 
c u a é a imaxinación di cipli
nada na realidade", dicia Anxel 
Fole nunha entrevi ta aparecida 
en A o a Terra n ano 1979, 
r feríndo e ao retrato o ial do 
eu relato · en A lu do candil e 

Cantos q11e nmguén ere. P gado á 
terra na que vive, F )le foi, e
gundo e ·rudo da ua bra 
Claudi Rodrfgu ::: F r, 'o narra
dor que mell 
c p wo'. 

tud d 
non mpre foron 

un 1 inala Ar
m·md R qu ix , n tr b· ll d 
r ent apa ri ión Anxel Fole. 
A/)roximación temática á sua obra 
narrativa en galega (E kión do 

umio) a a r· t rí tica tri
buida ao aut r d Lug "n n 
e ·go tan o vizos univer o de F -
l narrador n galega, e me mo 
chegan a minimiza lo nalgun 
ca , deixand camiñ abert 
a aquele que ian tildar a pro a 
do lucen e d ruralizante e fol
clórica, sen pararse a considerar 
os ;fu relato máis alá do pura
m e1te ep idérmico" . A aporta
ció de Requeixo céntrase na 
aná ise das temáticas, nas que 
Fol prefire o relato fantástico 
seg ido do de humor, aventuras 
e su esos anecdóticos, e na ubi
cad 'n xeracional de Fole, que 
Req eixo asume baixo a etique
ta E oca Nos, aceptando a deno
min ción de Méndez Ferrin de 
Xer ción do 36 porque o ele Lugo 
me rou corno escritor á beira de 
aut res máis novos que el, como 
Á lv ro Cunqueiro. 

Par Fra!lci co Fernández del 

Ri g , F le é, en dúbida un ho
me da denominada Xeración Ga
laxia. A sua escrita estivo vincu
lada á editorial, sendo o seu li
bro A lus do candil, publicado en 
1953 cando xa viña de gañar o 
Premio Castelao de Bos Aires, 
un dos que marcou o nacemento 
de Galaxia. Precisamente, a edi
torial, que ten nos seus fundos a 
obra de Fo le está reeditando 
Cantos a lus do candil e T erra 
Brava e realizando novas edi
cións de-Historias que ninguen ere 
e Cantos da néboa. N a colección 
Arbore publícase unha biografía 
para o público máis novo reali
zada por Carlos Casares, que xa 
publicara as suas entrevistas con 
Fo1e en 1984, e reedítasePauto . 
do demo , a única pez.a de teatro 

de Fole . Oicia Fole a propósito 
desta obra que fracasara cqmo 
teatro porque es!aba pensada 
para o cinema con moitos perso
naxes. Na entrevistá aparecida 
en ANT sinalaba que tiña duas 
películas de dous dos seus _c;:ontos 
O Documento e O ccul.aleito . Des- . 
de logo que· a sua id~a do ciñe
ma non tiña que ver cbn"ese ci- -
ne da puñera, dos ovnis, dos sa
cacartos". En Febreiro, Galaxia 
espera ter nas librarías a obra 
completa en dous tomos, narra
tiva máis artigas, preparada por 
Rodríguez Fer. 

Galeguisrno e literatura 

Ánxel Fo le, que nasceu en 
1903, amosou gosto pola litera-

tura desde moi novo, estando ao 
tanto de movimentos e escrito
res de todo o mundo. Estudou 
en Valladolid, en Madrid e, fi
nalmente, en Santiago, onde 
participa nos faladoiros protago
nizados por Dieste, Suárez Pica
llo, Maside, Seoane, Fernández 
del Riego e Arturo Cuadrado, 
entre outros. O seu traballo en 
xomais e editoriais é prolífico a 
comezos da década dos 30. El 
Pueblo Gallego, Yunque, El Pro# 
greso ou ¡Ahora! son algunhas 
das cabeceiras nas que tivo algo 
que dicer. Ademáis da sua acti
vidade na universidade, Fole mi
litou na Organización Republica
na Gallega Autónoma, no Partido 
Republicano Radical Socialista pa
ra entrar, en 1935, no Partido 
Galeguista. O levantamento mi
li ta r fixo que se agochara en 
Quiroga. 

O seu ingreso como membro nu
merário da Real Academia Ga
lega ten lugar o 5 de Outubro de 
1963 ainda que o seu discurso 
non seria publicado como era 
costume. Vixente o exílio de 
moitos artistas e escritores, Fole 
elexiu como tema de ingreso pa
ra substituir a Manuel Casás, 
Castelao e a tradición galeguista · 
baixo a vixiancia do delegado 
guvemativo asignado ao acto. A 
crónica do xomal local foi dis:.. 

·creta, .reseñando a utilización 
dun "limpio y ~legante idioma 
gallego" e un "profundo ensayo 
comprensivo de toda la cultura 
gallega de cien años a esta par
te", segundo si na la Carlos Fer
nández en La persecución de Cas# 
telao durante el franquismo (Edi
ciós do Castro). N on era de ex
trañar que non se publicara un 
disc~rso no que Fole alude ás es
tampas de Castelao que arnosan 
"unha Galiza dramática con are
las de liberdade", á normaliza
ción lingüística e ao seu próprio 
compromiso galeguista. 

E te discurso si aparece en Car
tafolio galega (Edicións A Nosa 
Terra), un libro recén saido do 
prelo no que se: compilan arti
gas, pezas oratórias, reseñas ·e 
prólogos, nun traballo preparado 
por Claudia Rodríguez Fer, quen 
sinala a va~ta producción xoma
lística de Anxel Fole. Comezou 
escreber artigas en galega nas 
vísperas da guerra, en 1935, ren
do que voltar ao castellano na§ 
suas colaboracións de prensa 
tras a represión. "Por outra ban
da, o seu estilo e a sua temática 
son moitas veces deliberada e 
xenuinamente galaicos, á parte 
de que se distinguiu sempre por 
defender a existéncia de prensa 
en galego". No ano 1975 foi re
coñecido membro de honra da 
Asociación de Prensa de Lugo e 

· en vários ocasións chegouse. a 
estimar a posibilidade de promo
ve1o para Prémio Nobel.+ 

~ 
~ , 
'?. ANXEL FOLE 

/ 

~unha montana abroita, 
inxente, de nidios francos, no meio 
dunha chá. De lonxe, semella un 
teto de cabra cos pezóns cravados 
no ceo. Estiven no seu cumio un 
meiodía de vran, ateigado de 
silenzos inzados polo berro fulxente 
do sol. Ledoenta bebedez de ar fino 
de serra. Un vento lixeiro, tan 
lixeiro, que paresce o mesmo zoído 
da luz. -

Áo pé da montana, estrados 
pola chá, marelas searas, roxos 
labramíos, prados cheos de vizosa 
verdura e lentor, fragas aspras, 
carballeiras e piñais de frescas somas 
ulentes ... 

~ourizonte ten presenza de 
mar. Dun mar silandeiro, sin 
escumas nin latexos. Penso que 
estou nunha illa. ¡Que titmos 
veñen do ceo! A luz i o silenzo, o 
vento i as somas. Luz outa, 
cáseque mental, onde ar_den as 
cousas sin queimarse. 
Luz mesta, forte, dura na 
refulxenza do río, que agora é unha 
viva morea de esprendores. 
Enriba pura, na ceibeza das 
distanzas. Embaixo poderosa, chea 

1 ~i~~5n~acdo~r~~~ámeca, creadora de 

1 - . -

Aa cárr~ga levián d~ha 
camón t.remelando no ar nin o 
aloumiño dunha nube esvarando 
polo azur. Silenzo chá, preno, 
infindo; sen rumbos; nin fitos , nin 

- vieiras. O ar, en troques, si ten 
vieiro~, vieiros azúes por onde 
trafegan as ventaladas de luz. A 
trompa do sol guinda branco.s 
estroncios silandeiros. Ar e silenzo, 
tena e ceo fundidos na mesma 
soedade. 

-9ar unhos intres, crébase a 
limpa unanimidade do ar. Pasa un 
aguia praneando na azur. A súa 
soma fuxideira magoa a sereidade 
do ceo debruzada no río ... Xa non 
é mais que un punto negro que 
acentúa a distanza. _Dempois 
soedade e silenzo atéiganse máis de 
si mesmos .. . 

Gu. un alc1prés pensatibre, 
callado de anceios, ergueito nun 
pulo de emoción cara á luz ceibe, 
coas súas raíces cravadas no 
prefundo silenzo ~iste bravo cumio 
soedoso: Paderlán. + 

• 

• 
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•Actos 
Castelao/97 
enRianxo 
Como xa é habitual nos últimos 
cinco anos, durante as fins de 
semana de Xaneiro o concello 
de Rianxo en colaboración coa 
Fundación Castelao conmemo
ran o aniversario do nacemento 
do escritor e político da vila, 
que fai o 111 neste ano. o 
Sábado 18, na Casa da Cultura, 
Xosé Anton Neira oferece unha 
conferéncia baixo o título Cas
telao e os nenos: o tratamento da 
infancia na obra de Castelao. O 
Domingo 19, no mesmo lugar, o 
humorista Siro López falará do 
Castelao caricaturista. Henrique 
Monteagudo apresentará o libro 
De viva voz: discursos políticos de 
Castelao na Casa da Cultura na 
tarde do 25. Esta xomada tamén 
estará ocupada con actos insti
tucionais: a reunión da Funda
ción Castelao, reunión do pleno 
e ofrenda floral das autoridades 
e centros ·de ensino diante do 
busto Castelao no paseo da Ri
beira. Hai que reseñar que desde 

o 18 de Xaneiro ao 2 de Febrei
ro, está aberra unha exposición 
na Casa do Coxo titulada 
Encontro e frustracións, que 
abranxe pintura e ~scultura, e 

1 

cuxos artistas son Nicotina Di 
Camilla, Manuel Lage, 

1

- Baldomero Calviño, Campos 
Vila-Verde, Antón Iglesias e 
Xulio López. t 

• Poetas novbs 
en Filoloxia 
da Coruña 
Continua o ciclo poético do Gru
po de Estudantes de Filoloxia cun 
recital no que participan cinco 
poetas novos. Marta Dacosta, 
Eduardo Estévez, Olga Novo, Pa
co Souto e Rafa Villar recitarán o 
Luns 20 ás doce e media da mañá 

· no salón de graos da faculdade de 
Filoloxia da Coruña.+ 

• Exposición 
solidaria 
con Cuba 
en Santiago 

. 
················~······································································~·······~··········· 

A comisión cultural da residencia 
Monte da Condesa da Universida
de de Santiago organiza un con
certo e unha exposición de 
solidariedade con Cuba. O Xoves 
16, o cantautor Norge Bautista dá 
un recital ás 22 h. na pranta bai
xa da residéncia. Durante o con
certo venderanse bonos-axuda 
para merca.r alimentos e medici
ñas. No mesmo dia ábrese unha 
exposición fotográfica co título 
Visiáns da Habana, que pode visi
tarse ate odia 23. t 

•Once 
compañias na 
Rede de Teatros 

· e Auditórios 
Algunhas das once compañías 
que conforman a segunda 
programación da Rede de Tea
tros e Auditorios do IGAEM xa 
comenzaron a representar as 
suas obras. Esta programación 
desenvólvese de Xaneiro a Mar
zo e nela están incl~idas as 
seguintes compañías: Balea 
Branca, Compañia Marias, A 
Factoria Teatro, Espello Cóncavo, 
Máscara 17, Ollomoltranvia, Pro- , 
duccións T eatrais, Produccións 
T eatrais do Sur, Teatro do Atlán
tico, Teatro da Lua, Teatro do 
Aqui e Uvegá Teatro. t 

•OsMEU-
prote_~tan _contra 
as· subvencións 
culturais 
da Universidade 
de Santiago 

Mália que desde o reitorado da 
Universidade de Santiago fála
se de critérios de interese para 
outorgar axudas a proxectos 
culturais das asociaciÓns, os re
presentantes do Movimento Es-· 
tudantil Universitário amosaron 
a sua disconformidade polo re
parto. Sinalan que as 
subvenciÓ!lS dependen de dez 
persoas, entre as que se atopan 

os vicerreitores de estudantes e 
extensión cultural e os 
representantes do alunado de 
AUGE e ALE, que se
gundo os MEU son as 
máis beneficiadas. A 
primefra recebe 

Alfredo Conde. 

400. 000 pe~etas para 
seis proxectos e a 
segunda 575.00. -Criti
can que grupos de tea
tro eon experiéncia 
non receban 
subvención mentres 
AUGE acada axuda 
económica para un 
curso de iniciación ao 
teatro, e que tampou
có teña axuda a Asso
cia~om Nacional de Es
tudantes de Letras de 
Filoloxia, cando edita 
unha revista e leva a 
cabo campañas de nor
malización. t 

.:tl'J ~~ ";~ >t "r ~ f; ~~ 
.•.• •· . ~-

• ~ñecimento 
da candidatura· -
deOJnde 
ao Nobel nas tres 
universidades 

Os círculos culturais e 
universitários galegas non 
coñecen os fundamentos da 
candidatura de Alfredo 
Conde ao Nobel de 
Literatura, que trascendeu 
aos meios de comunicación 
esta semana. Doce 
universidades estranxeiras, 
entre as que se atoparian a 
de Melbourne, Bos Aires e 
Peruggia, foron as que 
propuxeron a ua 
c"andidatura "pola calidade 
da ua obra e a reflexión 
sobre a liberdade". Desde a 
universidade galegas, 
parécelle lóxic que esta 
entidades puxéran e en 
contacto con la para 
reforzar o apoio ao Nobel., 
sobre todo ao non coñecer 
cale on o mét do de 
designación e eleición que 
manexa a Academia Sueca. 
T ampouco contri bue a 
esclarecer o tema o própºrio 
Alfredo Conde, que non 
quixo facer declaracións. t 

Bendado, un boletin para coñecer todos os libros que se publican 
Edítao bimensualmente a Libraria Couceiro desde 1979 

-0- PAULA CASTRO 

· Bibliotecas públicas e privadas, 
centros de ensino, universidades, 
institucións culturais e público 
xeral receben, cada dous meses, 
un boletín de novidades literá
rias editado e distribuido pola Li
braría Couc~iro (Santiago e Co
ruña) .. Bendado, nome que se lle 
deu a este boletín, naceu hai 
máis de 15 anos e pasou de 500 
exemplares aos máis de 4.000 
que se tiran na actualidade. 

Bendado naceu no ano 1979 co
mo un boletín que permitira aos 
leitores e aos centros de caracter 
cultural coñecer as navidades 
editoriais que se estaban a tirar 
no mercado galego. O boletín 
recollia, e segue a recoller, "to
dos os títulos que saen publica
dos en galega, ademais de todos 
os que se editan na Galiza, xa se-

xan en galego, en portugués ou 
en español", indica Couceiro. 

Promocionar as navidades 

A idea de edÚar este boletín na
ceu <liante da necesidade de dar 

a coñecer os libros que estaban 
saindo ao mercado literário. Un 
mercado incipiente nos primei
ros -anos que foi aumen~ando até 
chegar á actualidade. 

"Enviamos o bolétín ás bibliote
cas, tanto públicas como privadas, 
aos centros de ensino, a particula
res e -a todas as universidades do 
mundo .coas que por unha ou ou
tra 'raión mantemos algun tipo de 
relación'', ind~ca Couceiro. 

Pero para o libreiro, non se tra
'ta unicamente de facer publici
dade da libraría e aumentar o 
número de vendas. Pala contra 
trátase dunha atitude compro
metida coa difusión do libro, e 
en concreto coa difusión do li
bro galega. Por iso, o boletín 
envíase tamén ás outras libra
rias, coa fin de que elas mesmas 
poidan solicitar das editoriais 

as novidades que desexen. 

Couceiro afirma ademais que, 
precisamente a libraria non é a 
que máis se benefícia dunha for
ma directa da promoción dos li
bros através do boletín. "Para a 
libraría ten eficácia canto aos 
pedidos que 'fan os leitores ou os 
pedidos que se fan desde algun
ha das institucións que receben 
o boletín, p€:ro na maioria dos 
casos,-á hora de adquirir o libro 
que interesa recúrrese á lib.raria 
máis próxima ~ Se nós enviamos 
o boletín á Coruña ou a Vigo, 
por exemplo, os libros vanse ad
quirir nas librarías desas cidades, 
non na nosa", afirma Couceiro. 

Quen máis se beneffcia da exis
téncia deste boletín son as edito
riais, que ven os seus libros pro
mocionados· e receben unha pu
blicidade directa. Cada libro apa-

rece con todas as suas caracterís
ticas, desde o nome do autor até 
a data de edición, a editorial e 
mesmo o prezo. O número apro
ximado de libros que aparecen 
recollidos en cada boletín é de 
uns 200 ainda que en ocasións 
pode variar arriba ou abaixo. 

A promoción do libro é para 
Couceiro unha necesidade, e 
non está en xogo o benefício 
económico, senón a própria su
pervivéncia da literatura galega. 
Por iso é tan importante para el 
dar a coñecer os títulos que van 
saindo no mercado porque "así o 
público ten referéncias constan
tes de como vai evoluindo a si
tuación do mercado e sabe que 
libros novas se poden pedir. Fa
cilítase desta forma a relación 
entre público e novas produ
cións e dáselle unha maior vive
za ao mercado editorial".+ 
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Con tos 
de Outono 

Título: Cnnw· de Outonn. 
Autor: jLJ ·é Ramóm Rodriguez Fernandes. 
Editorial: Renova~fü1. 

" ... é que os seus passados, que 
falavam a doce língua de 

Carnees e Rosalia, 
tinham a peste?" 

Com esta propositada cita limi
nar, tirada da sua novela "O sere
no, um guerrilheiro em Estaline
grado"ui, o escritor José Ramom 
Rodrigues Femandes ("Mancho 
de Fidalgo") lanc;.a-nos o desafio 
do noss tempo: é que nos enver
gonhamos de como falavam (e es
creviam) os nossos antepassados? 
Renunciamo ao herdado direito 
de prim gen itura por um prato de 
lentilhas (allás, bem caras)? Ou é 
que, como alguém lhe escrevia ao 
Marques de Sárria, "la eu quijera 
mays non a.cho leito"m? 

Todas e tas con iderac;.óes urgem 
ao ler a mai recente obra do no -
o autor, "Conro do oucono", 

belamente ilustrado por outro ci
qadao da Lu ofonia, o goen e 
Aureo da Piedade Men e , que 
faz verdade a con iderac;.ao da 
no a língua nñao ó como língua 
materna mas também como lín
gua fraterna de po o irmao . 

No como "A derradeira primave
ra", adentrarme-no no estado de 
ánimo dum ve lho fidalgo (cujo 
antepassado fora degolado por ter 
tomado partido pela cau a do Ma
ri cal) que, no final da ua ida, 
nao e tá di po to a renunciar a 
língua do eu anee tro , ape ar 
<le que "da4uela era 1110\:0 e tinha 
fi rc;.a para impor ·eu critério. 

Hoje teme tudo, nao tem 
qualquer autoridade ... ~· (A pene
trac;ao p icológica na mentalidade 
dum velho é algo que só o ficio
ni ta novo pode criar.) E lembra 
um amor de trágico fim há muitos 
anos, no pac;.o dos seus passados .. . 

"Na procura das moedas perdi
das"n> é a recompensa a fidelida
de guardada ao próprio, sem 
concessóes ao lucro, único valor 
universal, aoque parece, dos 
tempo que correm. 

Em "Anastasinho, o da filarmó
nica", um velho "indiano" volta 
a T erra e visita os "sítios" que 
ele frequentara e apropriara de 
pequeno, laiando-se do desleixo 
que acha na pátria ("Na Argen
tina sou "gallego" e na Galiza o 
que é que eu ou?"). 

"Um «capacete azul» na cabec;.a 
dum galega' apresenta-no o ca
pitao Carla Lópe , militar gale
ga que vai de voluntário com 
tr pas da 0.N.U. a Bó nia-Her-

zegovina, senda restemu'nha do 
horror daquela guerra ."¿tnica", e 
amaldic;.oa "aqueles que nao tém 
que tirar tiros mas que sao os 
que comec;.am as guerras". ]á o 
seu pai fota abrigado a lutar na 
frente da Rússia ao lado da 
Wehrmacht, com a "Divisao 
Azul": "A história continuava", 
e seguia havendo desigualdades · 
até entre os volúntários: " .. . ain
da assim, nao todos os soldados 
da ONU eram iguais ... " 

Em "Neologismo me_tafórico"(4l 

esta¡nos, ao· que parece) no mel
hor dos mun~ 
dos possíveis: 
"Para os ha-
bitantes deste Acrescente~ 
«Sum·mum 
país ~> nao 
existe só o 
terceiro mun
do. A classifi- . 
cac;.ao chega 
até contabili
zar dezasseis 
mundos sub
mundos ... " E, 
claro, tam
bém se · pro
duz a tragé
dia, pois, co-" 
mo diria o 
Oiabo sorra-

mos qúe a 
lingilagem 
des tes 
relatos tem, 
dentro da 
disciplina 
lusógrafa, 
um velho 
ressaibo do 
lar pátrio 

teiro, et in Arcadia ego, até no 
Paraíso terrenal esto u eu ... 

Acrescentemos que a linguagem 
<lestes relatos tém, dentro da dis
ciplina lusógrafa, um velho res
saibo do lar pátrio ("dous", "trui
tas", "causas", "cuitelada", "es
cuitam-se", "enluitado") que os 
identifica fortemente no Mappa 
Mundi da Lusofonia. E isto faz 
com que, longe de envergonhar
mo-nos da nossa língua ances
tral, nos orgulhemos dela, espe
cialmente quando bem trabalha
da pelas maos dum seu herdeiro 
fiel e digno, como o autor destes 

belos "Cantos do ·autono''. + 

(1) Eds. Atria, Fisterra, 1983: Segunda 
edigáo em Renovagao/Narrativa, Ou-. 
rense, 1990 

·(2) "Um pobre gajego responde ao Mar
ques de Sárria., quºe lhe perguntara por 
que ·náo fl irtava", achado na corrés· · 
pondéncia do Conde de Gondomar, em 
"Prosa galega, 3'.', ab._cargo de Ricardo 
Carvalho Calero, Cátedra de Linguística 
e Literatura Galega, Universidade de 
Santiago, Galaxia, 1980 ....,. 

(3) Já publicado em Cadernos de Povo,. 
Revista .fnternacional da Lusofonia, -
Pontevedra-Braga · · · 

(4)Tarnbém publicado antes em Cadef-
nos do Povo, nºs 2/3/4, 1987 . T 

Cen anos de . 
E ncrucillhda 
O pi:imeiro número de Encrucilla
da saiu á luz en Febreiro de 1977. 
O nº 100 sai en Decembro de 
1996. Na asemblea anual desta 
revista <licia este nadal Mons. 
Araúxo: "Nunha reunión da 
Conferéncia episcopal sobre os 
meios de comunicación habia 
unha expostción de publicacións; 
ali estaban os primeiros números 
de Encrucillada. O señor arcebis
po daquela de Tarragona, mons. 
Pont i Gol, atepouse con Encru
cillada e, como bon catalán, refo
llolina de vagar. Logo díxome a 
min: 'Pero, poderedes soster -esta 
revista, coa sua calidade, por 
moito tempo?' E eu contesteille: 
'Aí está, don Xosé, nas mans 
duns poucos, sen axuda nengun
ha, nen da xerarquia nen do Es
tado e organismos públicos. O 
tempo dirá a sua realidade"'. 

A realidade son estes cen núme
ros. O comemorativo ab.ranxe 
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canta de. libros 

Marte de rei de Dario 
Xohán Cabana 
Existiu un rei ou foi todo un soño 1 

Don Garcia ex ist iu ainda que as .difi
cultades de Dario Xohán Cabana para 

recrear a sua v ida e 
o contexto no que 

· se desenvolveu, o 
séculóXI, poderian 
apontar a que todo 
foi un soño. Morte 
de rei é a última no
vela do escritor de 
Roás e está editada 
por.Xerais. Nas suas 

. páxinas, don Garcia 
encadeado pola traizón do seu irmán 
Alfonso, relata a un amigo a sua vida e 
as circunstáncias que o levaron a pri
sión. + 

Comprender a música 
C:Ontemporánea 
Nen evanxeli.zación, nen 
proselitismo. Esas son as premisas que 
·moveron a Henri Barraud a escreber 
Para cóínprender a 
música 
contemporá-

- nea, que está 
traducido ao 
galego por Xoán 
Fuentes Cas
tro en Edicións 
Laiovento. Ade
máis de composi
tor, Barraud é un 
divulgador da mú
sica na Franza co 
obxectivo de ensi
nar as linguaxes dos 
compositores contemporáneos ·ao pú
blico en xeral. O libro vai acompaña
do dun casete que pon son·aos capítu· 
los a n aves de exemplos de pezas mu
sicais . + 

A última novela 
de Xavier Queipo 
Con O paso do noroeste, Xavier 
Queipo obtivo o prémio Gprcia Barros 
de ñovela concedido tamén a O éspíri
ru de Broustenac, de 
Alfonso Alvá-
rez Cáccamo. O 
capitán Jean
Christophe de 
Simonet, barón 
de Duchesnoy, 
relata no seu ca
demo de notas as 
peripécias da ex
pedición que en
cabeza na busca 
.dun paso que, polo 
noroeste, conduza a . 
Xapón e a China. Editada por Socelo 
Blanco, a novela está ambientada en 
1789 e invita ao leitor a subir á.fragara 
e observar o comportamentos dos seus 
tripulantes de ficción.+ 

Antoloxia do canto 
basco actual 
A selección feíta polo historiador e 
lingüista José Luís Letamendi abranxe 
comos escritos desde o ano 1980 en 
Euskadi e que agora publica lru co títu
lo Desde aquí_ (antología del cuento' 
vasco actual) . Letamendi, cu-
xeis con.tos foron 
traducidos por Be
-go Montorio, láia
se de que a produ
ción de contos en 
euskera non poida 
compararse a de Ca
taltmya ou Galiza. 
Alguns narradores, . 
como o exitoso Ber
nardo Atxaga ou Xa
bier Montoia, decidi
ron non estar presentes. 
Si están Aingeru Epaltza, Mart ín 
Ugalde, Pello Lizarralde e Arantxa 
ltmbe, entre outros. + 

• 
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338 páxinas. As primeiras dedica
das aos 20 anos da revista; as ou
tras á lgrexa galega destes vinte 
arios. Constitue este un feixe de 
inforrµes e un ensaio analítico de 
B.G. Cendán sobre os desafíos da 
realidade. Os informes queren ser 
exaustivos 
dos diferentes 

·aspee tos da 
institución 
eclesial e das 
liñas pastarais 
máis abertu-
ristas. 

A revista es
tá a cumprir 
os obxectivos 
que se propu
xo e que defi
ne así A.T. 
Queiruga : 
"Asimilar, 
pensar e di
fundir unha 
teoloxia que 

É imposíbel 
valorar 
suficienteme 
nte este 
esforzo da 
equipa de 
E ncrucillada, 
un dos astros 
que xiran na 
órbita de 
lrímia 

dalgun xeito sintonice coa hora 
da lgrexa universal este noso fis
t.erra, teoloxicamente tan desa
sistido ... En segundo lugar, ir pa
sando revista a aqueles pontos 
onde os homes e mulleres da no
sa terra sofren necesidade; pade
cen inxustiza ou merecen mella
res solucións, tratando de os 
amosar á luz da Transcendéncia, 
sobretodo tal como brilla para 
nós -en urxéncia e esperan-

...... J~:m::r.udl.lmlª ... ·· ·-
1~-~~:'.'~~tn g.;,le,S.:,d d~1 pn:sumenw crisrir~.1-

za- desde a memona perigosa 
de Xesus de Nazaret" (p. 7) . 

Quera indicar como documento 
para a história o índice de Nica
nor Rielo: 184-libros relixiosos en 
galega de 1964 a 1996, e a exis...
téncia de 3 revistas desa índole 
en galega e car.ro en bilíngüe; · 
máis 16 boletins en galega e once 
en . bilíngüe, de tiraxe periódica. 

É im'posíbel valorar suficiente
mente este esforzo da equipa de 
Encrucillada, un dos astros que 
xiran na órbita 'de lrímia, aso
ciación de cristiáns para a incul
turación do cristianismo e o diá
logo de fé e galeguismo. • 

F.CARBALLO 

ANOSA TERRA 

----tl~ll ~Ar~te ~11 11--'------
A arte que 
non toleraba 

. 
o nazismo 

Titulo: Expresionismo alemán. 

Lugar: Quit,sco Alfonso, A Corufia. 

Expon,se no Quiosco Alfonso da 
Corúña, nestes meses de De
cembro e Xaneiro, unha mostra 
que leva como título Expresio
nismo alemán. A mostra non res
ponde ao título: En realidade o 
expresionismo alemán compren
de máis artistas que os catro au
tores que aqui están representa
dos. Dentro do grupo Die Brüc
ke, ao que pertencen, habia 
máis pintores, mesmo alguns es
cultor, e haberia que falar cando 
menos do outro grupo expresio-

. nista alemán, o Blaue Reiter. 

As máis de cen obras que se 
apresentan pertencen aos catro 
artistas máis caract~rísticos do 
grupo Die Brücke: Emil Nolde, 
Erich Heckel, Karl Schmidt
Rottluf e Emst Ludwig Kircher. 
Corno se sabe, este grupo nace 
en 1905 na cidade alemá de 
Dresde- N aceu como un grupo 

- que id.eoloxicamente toma pos
tura contra a sociedade burguesa 

Emil Nolde, Au Calé (1911) detalle. 

de princípios de século que lles 
tocou viver. Unha burguesia que 
desde meados do XIX tiña consti
tuída a sociedade sobre a ciéncia 
e da indústria, e que economica
mente necesitaba colonizar ou
tros continentes. 

dade, polo que o arti ta é ceibe 
para criar formas e dar core e
gundo a ua intención. A i apa
rece a deformación ou di tor-
ión do obxecto repre entad 

---111 canta de dis.cos 11~1 --- . Unha burguesia que criaba un
han sociedade dividida, alienan
te, materialista, necesitaba unha 
nova arte, radicalmente aposta 
ao impresionismo que era o que 
se cultivaba, e que actuase dentro 

e a cor xa non e axu tará á re
alidade . Como di Giulio Cario 
Argan, o expre ion i mo será a 
"primeira poética do feo, pero o 
feo non é mái que o belo caído 
e degradado". 

Xenreira 
érguese na música 
Título: Érguete. 

Grupo: Xenre ir¡i. 

Edita: Edici6ns Jn Cum)o. 

E o que rouba ó naso pobo pouco che vai 
durar porque xa se escoitan 05 rifles da 
libertad.e. Miles de bandeiras; vermello, 
branca e azul, frechas no horizonte, páni
co na xente, indio§ sen Manitú. O frag
mento do terna Erguete, que cja título 
ao disco, contén a eséncia que impreg
na o prirneiro traba llo de Xenreira, da 
Estrada. Loi ta, rebeldia e nacionalismo 
protagonizan os doce ternas deste 
disco producido 
por Kaki Arkara
zo. A rnestura 
musical de Érgue
te combina o rock, 
o ska e a aporta
ción folclórica dos 
rnebro de Choutei
m ou de A Quenlla. 
Recoller a música 
do povo, escoller os 
ritmos foráneos e 
amar á língua son as 
tres opc ións dos da 
Estrada para chegar 
ao rock irrna.ndiño. 
Non se esquecen de 
rendir hornenaxe a Fuxan 
os ventas, que "nos enGinaron a música 
de combate desde Gal iza".• 

O adeus 
de Neg\l Gorriak 

Título: Salam, agur. 

Grupo: Negu Gorriak. 

Edita: Esan Ozenki. 

Quince cancións que conforman a 
banda sonora orixinal da vicia de Negu 
Gorriak. Dese xeito define Ferrnin Mu
guruza, cantante da banda, este disco 
de despedida que tarnén é un ponto de 
partida para novos proxectos. Kaki 
Arkarazo e Mikel Bap carniñan pola 
Gal iza da man de Antón Reixa. Mu
guruza, pola sua parte, seguirá á frente 
da compañia Esan Ozenki, que 
cumpriu cinco anos conrnemoradós 
cun CD que contiña aos grupos do se
lo. O agur dos Negu Gorriak son estes 
quince ternas nos que traspasan ao 
euskera ternas corno o Réspect de Otis 
Redd ing, I can 't explain, de The Who 
ou Lively up yourself, de Bob Marley. A 
selección das cancións a versionear 
resposra a todas as influéncias dun gru
po que e converteu no rnáis 
in teresante do Estado nos últimos 
anos, inxustarnente esquecido nalguns 
cfrcu los polo ·seu cornprorn iso ideoló
xico. Negu Gorriak deron durante sete 
anos unha lección sobre o que debe 

ser un.ha banda: música 
·e ac titude. Con Salam, 

agur non desmerecen; 
Minar Threat, Public 
Enemy, Dead, 
Kennedys, Poison 
Idea pero tarnén 
Anestesia e Bap son 
pasados pola bati
dora NG. 

Xusto cando se 
despiden, non pa
ran ele soar nas 
emisoras de Ma
drid. Non poden 
pasar por alto a 
laboura realizada 

por NG, norneadamente no te
rreo da rnestizaxe cultural. De calquer 
rnaneira, quédalles un concerto pen
den te: o que pretenden dar odia que a 

senténcia do Tcibunal Supremo sexa 
emitida e !les dea a razón na denúncia 
imerposta polo xeneral Gali.ndo. A 
eles e á liberdade de expresión.• 

Dr. Explosión 
homenaxean 
a Dr. Explosió~ 
Título: Aquel los maravilltisLJS 90. Tributo a 
D. Explos ión. 

Grupo: Docmr Ex~los ión. 

Edita: Subterfuge Records. 

O trio de Xixón, Doctor Explosión, for
mado por Jorge, Félix e Varo, apresen
tan o seu terceiro disco no que se ho
rnenaxean a si mesmos combinado te
mas en inglés e en castellano. O seu 
público xa está acosturnado a que apa
rezan sobre os cenários vestidos de co
lexialas ou de monxas. O disco é algo 
semellante en canto á variedade de es
tilos da que se travisten estes músicos: 
pop, garaxe, punk etc. Despois de xirar 
por toda Europa con seu anterior tra
ballo El loco mundo de los jóvenes, rná is 
do mesmo. Rinse dos grupos que se lles 
poñen por diante: neste caso de Green 
Day , Presidents of United Srates, Plea
sure Fuckers, Zeros e algun máis nesta 
gravación que realizaron en Londres 
coa producción de Liam Watson, co
ma sernpre, en mono. • 

· da sociedade. Unha arte que non 
copiase a realidade, senón que 
criase unha nova. Por demai , a 
cópia da realidade xa tiña unha 
nova técnica de coberta pouco 
habia, como era a fotografía. 

ldeo loxicamente estes arti ·ta 
situábanse perto do proletariado 
e do povo traballador. I to in
fluirá na adopción de técnica 
que suporian unha maior difu
sión ao mesmo tempo que col
mase as suas ánsias de comuni
cación. Nece itaban chegar a 
moita xente. Utilizarán a lito
grafia, a x ilografía e o gravado 
para poder reproducir en canti
dade a uas obra . Parella a e te 
desexo estético, os membro do 
Die Brücke (A ponte) miraban 
a sua própr ia tradición alcmá. 
Coa xilografia e demais técnicas 
de gravado, recuperaban a tradi
ción medieval alemá, a Cra
nach, a Durero e a cantidade de 
anónimos gravadores que utili
zaron a xilografía para espalla
ren a Reforma. 

Fundamentalmente, nesta ex
posición podemos conterriplar 
obra feita con es ta.s técnica·s, 
que moito nos fan lembrar a ar
tistas galegas contemporáneos, 
como Castelao e o seu famoso 
retrato fe íto por Mas ide, ou a 
Luís Seoan\:! que tanto traballou 
estas técnicas. 

Pero se utilizaban técnicas a~ ti
gas, as formas son novas. T an to 
nos gravados como nas pint~1-
ras) adoptan unha nova lingua
xe, antitética do impresion is
mo. Non se reproduce a reali-

O pa o dado polo expre ioni -
mo na Hi tória da Arte upón 
o limiar a toda a arte contem
poránea. 

Nas obras ao óleo ou acuarela 
non exi te o debuxo, rá a pr )
pria cor, dada a gro a e grande. 
pincelada a que dé a i nna. E 
erán rand Lrazo u mancha 

que definan a hras coa téc
nica do gravado ou xil 1grafia. 

Dentr dd temas traLad 1, p )lo 
expresi ni ·-
mo, cupa un 
lugar de taca
d o a figura 
humana, n 
con onáncia 
e a ua idco
lox ia. 

Cando o na
zls m c h ega 
ao poder, o 
expre ioni -
mo é tildad 
de Arte De
xenerada, po
lo que os ca
dros expre
s ioni st as ar
dian xunto 
co mellor das 
bibliotecas . 
Es tas o bras 
aquí expostas 
sál vanse gra-

Cando o 
nazi mo 
chega ao 
poder, o 
espresioni -
mo é tildado 
de arte 
dexenerada, 
polo que os 
seu cadros 
ardian xunto 
co mellar 
das 
bibliotecas 

zas a unha coleccionista priv~da. _ 
Agachou as obras aqui expostas 
sobranceando xiolografias, gra
vados e litografí as. Bótanse de 
menos as pinturas expresionistas 
para poder aprezar mella r a sua 
poética.• 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 
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Bahia publica os seus traballos sobre San Xoán, Magostos, Nadal, fy1aios e Festas Parroquiais 

Felipe Senén 
'A cidade converteu as festas tradicionais en valores de có.nsuino' 

*PAULA CASTRO 

Co nacimento da agricultura apareceron celebracións como o Magos .. 
to, os Maios ou o San Xoán e apesar de ter. transcorrido miles de 
anos desde aquela, estas festas conseguiron pervivir até os nosos dias. 
Pero na actualidáde, a influéncia da sociedade de consumo e dos 
méios de comunicación ameazan con "desnaturalizalas". Felipe Se .. 
nén ven de publicar, na editorial Bahía, unha pequena colección de 
cadernos dirixidos aos mestres nos que se recollen as suas especifici .. 
dades acompañados de diapositivas nas que se recolle a simboloxia 
que se consolidou arredor da festa. Felipe Senén, etnógrafo e arque .. 
ólogo, foi durante 22 anos Director do Museo de San Antón na Co .. 
ruña e na actualidade ocupa o cargo de Técnico de Xestión Cultural 
e Con ervador do Património Artístico da Deputación da Coruña. 

O caderno que publica na 
Editorial Bahia recollen e ana .. 
li an algunha da celebra .. 
ción mái tradicionai , cal é a 
ua orixe? 

A~ ta apareced de qu o ser 
humano t n conciéncia de si 
me mo e do que lle rodea. Son 
fe ta de carácter agrário que 
comezan no Neo-
lítico. O home 
crea, en relación 

ven, como se axeitan á nova 
realidade? 

Ainda que as festa agrária na
cen co Neolítico, cada época 
vaille engadindo elementos pró
prio da invención do ser huma
no e da influéncias con outras 
cultura . Hai unha grande in
fluéncia do mundo oriental, do 

mundo céltico e 
do mundo ibéri
co. A época me-

e a carro e ra
ción , unha érie 
de fito cron ló
x icos relaciona
dos cos carro ele
mentos dos que 
depende: terra, 
auga, aire e lu
me o lar. T eñen 
un sentido ani
rnista da vida, é 
dicer, de an imar 
o inanimado. O 
elemento con
vérten e en fm
bolo e con ele 
nace unha arte de 

'Na Galiza 
dieval enche todo 
de cristianismo, é 
o mesmo que 
acontece coa so
ciedade de consu
mo. Pero os sím
bolos adáptanse 
ás novas crenzas, 
como o arroz e o 
millo nas vodas 
ou a fariña nas 
festas de antroi
do. Botar arroz ou 

volver a crear a 
partir dunha tra-
dición dunha 
id ntidad . 

Ca L é a imp r .. 

sempre conviviu 
a parróquia 
dos vivos 
coa parróquia 
dos mortos, 
algo que se está 
a perder 
na actualidade 

farelo simbolizaba 
desexar fecundi
dade, porque on
de hai fariña hai 
forno que traba
Han, hai muiños, 
hai leiras, hai hó
rreo , hai campos 
ementados e ani

mai , ímbolo , 
táncia ocial que teñ n? le , de fartura para o 

mozo . Coa ociedade de consu
mo valor do símbolo transfór
ma e en valor de uso, en vez de 
fariña bótase talco e en troques 
d gra confeti. 

Os cámbios introducidos pola 

sociedade de consumo, en que 
medida desnaturalizaron á festa 
tradicional? 

A sociedade de consumo fai 
que todos os símbolos se con
virtan en elementos omamen
tais. Na actualidade a cultura 
está degradada a dias, horas, li
túrxias: o Oia das Letras, o dia 
do Libro, o día da Muller ... 
cando se lle adica un dia má 
cousa. Pero o principal proble
ma é a mediatización. Cando a 

'Que haxa unha grande sinfónica 

A. IGLESIAS 

festa se mediatiza perde auten
ticidade. Estas festas son moi 
instintivas, se se manipulan 
perden a sua inxenuidade, o 
seu sentido de primitivo, de li
berdade ... Agora a administra
ción ten que dar permiso para 
faéer unha fogueira. Non a po
des facer en calquera sítio por
que todo está asfaltado. Tamén 
existe a censura, sobre todo nas · 
épocas de antroido . Os meios 
de comunicación tamén censu
ran, pero non é unha censula 

explícita da sáti ra, da ironia 
que caracteriza estas celebra
cións, senón unha autocensura 
que leva irre.mediábelmente á 
tnarxinación social. 

Pésie a ser festas cunha forte 
raigame rural, pcada vez se cele
bran máis nas vil as e cidades, 
que cámbios se lle introducen? 

A sociedade de consumo vaise 
aproveitando delas. O mundo 
galego agora é moito máis ur
bano que antes, pero as cidades 
non deixan de ser grandes al
deas e ainda que se intentan fa .. 
cer é:ousas modernas convér
tense en eventos totalemente 
cursis. É un pouco o querer e 
non poder, e saen cousas absur
das. Se vemos o antroido da · 
Coruña, por exemplo, o máis 
urbano de toda Galiza, vemos 
nas ·ruas unha celebra~ión su
mamente rural, coas mascari
tas, a borralla. Aí é onde sae o 
instinto, o que é un. 

Podemos falar dunha situación 
de crise da festa tradicional ga .. 
lega? 

O que estamos a viver é unha 
crise de identidade terríb.el que 
sofre unha sociedade que perde 
as suas tradicións. A degrada
ción do indivíduo como mem
bro dunha sociedade cuns cos
tumes que socializan, que axu
dan a que o indivídou sinta que 
forma parte dunha colectivida
de. Agora búscase ese senti
mento colectivo no 'fútbol, to
das as ánsias colectivas sácanse 
desde as gradas. A morte non 
se asume, un neno non sabe o 
que. é a, morte, pe ns a que é 
eterno. E a arrogáncia dos polí
ticos que eren que son eternos, 
viven nun mundo falso e non 
cumpren coas verdadeiras ne
cesidades. Fan as causas por fa. 
celas, non coñecen Galiza, es
tánna coñecendo agora desde o 
coche oficial. O Camiño de 
Santiago pare.ce unha inven
ción dos últimos tempos, pero 
está aí desde hai séculos. • 

E ta fe ta racterf~an p r 
afianzar á ciedad . E un méió 
de socialización d r humano 
atravé d r laci n que se e .. 
tabelecen. É ca o do Nadal, 
p r xempl , qu era unha fe .. 
ta para afianzar a casa, a famí
lia e a parróquia., Pero non se 
limitaba a afianzar as relacións 
sociai da casa ou da parróquia 
dos vivos, senón tamén a dos 
morros. En todas as festas po .. 
pulares hai unha lembranza pa
ra aqueles seres que xá non es
tán, para os devanceiros. En 
moitos lugares poñíase unha 
cadeira e un prato valeiro en 
lembranza do que xa non esta
ba. T amén ocupaba un lugar 
moi importante a figura do avó 
ou da avoa que se encarregaba 
de falar dos ausentes. O dia dos 
Magostos é un dia de defuntos, 
ao igual que o Mércores de 
Cinza ou· a Noite de San Xoán. 
Na Galiza sempre conviviu a 
parróquia dos vivos coa parró
quia dos ·mortos, algo que se es-

tendo o resto abandonado é como quen sube a un Rolls descalzo ... ' 

. tá a perder na actual idade. 

Coa influéncia do cristianis
mo estas festas paganas pervi-

Por que deixou o seu traballo á 
frente do Museu de San Antón 
tras 22 anos como Director? 

Chegou un momento no que o 
próprio edifício revelábase. Foi 
concebido como museo nos anos 
50 coa fin de salvar unha cons
trutión. Pasaron os anos, o edifí
cio salvóuse pero precisábanse 
novos espácios para que o museu 
medrase ao nível das suas fun
cións. Un museu non é simples
mente un lugar onde expoñer. 
Precísanse talleres de conserva
ción, aulas para facer actividades. 
Despois entre o personal vin que 
tamén habia un pouco de degra-

dación. Cando todos nos conver
temos en funcionários a cultura 
tamén se funcionariza. Habia un 
reto moi difícil: unha illa, un cas
telo, unha cadea, un museu e un 
señor que leva 22 ap.os. Por esa 
própria filosofia da vida tamén 
hai que aprender a desprenderse 
das ·causas. Eu quería o museu 
pero tamén sabia que o tiña que 
deixar. Oferecéronme o posto de 
técnico de xestión cultural e 
conservador do património artís
tico da Oeputación e aceiteino. 
O meu papel aquí é o de asesor. 
Teño que respostar aos proble
mas que se apresenten no que 
respeita a aspectos sobre patri-

mónio artístico € aos aspectos re
lativos á actividade cultural. 

O traballo na Deputación está 
moi condicionado polas políti .. 
cas culturais estabelecidas? 

É certo que aquí atopamos outro 
tipo de murallas, murallas admi
nistrativas, pero cando menos se 
ten en conta a miña opinión. O 
que máis me preocupa son as 
ideas que están nacendo agora, 
pero a adrninis tra'Ción pon as 
suas barreiras e non se pode facer 
nada. Eso é terr(bel, falta diálo
go , faltan pontÓs de encentro. 
Os próprios políticos póñense 

barreiras administrativas, todo 
funciona en base a concursos 
nos que ao final se escolle o máis 
barato, que non sempre é o. de 
máis calidade. Non se trata de 
facer actos culturais por facer. A 
min non· me importa que haxa 
unha grande sinfónica se o patri
mónio artístico está totalmente 
abandonado, unha cidade vella 
abandonada, unha dona Emília 
Pardo Bazán abandonada ou un 
Manuel Murgúia ou. unha Maria 
Casares. () que quixera é a mes
ma dignidade para todo. Que ha
xa unha grande sinfónica tendo 

-o resto abandonado é·como quen 
ube a un Rolls descalzo ... • 
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Lavando ao neno na eira. 

Manifestación o 1º de Maio de 1936 pola e'strada de Soutomaior a 
, Arcade. 

¡~:. · 

,. 

G~ieirQ 
CULTURAL ANOSA TERRA 

T raballadores da primeira electroquímica da Galiza, Carburo de Cálcio propriedade de R. Laforet Cividanes. 

Memória de Arcade e Soutomaior 
Mostta f ot.ográfica a berta até o 20 de Xaneiro na Casa de Cultura 

Unha expos ición fotográfica 
argallada pola organización lo
ca l do BNG de Arcade, es t á 
aberra n os loca is da casa d ~ 
C ultura do Concello de Souto
rnaiór até o día 20 de Xaneiro. 
Co llidas a ped ir de po rta en 
porta, como no poema de C u -

.• 

rros , os organizadores consegui
ron xuntar rnáis de 300 fo to
grafias de todas as épocas da vi, 
la , agrupadas tematicamente 
en paneis. 

Desde manifestacións republi
can as, aos re tratos de escola , 

dos ofícios aos conflitos sociais, 
a mostra serve de lugar de en, 
contro dunha manchea de per, 
soas que comentan as fo togra, 
fias, recoñécen aos seus anter, 
gos nelas e oferecen incesan te, 
mente outras novas, o que xa fai 
pensar na I II Edición <leste 

evento que reecontra ás xentes 
e permite facer o contraste do 
que fo i a vila e o que é en .todas 
as esferas. 

O urbanismo, a econ omía, os 
costumes, as trad icións cul tu, 
rais, o vest ido,.. : dan pé á con-

versa e ao intercámbio de expe, 
riéncias . O éxito de mostras 
<les te es tilo -como a edi ción 

·dun libro en Carballo, realizada 
por Xan Fraga- indica un ca, 
miño de organizaicón cultural 

· de espec ial interese polo q ue 
ten de participativo .+ 

ANC 
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OPtNIÓN 

EXILADOS SEM-QUERÉ--LO-
Por primeira vez na minha vida, olhando para a 
corunhesa rua Sao Andrés desde a janela da sala, 
tivem a clara sensa<;:ao de ser uin exilado, um ha, 
bitante dum país inexistente que desfaz a linha das 
fronteiras como uma enorme e suave língua geoló, 
gica. Nao me refiro a essa aliena<;:ao que muitos 
sentimos as vezes por vivermos numa Galiza indis, 
tinta, rota", apenas suturada temporalmente polos 
esfor<;:os pontuais de uns poucos resistentes que sa, 
bem que morrerao no esquecimento: os marinhei, 
ros que trocam urna esmola de sardinhas por pneus 
queimados nas estradas, os poucos políticos que 
com constancia percutem nos volumosos muros 
interiores das institui<;:oes espanholas, os insubmis, 
sos ou os desorientados que desde a Pra<;:a da 
Quintana contemplam com nostálgica heroína 
nas veías o crescimento das Pátrias oficiais como 
grandes aves de artifício. Refiro,me a outra e con, 
fe adamente e tranha sensa<;:ao: a de ser um visi, 
tante temporal na Galiza chamada moderna, en, 
quanto outro país sem bordas nem monarcas que 
também poderíamos chamar a Galiza, ou Portugal, 
ou longa lfngua de terra onde todos os Setembros 
vao morrer d identica maneira os sarga<;:os, fica 
em parte oculto por urna névoa de séculas e em 
parte oculto polo discurso do mais fortes. 

Na minha sala urbana, desde a segura altura do 
lazer, soavam no ar as Lnhas sinuaosas do que foi 
talvez o canto mais sensível jamais feíto na no5.5a 
terra: "Eu fui ver a minha amda /para os baixos dum 
jardim .. . ". O imenso cadáver de José Afonso se, 
guia a cantar, apesar de a história dos Estados ter, 
nos furado a ética e a memória. E aí nao pudem 
deixar de imaginar, com irmandade, de que natu, 
reza arcaica e indivisível seria o impulso de chorar 
em causa, por pura harmonía com o planeta, dos

jovens semelhantes a mim que lá polos anos 70, 
escurando José Afonso, ou Fausto, ou Voces Cei, 

_________ - bes, contemplavam também a tarde desde a pe, 
mimbrosa sala do Porto ou de Lisboa. E foi assim, 
entre lembran<;:a e lembran<;:a, que me sentim par, 
te verdadeira dum país informe e estranho, em 

CELSO ALV AREZ 

CÁCCAMO 

'Er primeira 
vez tivem a 

sensac;ao de ser 
um exilado, 

um habitante 
dum país 

ine:>éistente que 
desfaz a linha 
das fronteíras 

como urna 
enorme e suave 

língua 
geológica" 

cuja viva superfície pouco a pouco ·secam as Pá, 
trias como urna po<;:a que nao deveria estar aí, e 
no seu lugar crescem redes organicas, humanas, 
redes de seti.timento comum e resistencia. 

Nao sao bons tempos para que digamos todo isto 
mui em alto. Alguns, na Galiza, acusam a gente 
que diz cousas como eu de nao fazerem país; e eu 
creio que estas acusa<;:6es erram. Talvez nós nao 
queremos fazer o mesmo país que os que agora 
sao poderosos. Mas sentir,se urna sorte de exilado 
for<;:oso é decerto urna forma, nao muí agradável, 
de ir fazendo um país: um território diferente, as 
vezes puramente interno, as vezes alinhavado nas 
poucas frases que nos aceitam publicar ou nas 
contadas palavras a que nos atendem sem desne, 
cessários mecanismos de ataque ou de defesa. o 
humor irónico de todos nós está a dar passo ao 
insulto contra nós próprios. Cresce a etiqueta, 
gem integrista, a categoriza~ao lipguística e étni, 
ca dos demais, as vezes eufemizada, mas r:rmitas 
outras brutalmente despida como urna víscera 
aberra. É larnentável que as palavras "portugues" 
ou "castrapo" se tenham convertido em insultos 
entre a intelligentsia, e é irrisório que alguns reda, 
mem certificado de lealdade lingüística até ao oi, 
tavo apelido nas aras da ldentidade Galega. 
Acontece que algumas pessoas, de súbito, sim, 
plesmente por observarem em tomo delas a tris, 
teza que Espanha foi instalando neste Norte 
órfao de história, tem acolhido os símbolos gale, 
go,portugueses como a melhor maneira de resis, 
tirem eticamente. T ambém suponho que para al, 
guns isolacionistas galegas a resist~ncia ética 
consistirá em tentar aproveitar as fissuras dos po, 

derosos edifícios oficiais. Mas, tristemente, esta 
diversidad e de estratégias ( quando sao de verda, 
deira resistencia) reflecte tanto a nossa astúcia 
pro'{isória como o nosso desespero polo assédio. 

Nao me sinto abrigado a exculpar a necessátia 
dose de nostalgia e romantismo que houver na 
minha visao dum país que_ nao existe mas exis, 
te. A terrível mediocridade quotidiana das cou, 
sas e as pessoas, incluído eu mesmo, justifica de, 
senharmos qualquer projecto humano dificil, 
mente executável, de geografías difusas, onde se 
~svaem as barreiras entre as gentes e a terra, e 
onde circulam discursos de palavras diferentes, 
sem maiúsculasJ como tíbias fitas de doas en, 
gramadas, que tampouco dizem a verdade, mas 
nos aj_udaf!1: a sobrelevar,nos. 

Se alguma vez conseguirmos reunir,nos nesse -
território incerto, provavelmente o meu pesso, 
al sentimento de exílio continuará também aí, 
como urna forma diária de nao reconhecer,me 
na epopéia de miséria que criou a espécie hu, 
mana. Mas já-nao poderei culpar,nos a nós pró, 
prios <leste incómodo exílio, de que nao nos 
deixem falar, ou de que nos deixem falar com 
critérios diferentes ao Norte e Sul dum río for, 

. tificado, ou de que, quando uns e outros fale, 
mos, nos botemos cuspe, berros, caes e leis lin, 
guísticas por um infantil medo a que, no fundo, 
o outro leve a razao, o a que o Reino protector 
lhe acabe dando ao otJ,tro mais ·medalhas para · 
ser enterrado na patética Glória das Letras e 
das Línguas, nao ªº pe dum intranscendente 
pessegueiro. Verdes prados, verdes campos: on; 
de está a minha paixao? As andorinhas nao Pª' 
ram: urnas voltam, outras nao.• 

CELSO ÁLVAREZ CACCAMO trabalha na Uiversidade da Corunha 

A MEMÓRIA (DE CINE) É UNIVERSAL 
OUTRA VOLTA A UNHA HOMENAXE OURENSÁ 

Ocorre ás veces que cando xurde a polémica, a 
distáncia que nos separa da demagóxia é moi fi, 
na, papel de fumar .. . Recoñezo que seguramente 
no meu artigo, non quedou moi clara a nosa in, 
tencionalidade. Tentei centrarme exclusivamen, 
te no aspecto do cinema e q~izais esquecin expli, 
car cal era o noso obxectivo á hora de recuperar 

MIGUEL A.NXo 
FERNÁNDEZ 

'Axenteé 
intelíxente, non 

fai falta que 
in terveñamos 

nós para 
satanízar a 

Cesáreo 
González, a Isaac 

Fraga ou a 
Antonio 
Román. 

Tampouco 
somos quen para 

santificar aos 
cineastas Carlos 

Velo' e Xosé 
Suárez" 

a memória de cinco persoeiros que tiñan en co, 
mun o seu carácter de ourensáns ( deixemos de 
lado o matiz dos localismos, que xa sabemos que 
eses camiños non son <loados ... ) e o seu vencello 
co 

1
cine. Nós desexamos reivindicar a sua memó, 

ria, pero sen entronizalos. A xente é intelixente, 
non fai falta que interveñamos nós para satanizar 
o produtor Cesáreo González, o exibidor Isaac 
Fraga ou o dir~ctor Antonio Román. Tampouco 
somos quen para santificar os cineastas Carlos 
Velo e Xosé Suárez. Persoalmente teño moi claro 
quen foi quen, e se o que fixeron como autores 
me interesa ou non ... Pastos a relativizar a palé, 
mica entre vostede e máis eu, seguramente coin, 
cidiríamos. De todos os xeitos hai cinco autores 
que están a investigar sobre a vida, obra e pensa, 
mento dos homenaxeados, sinalando as suas ra, 
zóns obxectivas. Desas páxinas sacaremos as no, 
sas próprias conclusións. Permítame que siga 
considerando arriscado o xogo das "etiquetas" a 
priori. Hai que ter moito coidado cos mitos, ás 
veces rachan por onde menos se pensa. 

Pero non se trata agora de que nos convirtamos 
en xuíces. Somos, vostede e mais eu, só parte re
lativa neste pleito. Lamento (e créame que son 
sincero, pois téñome por un empeñado na mo, 
deración, obsesionado por evitar ferir a nin, 
guén ... ) que o meu texto lle .desgastase, e lamen, 
to tamén que tampouco lle gostaria "seguramen
te a nengun familiar de Xosé Suárez". Nada ffiais 
lonxe do meu desexo que contrarialos, a vostede 
e aos seus. Se algo lamento (e asegúrolle que te, 
ño por empeño persoal -e certas esperanzas
chegar a localizar unha cópia de Mariñeiros para 
confirmar o qu~ estou seguro que é unha gran 
película) é non coñecer do seu tío nada máis 
que unha parte da sua yaliosa obra fotográfica. 
Coido que sobradamente teño manifestado, por -
activa e por pasiva, a miña admiración por Xosé 
Suárez. Podo estar errado, podo mostrarme limi, 
tado, podo mesmo ser un nenpuraidea, pero teño 

a satisfacción de ter vividos uns vinte anos co 
cinema a voltas, eco cinema galega en particu, 
lar, para alomenos ter unha opinión formada e 
contrastada sobre o tema. 

Vou rematando. Está a pergunta que plantea so, 
bre se a Depuración, institucións locais ou o Con, 
selleiro Pérez Varela apoiarian un acto de home, 
naxe a Velo e Sµárez polo seu carácter de republi, 
canos ou antifranquistas. A pergunta non é para 
min, p.ero sei o que eu respostaria (contado é un 
enfoque arriscado pois imaxínese que acorrería se 
efectivamente a iniciativa xurdise deles e sen ru, 
bor se decidisen a homenaxealos baixo esa candi, 
ción de republicanos e antifranquistas -e na, 
cionalistas, engadiria). Pero quede claro que des, 
de as Xociviga non planteamos o tema con ese . 
enfoque, insisto máis unha vez. Comprendo que 
poda molestar se se calle coa cabeza quente, pero 
nós bus~amos lembrar a contribución <lestes per, 
soeiros ao cinema. Os cinco axudaron ao seu de, 
senvolvimento, obviamente en maior ou menor 
grau, con maior ou menor sacrifício,_ con maior 
ou menor sorte histórica: Que sexa a opinión pú, 
blica a que xulgue. Que sexa a História ... Confie, 
mos no cidadán, no leitot, no espectador. O cine, 
ma é unha linguaxe universal, patrimonio de to, 
dos (e que todos a particularicen como queiran). 

RerQato admitindo que non era a miña· intención 
respostar o seu artigo para non facer disto un cule
brón. Se o fago é porque as hemerotecas non per, 
doan, e porque nen no fundo nen na forma quere, 
mos facer outra cousa que lembrarlles aos galegos 
quen foron e que fixeron estes cinco señores, un 
exercício de memória 'histórica cinematográfica 
para as vellas e para as novas xeracións, no que 
por forza deberán incluirse os enfoques que voste, 
de aponta. +· 

MIGUEL ANXo FERNANDEZ é crítico e director do Cine clube Car
balliño. Autor de Carlos Velo. Cine e exilio de Ed. A Nosa Terra. 
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MANUEL R1v As 

O loro, as silveiras e a Avant garde 
O artista Jannis Kounellis levou 
un guacamaio ao museo Reina 
Sof ia e presentouno como un ha 
obra de arte na instalación titu
lada Sen título 1967. A Garda 
Civil, nunha benemérita inter
vención, rescatou o lorito real 
das pautas das belas artes e de
volveuno á condición de paxa
ro pinto. Kounellis está indig
nado. Segundo el explica, a ins; 
talación, completada cun cam
po de cactus e unha algodonei
ra, mostra o enlace entre "a tra
dición católica e a moralidade 
victoriana". E di tamén que o 
paxaro retirado "forma par.te da 
miña linguaxe artística". Nou-

, tra ocasión mostrou unha ducia 
de cabalos. Se Kounellis levara 
un burro á exposición podería 
titulalo Autorretrato 1997. 

Podemos considerar ao artista co-

mo un ladrón de realidades, a 
igual que o eséritor é un ladrón 
de historias. Pero tamén ten que 
poñer algo da súa parte, polo me
nos unha pipas para o guacamaio. 

e¡ lbert & George levan 
trinta anos presentándo
se a si mesmos como ob

xecto artístico. Non-só en gran
des retratos senón en vivo . Esta 
parella de artistas británicos, 
sempre vestidos co "uniforme 
democrático" de traxe e garaba
ta, tense "exposto" en s_alas de 
arte como esculturas contempo
ráneas de carne e óso. Unha 
ocorrencia chea de sentido e 
gracia inquedante . ¿Queredes 
arte con vida? Pois aqui estamos 
nós, os artistas, convertidos en · 
obra. Dun ano a outro, mostran 
as suas enrugas, as -suas canas, a 
súa transformación física . Pare-

cen dicimos: "¡Mirade o que fai 
connosco o tempo que pasa, ese 
artista!". É difícil imaxinar arte 
máis comprometida. Gilbert & 
George espoñen o seu pelexo 
sen intermediacións. A súa foi 
unha aposta orixinal. Pero o 
feíto, feíto está, 

e reo que -si aínda existe ar
te é porque hai unha "ou
tra verdade" que contar. 

A arte povera, ~orno as perfo
mances de '}oseph Beuys, foi un 
camiño, pero o recurso reitera
do á mera exposición obxec
tual, por curiosa que sexa a 
combinación, fai que o inicial 
efecto de sorpresa ou provoca
ción derive na caricatura e no 
chiste. Nese intre, o presunto 
vangardismo é un pleonasmo e 
o Partido do Conformismo er
gue a bandeira da Avant-garde. 

A búsqueda da "outra verdade" 
esixe novas formas. O lugar da 
arte é a permanente fronteira, 
alí onde xurde algo do que po
dernos dicir é "algo novo". Hai, 
ás veces, unha fronteria rnoi su
'til entre a obra de arte que nos 
conmove e obxecto curioso que 
nos distrae. Por exemplo, unha 
silveira nun museo sería unha 
ocorrencia simpática pero non 
deixaría de ser unha silveira 
nun museo. Pero ei.I recordo 
con abraio unha exposición no 
antigo cárcere de Dublín. Alí, 
na cela· onde estivera preso un 
dos rebeldes irlandeses fusilado 
en 191 7, unha moza e cultora 
presentaba unha grande esfera 
feíta con silveiras. 

Nunca e me e quencerá 
aquela bola do mundo. A 
outra verdade. A arte.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

O porquiño de San Antón. 
Por moi santos que nos parezan, 
no ceo tamén hai isa que se 
chama usurpación de poderes, 
pois, ao fin e ao cabo, os santos 
tamén son humanos, e cando 
hai un bo galano polo medio, 
calquera quere ser mediador e 
facer valer a súa cuña. O malo é 
cando polo egoísmo ou a cutre-

' ría de catro velas pasan cousas 
como a que denuncia a cantiga: 

Pedinlle a san Antón 
un mozo coma un templario, 
enganeime de santo, e entón 
saíume un bes ta de moito raio . 

Qesulta que un dos maiores 
rnnflicto: que existen aló 
no ceo, e o ·que se traen 

entre san Antón Abade e o de 
Padua ( quen realmente é de Lis
boa), conflicto no que o Xuíz 
Supremo, que se saiba, escorre o 
vulto e non fai nada; di que non 
se quere entremeter e leva sécu
las dándolle largas ao asunfo, 
permitindo que, neste val de bá
goas, continúe a confusión a pe
sar de que o refraneiro e as can
tigas non deixen de advertilo: o 
san Antón lacoeiro é o santo de 
xaneiro, que o de xuño é o casa- . 
menteiro. E é que cada santo 
ten a súa especialidade, como os 
médicos do ambulatorio. 

¿A quen se lle acorre ir ao den
tista cun problema de callos nos 
pés? 

Aespecialidade de san An
tón Abade, que ten a súa 
festividade o 17 de xanei

ro, ven de que cando se retirou 
ªº deserto a meditar. o· diaño, 
que está en todas, mandoulle 
un fato de animais monstruosos 
para que lle metesen o medo no 
carpo, e que así abandonase a 
súa santa dedicación; pero el, 
contrariamente ao que faría un 
de nós, acercouse aos monstros, 
faloulle con palabras divinas, 

.. 

convencéndoos de que non se 
gaña nada facéndol le mal á 
xente; e amansounos at¡l reunir 
un grande rabaño co que daba 
de comer aos necesitados que se 
acercaban a oílo falar; de tal 
Ínaneira que, cantos máis mons
tros lle mandaba o derno, rnáis 
aumentaba o seu rabaño e con 
el as súas posibilidades de facer 
obras boas e remediar miserias. 

Tal foi a ,súa fama de home 
piadoso e caritativo'; que a 
xente que se achegaba a ca

rón del xa non se ía. Onde o 

santo estaba nunca faltaban as 
boas palabras nin unha cunea 
de leite, un par de ovos ou un
ha tallada d~ carne; e fose por 
unha causa ou polo outra, era 
tanta a xente que quería vivir 
con el, que o bode san Antón 
viuse na abriga de organizar a 
aqueles fieis en comunidades 
que fixesen algo rnáis que co
mer e rezar, tamén había que 

· coidar a toda aquela grea de 
animais mansos, que repartiu 
en conventos, e de aí lle veu o 
alcume de Abade e o padroado 
dos animais domésticos. 

Son tan importantes os anirnais 
domésticos en xeral, e tanta a 
virtude que a san Antón se lle 
atribúe, que o día do santo é 
costl::l.me levalos á igrexa para 
que sexan benzoados e liberados 
das insidias do maligno. 

Xunto coa pegada de pro
tector dos animais domés
ticos, san Antón Abade 

tamén deixou a de home preo
cupado polos pobres, e así foi 
que se estendeu por moitas pa
rroquias de occidente o costu
rne de criar, no seu nome, un 
porquiño que é alimentado pola 
caridade dos fregueses, para ser 
entregado aos pobres da veci
ñanza o 17 de xaneiro; glorioso 
animal que, aínda non hai moi
tos anos víase palas rúas dal
gunha parroquia de Galicia, fa
cendo certo aquel dito de que: 
"o porquiño de san Antón é un 
porquiño moi larpeiro, que an
da de casa en casa comendo mi
llo ata xaneiro"; cando non 
eran as landras do campo da fei
ra, como lembra a placa que o 
concello de Cerceda colocou 
neste hórreo do centro da vila. 

Pero volvendo a iso da 
usurpación de poderes, 
resulta que na Agualada, 

cada 13 de Xuño, festividade do 
casamenteiro d~ Padua~ os fre
gueses entran a oír misa cos 
animais, xa sexan vacas, co
chos, ovellas ou cans, corno se o 
de Padua tivese as mesmas ma
ñas que o de xaneiro, sen que 
ninguén faga nada poi; remediar 
tal malentendido. 

-Mira que se tras a misa nos sale 
un porco namor~dizo. 

E se na xustiza divina non son 
capaces de poñerlle coto a cstes 
conflictos, ¿que non vamos 
agardar nós, pobres pecadores, 
das audiencias terreas?+ 

ANOSA TERRA 

Xosé Manuel 
Martínez Oca 

'Os correctores 
nas editoriais 
empobrecen as n velas' 

Que e tá a ler? 

Leo dunha maneira de ordeada e 
neste momento e tau con tre li
bro . Un dele é No soy StiUer, de 
Max Fri ch, outro é Pretos e bran
cas, de Brito Camacho e o último 
El rey melancólico, de Marco Gar
cía Quintela. 

Que leituras recomenda? 

Recomendar é empre . ubxectivo 
pero non estaría de mái achegar e 
a libros que pasaron de apercibido 
como A vida vexetal, publicada en 
1992, de Lois Xosé Pereira. Paré
¿eme moi intere ante e en embar
go a crítica non fixo referéncia a 
ela. Tampouco ven mal ler a 
Eduardo Blanco Amor, o Arqu.i
vos do trasno, de Rafael Die te ou a 
obra de Xo é Lui Méndez Ferrin. 

Vostede obtivo moito prémio 
coas suas obras. Que é o que se 
obten deles? 

O prémio erven para bter unha 
pequena remuneración ec n mica 
polo teu traballo porque por utras 
vias non se acada. E, en und 
lugar, n un in trum nt par pu
blicar p rque, hoxendia, doucr 
xeito é moi difícil qu unha edit -
rial acepte a tua obra. 

Os críticos destacan o estilo e a 
lingua nos seu libro . E creber 
en galego esixe un esforzo com
plementário? 

Non, é como e creber noutra lín
gua. O cabreo chega cando envía 
a novela á editorial e os correc
tores empezan a cambiala para 
acadar o que chaman estandariza

. ción, uniformidade, que non é ou-
tra cousa que empobrecemento. 

Ten en proxecto publicar algun 
libro despois de tres anos? 

Eu continuo escrebendo; teño un 
par de novelas e unha manchea de 
contos. O problema é que non te
ño· editorial que rne publique. Polo 
resto, a rniña actividade como es
critor é a de sempre. + 

Escritor, A Estrada ( l 942). 

Obras máis importantes: Un home 110 cmrnl, 
A chamada escitra dos caborco.1, .Beiramar , Os 
liístregos e a carballeira, Detrás do silencio. Os 
cul¡Jables e Diarios de inverno (Nar rativa). Os al
gareiro.1 e O cazador de perdices (Temrn). 
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Os nenas 
cantores de 
Viena están 
o Venres 24 
ás 20,30 no 

Pazo de 
Congresos 

do CORUÑA. 
Na 

biblioteca do 
Castrillón 

pódese ver 
unha mostra 

da obra de 
Fina 

Casalderrey 
e Manuel 

Rivas 

O Trinque 
Conversas con mariñeiros 

barcacións, fotografias e so
bre todo entrevistas con ma
riñeiros ferroláns, hoxe tan 
batidos polos sucesivos des
mantelamentos e mudanzas 
do sector.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

Xentes dos mares de Ferro! é 

un traballo etn ográfico da 
autoria de Esperanza Piñeiro 
e Andrés Górnez que re 
centemente se ven de editar. 
Contén mapas, censo de em-

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

Arzua 

•MÚSICA 

Los ENEMIGOS 

O Sábado 25 na Splash 
Factory de Arzua dentro 
da Xira Gas. 

Cervo 

• EXPOSICIÓNS 

IX LUGONOVA 

At ' o l 7 de Xa neiro en 
a n C ibrá n expoñe n as 

obras apresentadas á nove
na edición do certame Lu
gonova. A mostra recolle 44 
obras , pinturas e esculturas, 
fe itas por 28 artistas galegas 
maior de l6 anos segundo 
especifican as bases. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

P EQUENO FOR.i\11A TO 

A ala Adántica expón obra 
n pequeno fo rmato de 

grandes artistas. Abre até o 
5 de Febreiro. 

C OMIC 

A Biblioteca Municipal de 
Esrudo [ ocai acolle unha 
mo t ra bibliográfica de 
banda de eñada a té finais 
de Xaneiro. 

CA ALDERREY E RlVA 

A Biblioteca do Castrilk1n 
oferece até finais de Xanei
rn, unha mo tra ob re a 
obra dn Jou cr1to re 
4ue veñen de re ebe r o 
prémto tata! de narrativa 
e l1 rerntum in fant il. 

DI E BRU KE 

K iosko 
<H o 26 d' 
Jo pilllort: t:xprt: ionisrn 
alemán J ( grupo Die bnk
ke (A ponre). Emil Noldc , 
Karl hmidt-Rottluff , 

Carteleira 

~TI ASESINA QUE NOS LIM
~ PAMOS O SANGUE. O polé
mico T arantino presenta un ha película 
de transición na sua obra. Interesante 
para os que gosten do director. Insigni
ficante para os demais. inclue unha 
danza con coitelo tinguida de humor e 
de bon cine. 

~COUSAS QUE FACER EN 
DENVER. Un afectado Andy 

Garcia nunha película de máfia. Os pro
tagonistas están máis preocupados pola 
sua beleza que polo guión. Algunhas fla
quezas argumentais botan a perder as 
propostas máis orixinais do filme. 

IJJlf'. JACK. Un nena avelléntase ca-
rro veces máis rápido do normal. 

Aos dez anos aparenta coarenta . Pésie a 
tan forzado argumento, a pellcula ten 
pouco de orixinal. 

IJJ¡f', EMMA. Filme inglés de época. 
Unha moza herdeira adicase a fa

cer de Celestina entre as suas amistades, 
pero fracasa. Final feliz . 

IJJ/f'. TRAINSPOTTING. As peri
pécias de cinco mozos escoceses 

C.X.LÓPEZ-PAZOS 

aditos á heroína. Humor; cinismo crítico 
e uns toques surrealistas. 

IJJ¡f' A O CRUZAR O LIMITE. 
Amena intriga ptotagonizada por : 

dous bos actores: o :veterano Gene Hack
man e o inglés de moda Hugh Grant. A 
narración está sempre no límite do tópi
co, pew non chega a cruz_alo. 

~A VERDADE SOBRE CANS E 
GATOS. Oúas mulleres, unha alta, . 

loira, espectacular e atolondrada e ouua 
baixa gordíña, intelixente e moi intere
sante deciden poñer a proba a un home, 
para verde cal das duas se enamora. 

IJJ¡f', SLEEPERS. Cano rapaces dun 
bairro pobre de Nova Iorque, co

meten un delito e son internados nun re
formatório. Alí serán violados polos gar
das, repetidas veces. Só un crego católico 
os vai protexer. Dureza contida, envolta 
en celofán comercial. 

IJJlf'. BEA TIFUL GIRLS. Guia para 
parellas con dúbidas sobre o matri

mónio. Cdtica dos varons que só pensan 
nas wp-model e loubanza das mulleres 
normais, con excepción das adúlteras.+ 

Erich H eckel e o máis co
ñecid Ludwing Kichner 
aparecen na mo tra. O ca
rro fu ndaran o grupo en 
1905, que durou até 19 13 
definíndo e con cadro ad i
cado · a anguria ocia!. 

da O G, baixo a dirección 
de Massimo Spadano e 
xunto á soprano Marta Al
majano. O programa com
pre n de obra de H an del, 
Me zart e Haydn. 

distintas vilas da comarca. 
Iste Venres 17 ás 7,30 do 
serán na Casa da Cultura 
de Fene, fala Iolanda Go
m is, Responsábel Na
cio nal da Asemble a de 
mulleres de G aliza Nóva, 
sobre Muller e feminismo. 
A seguinte conforéncia 
tratará a M uller e mundo 
laboral, e será o Venres 24 
á mesma h ora n a galeria 
Sargáclelos de Ferro!, con 
OlaUa Fernández Davila, 
deputada do BNG no Par
lamento Galega. Ainda o 
Venres 31 no Instituto de 
Bacharelato de Cedeira fa
lará Lídia Senra, Secretá
ria Xeral do Sindicato La
brego G alega, de Muller e 
mundo rural. 

•MÚSICA 

RQUE TRA DE 
CAMAl\A DA o G 

Marte 21 á 20,30 no 
T acro Ro alia Castro, ac
rua o O rqu tra de Cc'ímara 

Ü NENOS CANTOR~ 
DE VIENA • 

O Venr 24 ás 20,30 110 

Pazo de Congr os Os ne
nas cantores de Viena inter
pretarán un programa ·seh 
determinar . Para reservas 
ou inform aci ón pódese 
chamar ao Pazo de Congre-

• EXPOSlCIÓNS 

Ü S DESASTRES 
DAQUERRA 

A Biblioteca Municipal da Coruña acolle unha mostra os (981) 25 20 21. 
bibliográfica sobre o comic. Na ilustración, 

Simón, a protagonista das aventuras 
criadas par Fausto, 

Méndez: e Malvar 

Du Cl.A VELL-C!VIDAN 

Música de cámara o Mér
core 22 ás 8 da noite, no 
Centro de Estudos Caixa 
Galicia. 

•TEATRO 

Ü AUTÉNTICO ÜESTE 

Un espectáculo da compa
ñia Balea Branca, Venres 
1 7 e Sábado i 8 de Xaneiro 
no Rosalia Castro. 

Fe ne 

• CONFERÉNCIA 

FEMINISMO E 
NACIONALISMO 

A Asemb lea de mulleres 
de Galiza Nova de Ferrol
terra artellou un ciclo -de 
conferéncias sob o titulo 
de Xornadas sobre a pro
blemática das mulleres 
galegas, que decorrerrá to
dos os Venres do mes en 

A partir do do Martes 21 
no Museu Provincial, ex-· 
pón a série de Goya sobre a 
guerra cos franceses . 

ACUARELA 

O pasado Decembro inau
gurouse en Lugo unha nova 
sala de arte, Acuarela, e para 
facelo esco1leu un.ha mostra 
conxunta de artistas lucen
ses: Doreste, Jovita López, 
Macia, Paco Pestana, Gar
cia Gesto, Ángeles Monde-

lo, Carlos Pardo, Lomarti, 
Guerreiro, Pablo Sáez, Pu• 
ra Ameijide, Quique Bor
de!, Isabel Pardo, Spiral , 
P rada e Antón Campelo. 

L OPEZ DUEÑAS 

O Hotel Méndez Núñez 
acolle até o 28 de Xaneiro, 
obra do pintor venezolano 
López Dueñas. Os óleos re
collen bodegóns dun realis
mo barroco. 

RIBAS PROUS 

Fotografías na sala de Caixa 
Galicia, até o 31 de.Xaneiro. 

• MESA REDONDA 

MOVIMENTOS 
DE MULLERES 

A xustificación dos movi
mentos de mulleres é o tí
tulo da mesa redonda que 
artellou o colectivo femi
nista Lugués Donas de nós. 
Será o Xoves 16 ás 8 da 
noite no salón do institurn 
Lucus Augusti. 

•MÚSICA 

FIA NA ROCA 

O grupo de música folc Fia 
na Roca anda a apresent;n os 
temas do seu segundo disco 
que titulará Agardando que 
pase algo. Están en Lugo o 
Xoves 16 ás 20,30 no audi
tório Gustavo Freire. 

GRUPO DE MET AIS 
SANTA CECILIA 

Música de cámara o Xoves 
16 ás 20 h. n o sa lón da 
Fundación C a ixa G alicia 
(Praza de Santa Maria). 

Padrón 

• EXPOSICIÓNS 

CORREA CORREDOIRA 

O nomeado pintor coruñés 
expón acuarelas na galería 
Seira, até o 20 de Xaneiro. 

Pontevedra 

• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCELO 

Un percorrido pola arte 
contemporánea no Estado 
español Abre desde o dia 
15 no Teatro Principal. 

Ü REALISMO 
NAS SUAS RAIZES 

O Museu Provincial abre o 
dia l 7 ista mostra que can
ta con obra de Amalia Vi
va, Francisco López, Julio 
Lóp~z, Isabel Quintanilla 
ou Salvador Dali. 

•MÚSICA 

GRUPO DE MET AlS 
SANTA CECILIA 

Música de cámara para o 
Venres 24 ás -20 h. no 
Conservatório. 

O Porriño 
• EXPOSICIÓNS 

MUSEU DOS MtNERAlS 

O Sábado 4 inaugurouse o 
Museu Municipal de Mine
rais criado con fins didácti-

-cos. Acolle unha colección 
de máis de 4.000 pezas. 

Ourense 

• EXPOSICIÓNS 

BIENAL DE ÜRA VADO 

A Bienal In ternacional de 
Gravad.o Julio Prieto Nespe
reira chega á IV edición e 
comemora os cen anos do 
nacimento do artista ouren
sán do que ieva o nome. A 
bienal ainda fica aberta até 
o 15 de Febreiro na Aula de 
cultura de Caixa Ourense 
(Avda. de Pontevedra, 7) . 

GAJTAS 

O Museu da C ornamusa 
garda unha co lección de 
gaitas de diversos países. 

UN ANO NO SUL . 

O pintor catalán Ramiro 
Fernández Saus amosa a sé
rie Un ano no Sul con inspi
ración no rococó e o simbo
lismo romántico. Até o 25 
de Xaneiro na sala Marisa 
Marimón, de Luns a Venres 
de 12 a 14 e de 18 a 21 h. 

•MÚSICA 

CLA VELL-C!VIOAN 

O duo de música de cáma
ra actua o Xoves 23 ás 8 da 
noite na sala de Caixa Ga
licia (Xoán XX1II, 35). 

• COLÓQUIO 

LlNGUA E CULTURA 

Organizada po r Esquerda 
Nacionalista-Mocidade es-
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Correa · 
Corredoira 
expón na 
galeria Seira 
de PADRÓN 

·continua 
Un ano no 
Su/de 
Femández 
Saus en 
OURENSE 

Fía na roca 
andan a 
presentar o 
seu último 
disco. En 
LUGOo 
Xoves 16 
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Ánxel Huete 
expón no 
CGAC de 

SANTIAGO 

En 
SANTIAGO 
A América 

prehispana 
continua a 

poder 
ollarse no 

Auditório de 
Galiza, 

Museo do 
Povo 

Galego e 
igrexa de 

San 
Domingos 

de Bonaval. 

A orquestra 
de cámara· 

Budapest 
Springs 

oferece un 
concerto 

didáctico o 
Martes 21 

no Auditório 
de Galiza 

ta charla-éolóquio, baixo o 
títu1o Língua e cultura na 
Gatiza actual, terá lugar 
na A.C. Auriense (Praza 
do Correxidor 17) coa par
ticipación de Manuel Por
tas e Migue1 Anxo Femán
Vello-o Sábado 18 ás J9 h. 

Santiago. 
• EXPOSICIÓNS 

ÁNXEL HOETE 

O artista informalista gale
go, expón no Dobre Espazo 
do Centro Galego de Arte 
Contemporánea. · -

ÜEZ ANOS DE TEAlRO 

O_u a história do proxecto 
teatral ·Uvegá de 1987 até 
hoxe, con vídeos e carteis 
das actuacións. Até o 30 de. 
Xaneiro no Pavillón de 
Gal iza (San Lázaro), 

RICARD TERRÉ 

O Coléxio de Fonseca aco
lle a mostra da Fundación 
la 'Caixa, sobre a obra do 
fotógrafo catalán Ricard 
Terré. Pódese visitar até o 
31 de Xaneiro, de Luns a 
Venres de 10 a 14 h. ·e de 
1 7 a 20,30 h, Sábados de 
11 a 14 h. Para facer reser
vas de visitas escolares 
chamar ao (981) 56 40 03. 

]OSÉ Mª FENOLLERA 

A Casa da Parra expón un 
percorrido por 30 obras do 
pintor José Maria Fenollera 
(1851-1918), que residiu 
en Santiago. 

AMÉRICA PREHISPANA 

Unha escolma sobre 3.000 
anos de várias culturas da 
América prehispana abre 
no Auditório de Galiza, 
Museu do Povo GaJego e 
lgrexa de San Domingos de 
Bonaval, de Martes a Do
mingo de ' 12- :;i 20 h, até o 
28 de Febreiro. Luns pecha. 

MEDARDO Rosso 

No CGAC a primeira mos
tra no Estado das esculturas 
de Medardo Rosso, conside
rado xunto a Rodin pai da 

Convoca_tórias 

CULTURA E LINGUA BRETONA 

Na Faculdade de Filoloxia da Coruña 
os Sábados 18 e 25 de Xaneiro ás 10 
da mañá vaise celebrar un cursiño so
bre a língua e a cultura da Bretaña de 
asisténcia libre. 

BAILE E PERCUSION-

A asociación cultural Cántigas e frores de 
Lugo artella cursos de perfeccionamen
to en baile e percusión, e outro de técni
cas de gaita. As clases abranxen 6 dias, 
do 25 ao 29 de Marzo, con horários re
partidos desqe as 9,30 até as 20 h. A ins
crición é gratuíta e está aberta até o 10 
de Marzo. Atenden no (982) 21 43 03. 

DEPORTE NAS BELAS ARTES 

O Consello Superior dos Deportes con
voca a XII Biend do Departe nas Belas Ar
tes. Recollen duas obras por paiticipante 
nas modalidades de pintura, escultura e 
debuxo, até o 2~ de Febreiro. Os prémios 
van dos 2.000.000 pta. ás 500.000. Infor
man no Consello Superior de Deportes: 
Martin Fierro s/n. 28040 Madrid. T eléfo
no (91) 589 69 53. 

PRÉMIO DE PINTURA 

A residéncia .univers itária de Sala
manca Tomás Luís de Victoria convo
ca por séptimo ano un prémio de pin
tura. Oferece 200.000 pta. para o pri
me i rn préinio e catro accesirs de 
100.000 pta, e vai dirixido ás persoas 
que anden entre os· 18 e os 30 anos. 
Pódense facer envios até o 14 de Fe
breiro na Residéncia .ul'.liversitária To
m ás Luís de Victoria . Avenida 
Champgnat, 122. 37007 Salamanca. 
Teléfono (923) 22 9? 7?-

EURO <:26 

A Consellaria de Xuventude ~estiona 
o Carné Xove Euro<26 que vai dirixi 
do a menores de 26 anos, e ten im
plantacion en 24 países europeus. O 
carné renta favorecer con descontos o 
acceso dos menores de 26 anos a dife
rentes servizos. A Consellaria asegura 
descontos para museus, cines, librarias, 
rendas de discos , hoteis, campamen
tos, trens, avións, autobuses, tenc!as de 
roupa, auto~sco1as ou académias, entre 
algunha outra oferta xumo cun seguro 
gratuító de viaxe. Existe unha guia dos 

servizos do carné. Pódeno coller os 
que teñan entre 12 e 26 anos, unha fo
to, o DNI e 600 pta. Informan nas ofi
cinas TIVE-Galiza e nos locais da Re
de Galega de Información Xuv enil. 
Senón tamén se pode chamar ao Cen
tro Coordenador de Información Xu
venil: Praza .do Matadoiro s/n. 15702 
Sanrjago. Teléfono (981) 58 39 0.0/78. 

CEN ANOS DE CINEMA 

A Universidade da Coruña e a Aso
ciación Galega de Semiótica artellan 
o simpósio internacional Cen anos de 
ciriema, qu~ decorrerá do 23 ao 25 de 
Xaneiro na Coruña. A cota de inscri
ción é de 5.000 pta, 3.000 para alu
nas e licenciados en paro. lnforma a 
Asociación Galega de Semiótica: 
~981) 16 7150. 

BIENAL DE ARTE LAXEIRO 

O C~ncello de Lalin convoca a 111 
edición da Bienal Nacional de Arte La
xeiro, 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. 

PRÉMJO ÜURENSE DE. POESlA 

O Concello de Ourense convoca o 
XVII prémio de poesía, cunha dota 
ción de 400.000 pta. O xuri lerá textos 
de máis de 600 versos escritos en gale
ga ou portugués, se chegan antes do 
28 de Febreiro de 1997. Para máis in
formaci6n pódese chamar a Concelle
ria de Cultura no (988) 38 81 OO. 

NARRATIVA EROTICA 

O certame de narrativa erótica Má
quina de vapor que convoca a Asso
ciC!fom-Revista Eis xa chega á IV edi
ción. Recollen relatos en galega-por
tugués en calquer das uas opcións grá
ficas, que traten de sexo. A organiza
ción recomenda unha extensión d 3 
a 10 fólios, directas ao grao con pouca 
palla. Hai que remesar por trip1icado 
sob seudónimo e cun envelope cos da
dos p rsoais, antes do 14 de F breiro, 
dia de an Valentin, a A s cia~om
Revista Eis: Apartado 936 de Com
postela. O prémio é de 25.000 pta. • 

Dorotea 
Bárcena, na 
fotogrofia, é 
a directora e 
coautora do 
texto xunto 
con Ovídio 
L Blanco de 
Entre 
bastidores 
que será 
representada 
en VIGO o 
31 deste 
mes eo 1 
de Febreiro 

escultura contemporánea . 
Máis de trinta pezas que 
amosan o estilo ademáis·da ' 
seriedade dos procedimeritos 
de criación polo que expo
ñen várias versións das mes
ma obra. De Martes a Sába
do de 11 ~ 20 h, Domingos e 
festivos de 11 a 14 h. 

ben, Mozai-t e Prokofief 
con Herl.Jert Grugger no 
clarinete e bajxo a batuta 
de Helmuth Rilling. Para 
o Xoves 23 voltan actuar 
no mesmo cenário e á- mes
ma hora, pero con Manuél 
lvo Cruz como director. 

18 ás 22 h. na sala Galán. de Arcade ainda permane
cerá aberta até o 20 de Xa
neiro pola cantidade de pú
blico que a visita. Perro de 
500 fotos da história do con
cello desde finais do século 
XIX até os anos 50. 

CRAC (Asociación de vi
ciños de Coruxo), até o 15 
de Febreiro. Abre a parcir 
das 13 h. 

•MUSICA 

REAL FILHARMON.IA 
DE ÜALICIA 

O Xoves 16 ás 9 da noite 
no Auditório de Galiza. In
trerpretarán obra de Shu-

CONCERTO DIDACTlCO 

A orquestra de cámara Bu
dapest Springs oferece un 
concerto. didáctico o Mar
tes 21 ás 11 da mañá no 
Auditório de Galiza. O se
guinte concerto didáctico 
cae no Martes 29 coa Real 
Filharmonia de Galicia. 

ÜRQUESTRA DE 
CAMARA DA OSO 

NANO· 

Os dias 24, 25 e 31 de Xa
neiro, e ainda o 1 de Fe
breiro ás 10 da noite na sa
la Ga1án. Nano é un mo
nólogo escrito por Carlos 
Blanco, X. A. Porto e 
Cándido . Pazó a partir da 
novela Tic-tac de Suso de 
Toro. A produción dé bese 
a Teatro do Adro e a diri
rección a Cándido Pazó . 

Vig~º----
•CINEMA 

Ü HOME QUE PUIDO 
REINAR 

Crno1Ro, 
RETROSPECTIVA 

A Universidade Popular 
acolle as mellares pinturas 
que fixo o paixasista galego 
Cidoiro, entre 1971e1996. 
Pódese visitar de Luns a 
Venres entre as 1 7 e as 21 
h., até o 7 de Febreiro. 

O ES,UD2 DA GALIZA DE

S.EFtAD2 P2R CASTELA2 

EN INsl!NIA 2U ~ VEJRQ 

O Luns 20 ás 20,30 na Aula 
de Cultura de Caixa Galicia. 
Dirixe Massimo Spadano. 

•TEATRO 

Sárria 
• EXPOSICIÓNS 

ClNEMA EN SARRIA 

The man who could be 
king. (USA 1975. 125' cor) 
O Mércores 22 ás 8,30 da 
noite no cine Salesianos, 
dentro da programación do 
Cine clube Lumiere. John 
Huston dirixiu no filme a 
Michael Caine, Sean Con
nery e Cristopher Pl.ummer. 
A entrada val 400 pta. 

Relacións 

• Mozo de 26 anos de pais galegos qui
xera ter correspondéncia con mozas ga
legas de 20 a 35 anos. Gosto de pasear, 
da natureza e da vida sana. Podedes 
mandar unha carta e unha foto a: Alberto 
Seoane Abucide. Economía, 17-42 Esq. 
48902 Barakaldo. Bizcaia.+ 

Chaveiro: 
Prezo 500 pla + 160 pla 

de gastos de envio 

lnrígnia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conla 

de Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

PA 

Uvegá Teatro apresenta un
ha nova montaxe Pa, Sába- · 
do 25 e Domingo 26 de Xa
neiro no Teatro Principal. 

CACHORROS 
SEN DOMESTICAR 

T eat:ro Bruto de Compostela 
apre~enta unha obra escrita 
e dirixida por Xahier Pica
llo que defina como "recital 
poético soéz" e recomenda 
"consumir con Alka-Selt- . 
ter. Non administrar en ca
so de sensibilidade aguda". 
Pódese ver os dias 16, 17 e 

O Cine clube A Unión abriu 
nos seus locais unha abon
dosa mostra cos velfos apa
ratos dos cines da vila, o 
cine Cissa e o Teatro Cine 
que logo pasou a ser o Nue
vo. Perro de 80 anos desde 
a inauguración en 1920 do 

- Teatro Cine Salón, que re
collen os carteis e rrebellos 
resgatados polo cine clube. 

Soutomai-0r 
• EXPOSICIÓNS 

FOTOGRAFIA VELLA 

A mQstra da Casa da cultura 

LE COLONEL CHABERT 

O Cine clube Lu~iere cola-
bora coa Alianza Francesa-no 
pase do filme que dirixiu en 
1993, Yves Angelo con Ge
rard Dépardieu e Fanny Ar
daht no reparto. O pase, en 
V.O. o Venres 24 ás 8,30 da 
noite no centro Caixav·igo. 

• EXPOSICIÓNS 

XENXO 

Expón óleos no local do 

CARTAZES 
DO ENTROIDO 

A Universidade Popular 
expón o traballos apresen
tados ao XI Concurso de 
Carteis de Entroido. Abre 
até o 14 de Febreiro. 

Até o 23 de Xaneiro na ga
lería Ad-Hoc (Garcia Bar
bón, 71-lQ), as novas escul
turas de Xurxo Oro Claro. 
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O.s 
diplomáticos 

de Monte 
Alto e.stán 
nas festas 

de 
VIMIANZO 

O Xoves 23 
Bautista 

Álvarez, á 
direita, e 

Lois 
Obelleiro 

apresentarán 
o último 

número do 
voceiro da 

UPGen 
VIGO 

ANOSATERRA 

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

Anúncios de balde 
• Grande oferta de discos e titas, 
prezos interesantes: Sr. Baños, te lf. 
(988) 210585. 

• Xa está ria rua o Abrente N2 2, vo
zeiro de Primeira Liña (MLN). A lín
gua bandeira na libertac;om nacional; 
Porque soster unha organizazón mar
xista hoxe; Os retos do Nacionalismo; 
material á venda; artigos de Francis
co Sampedro, Eduardo Sánchez Ma
ragoto , etc. Solicita-o de balde escre
endo para o Apdo. 760 de Composte
la, incluindo o teu enderezo e un selo 
de 35 pta. 

• Pin metálico coa palavra inde
pendencia e unha estrela vermella 
nun extremo, solicita-o a Primeira Li
ña (MLN), no Apdo. 760 de Compos
tela. 300 pta. a unidade mais 350 de 
gastos de envio. Tamén á venda en 
bares e pubs da Galiza. 

• MOL: Língua Nacional N2 4, bole
tim de informac;om lingufstica editado 
polo Movimento Defesa da Língua 
(MOL). Envio gratuito a quem o de
sejar. Incluí mateiral para se autofi
nanciar: livros, cc:misolas, bandeiras, 
autocolantes, etc. Encomendas no 
Apartado 570 de Ferro!. 

• Mil-homes, Grupo Gai da Coruña 
está á vossa disposic;om no aparta
do dos correios 24, 15080 da Coru
ña. Para qualquer dúbida ou suges
tom. Solicitainos o novo número da 
nossa Ghaiseta . ·Mandai-nos as 
vossas colaborac;ons , denúncias , 
contactos , anúncios breves ... (suge
rimos remesedes 40 pta . en selos 
para o envio). 

• Son delineante e ofrézome para 
traballar na casa. teño experiéncia 
na construción (4 anos na Galiza) e 
en enxeñeria (2 anos na Alemaña) . 
Tamén para facer traducións Alemán
Castelán . Teléfono (981) 23 41 89 . 
Digna Hermo. 

MENCHU LAMAS 

A galeria Abel Lepina ex
pón vinte óleos sobre lenzo 
da pintora Menchu Lamas. 

•MÚSICA 

KA TALA 

O grupo catalán, bandeira 
do ka, reggae e soul están 
o Venre 17 á 12,30 da 
noite na lguana, cunha en
mida ele 1.000 pta. 

] AQ IN ABINA 

nn abina, mwa e filio en 
/>Clno~ memores, o Marte , 21 
J , Xan ·1ro n 20,30 no 
ccmro aixavigo. Bill teira 
telefónica (9 6) 23 80 5 L. 

ERVANDO 

• Ana Hortas Roldán, jovem inde
pendentista recluida num centro de 
orfos da Guardia Civil. Vítima da re
pressom familiar e a discriminac;om 
da Conselharia de Família, onde se 
lhe negou ajuda, só polas suas 
ideias. Escréve-lhe expressando a 
tua solidariedade. Ana Hortas Rol
dán, Marqués de Vallajo , El Junca
rejo, Apartado 2. 28340 Valdemoro . 
Madrid . 

• Defensores da cultura Portuga
laica. O Forum de Amizade Ga/iza
Portugal distribui gratuitamente o úl
timo número do seu boletim . Pede-o! 
David Araújo. Monte Cabanelas . 
4730 Vila Verde. Portugal. 

• Gostariame comprar o CD de Ne
gu Gorriak Gora Herria. Chamar ao 
(986) 65 62 11 a partir das 1 O da noi
te , e perguntar por Carlos Filio. 

• Vendo chalet de 2 andares e ga
raxe, con 2.520 m2 de terreo na Rias 
Baixas, ou cámbioo por un piso en 
Madrid, Valladolid ou Salamanca. Te
léfono (923) 26 76 57. 

• Para alunos e profesores gale
gas. Tenho lista de jovens estudan
tes portugueses entre 15-20 anos 
que querem corresponder-se com 
alunos galegos de idade semelhante. 
Escrever a David Araújo. Monte Ca
banelas . 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 queras. Ton Comics: Apartado 
de correos 271. 15700 Compostela. 

• Para Museu Etnográfico de recente 
criazón , precisamos instrumentos 
de música tradicional: gaita, bom
bo, pandeiro , zanfoña ... non importa 

o estado de conservazón. Perguntar 
por Manolo no (981) 69 56 82. 

• A Asociazón Cultural Obradoiro 
da História distribue de balde o trípti
co : Que é un do/mén? História da 
Peneda de Guntin ou Dólmen de 
Aiazo (Concello de Frades). Se de
sexas recibi-Jo, escreve-nos. Obra
doiro da História. Apartado n2 42. 
15680-0rdes. 

• Por xubilación, vendo proprieda
de agrária funcionando, con apare
llos de labranza, máquina segado
ra, motoserra, muiño eléctrico, hó
rreo, pallar, etc. Concello de Palas 
de Rei (Lugo). Chamar a partires das 
20 h. aos teléfonos (982) 67 54 19 e 
18 31 98. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista distribue mendos termo
adesivos da bandeira de Galiza e 
da Sereia de Castelao ("Antes 

· Mort@s que escrav@s") para a rou
pa, se queredes recebar este mate
rial enviade 270 e 360 pesetas res
peitivamente em selos de 30 a caixa 
dos correios 561 C.P. 36080 da Pon
te Vedra ou bem ingressade a mes
ma quantia na conta da Caixa da Ga
liza 2091/0500/10/3000087782 . 

• A Federación Galega de Espeo
loxia está a realizar un Catálogo de 
cavidades naturais e artificiais do 
Cancel/o de Vigo. Polo que lle prega 
a todas as persoas que teñan coñe
cemento da existéncia de algunha 
cavidade en Vigo: cova, pozo, tune!, 
mina de auga, etc. faciliten o xeito de 
contacto ou a información no teléfono 
(986) 29 78 81. 

ca Véndese equipa de música en 
módulos separados. Plato, ecuali
zador, sintonizador, amplificador, do
bre pletina, caixas acústicas de 100 
W. Todo en perfecto estado. Chamar 
ao (986) 47 20 60, ás tardes.• 

n ográfi_c o co título "O 
marxismo no contexto 
nacional". 

• ·COLÓQUIO 

GALlZA POLO EMPREGO 

É o lema da campaña que 
está a levar Galiza Nova e 
dentro dela organizan o 
Venres 17 na áula 5 da Es
cala de Enxeneria Técnica 
Superior (As Lagoas} unha 
charla ás 12 do meiodia coa 
intervención de Olalla Fer
nández Davila, parlamenta
ria do BNG, e Raquel Viz
caya, Re ponsábel local da 
organización xuvenil. 

Vilagarcia 

cantautor actu o Do
mingo 19 á 1,30 da tarde 
no entr 1 viciñal de Vala
dar . 

tel ~ nica: (986) 23 80 51. 

ALGUN DlA 
TRABAJAREMO 
JUNTA (ER) 

proxeccións de criacións 
particulares. Abre cunha 
entrada mínima de 500 
pra. de 10,30 a 14,30 e de 
16,30 a 21,30 h. 

•TEATRO 

FAUSTO 

Por Teatro do Aqui, X oves 
16 _e Ven.res 17 na Casa da 
Cultura. T amén na Casa da 
Cultura pero os dia~ 23 e 24, 
A Faccoria Teatro representa 
Para o leste do Gantry. 

BRINO 

O Sábado 18 a partir das 
12 da noite, con entrada li
bre na Iguana. 

CANTO E PIANO 

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

•TEATRO 

ENTRE BASTIDORES 

Teatro da Lua interpreta bai
xo a dirección le Dorotea 
Bárcena, autora do texto, e 
Ovídio L. Blanco, a obra 
Entre Bastidores. No repar
to aparecen Cristina Do
mínguez, Beatriz Graña, a 
própria Dorotea Bárcena e 
Alfredo Rodríguez. Actuan 
no centro Caixavigo, o 31 
de Xaneiro e o 1 de Febrei
ro, ás 10,30 da noite. Póden
se facer reservas na billeteira 

O Venres 24 ás 20 e ás 23 
h . no centro Caixavigo, 
pola Compañia de Gemma 
Cuervo, Encarna Paso e 
Maria Asquerino. 

•VÍDEO 

FESTlVAL 
INTERNACIONAL 

Até o Domingo 19 de Xa
neiro pódese visitar na Ca
sa das Artes o VII festival 
de vídeo Cidade de Vigo. 
Unha mostra múltiple De
porte virtual e cibermania, 
que é o cerne do festival, 
comprende os títulos Xogo 
en rede e Cinema en 3 D e 
unha oferta de trebellos pa
ra facer deporte virtu;:il: es
qui, parapente, etc. Tamén 
oferecen videoconferéncias 
de criadores de programas 
virtuais, ou unha represen
tación dun plató de TV 
virtual. O festival non con
vocou o seu concurso de 
vídeo po lo que no n h a i 

• PUBLICACIÓNS 

TERRA E TEMPO 

O Xoves 23 ás 20,30 no 
Hote lpanema, Bautista 
Álvarez (presidente da 
UPG) e o historiador Lo is 
Obelleiro, apresentarán o 
último número da revista 
da Unión do Povo Gale
ga, na sua nova etapa. O 
tema desta entrega é mo-

Vimianzo 

•MÚSICA 

Os DtPLOMA T1cos DE 
MONTEALTO 

O Sábado 24 celebran as 
festas de San Vicente de 
Vimianzo, dentro do pro
grama cantan coa orques
tra Océano e co espectacu
lar grupo bravu. 

Tui 
•MÚSICA 

Los ENEMIGOS 

Actuan o Venres 24 de Xa
ne iro na sala Metropol. + 

Encrucillada XOAN_COSTA 

Horizontais: 

1. Aparello para pescar tecido de fío, cordas, etc. 6 . 
Un dos cinco continentes 8. Símbolo do sodio. 1 O. 
A parte ancha do remo 11. Parte final do intestino 
12. Doce máis un 14. Pelelfo 16. Ao revés, nota 
musical 17. Rezo, prece. 19. Pertencente ao neona
zismo ou 21. Nese lugar 22. No plural, nome da le
tra grega corresponden_te ao noso T 23 . Arteria que 
leva o sangue desde o lado esquerdo do .corazón 24. 
Voz de mando 25. Ao revés, nota musical 26. Ao 
revés, símbolo do sodio 2 7. Xuízo formado sobre 
unha persoa ou cousa 29. Nome grecorromano dun 
río de España. 

Verticais: 

l. Batraquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos 
2. Agarda 3. Tempo que decorre entre o nacer e o 
pór do Sol. 4. Vocais de mesa 5. Pretenden 7. N atu
ral de Quenia 9. Estimular os animais con berros ou 
golpes para que anden 11. Pertencente a Croacia 
13. Rochas que sobresaen da superficie do mar 14. 
Descanso, lecer 15. Expresa con palabras 18. Nome 
común de diversas especies de rododendros. 20. 
Conxunción que presenta dúas cousa.s sm posibilida
des entre as que hai que escoller. 25. Acido desoxi
rribonucleico 2 7. Desprazába5e a un lugar. 28. Carta 
da baralla.+ 

Caldo de letras 
T B y z E T s o e Q D N 
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K F I K F A T e s L s e 
D N u s B R u T L E H o 
u M s o I R R A D R ' A G 

I V I o u o K K p o L o 
H y X X p X s Q p ·T . B A 

F s A L L E e u o F I K 

N s A F A G E A e H N u 

s D K Ñ s F o e I p o D 

Outra dúcea de guerrilleiros antifasc~stas galegos. 
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A aventura dunha mestra de Tui en 1936 
Xosefa Garcia Segret deixouna escrita en Abajo las dictaduras!! 
Cando Xosefa Garcfa Seg.ret 
saiu do cárcere despois de sete 
anos de prisión, en 1944, sofria 
estado depresivo, desintegración 
hemética, reumatismo, apendici
te e lesións derivadas da sua 
afección no corazón. As páxinas 
do seu libro Abajo las dictadu
ras!P> -esgotado pero apenas 
difundido- están cheas de opti
mismo ainda cando relata o dia 
a dia da prisión á que está muller 
da Guarda chegou pola sua mili
táncia no PSOE, militáncia que 
lle costou a vida a seu home, Hi
pólito Gallego, presente na na
rración a traves das lembranzas 
da sua dona. Máis de trinta anos 
despois de ser liberadaJ en 
1976, Xosefa fixo unha edición 
de autora compilando anacos de 
memória, cun desorde caótico 
que deixa paso a surpresa tras 
surpresa. Aparcado na imprenta 
ou nalgun caixón de oportunida~ 
des, Abajo las dictaduras!! aga
cha nas suas páxinas a testemu
ña dos avatares dunha mestra a 
partires do 18 de Xullo de 1936. 

A detención de seu home e a 
sua própria, a incertidume de non 
saber que era de Hipólito Galle
go, un xuízo militar de esperpen
to e a farsa tramada por Xosefa 
para liberarse da pena de marte 
relátanse no libro a través das 
cartas, en exceso adornadas e 
decimonónicas, atraves das poe
sias, nas que autora proba o seu 
galega, e co relato do proceso 
xudicial , conciso e refrexo da 
anomalía da situación e do me
do. Que as cartas que desde o 
cárcere enviaba as suas curmás 
sexan en exceso floridas débese, 
en parte, á censura que se exer
cin sobre elas. As contraseñas 
far1u;:, ir:icomprensíbeis a primeira 
vista. "E lamentábel que aos tillos 
de Sabela [os laboristas británi
cos] lles dea por retardar o que 
non ten retardo posíbel [intervir 
no Estado español] .. . canto máis 
terian gañado en simpatia derru
bando a casona '[o réxime de 
Franco] que no naso lar [España] 
só é xérmolo de bicherio e er
guendo no seu lugar unha casiña 
[a República]."' por temor a que 
predominara aquelo de Resina [o 
comunismo na URSS] deixaron 

pasar o tempo", relataba deste 
xeito o que lia nos xornais que 
adquiria clandestinamente. 

Ao final destas páxinas atópase 
o capítulo máis curioso e dramá
tico do alegato de Abajo las dic
taduras!!. Despois dunha farsa 
de xuízo militar en Xaneiro de 
1937 na que a acusaron de que
rer dinamitar duas pontes xunto 
co seu home Hipólito Gallego, 
de cuxa tortura e paseo en Mon
dariz en Outubro do 36 entérase 
nese momento, Xosefa Garcia é 
condéada a marte. A imaxe do 
medo nos rostas dos que foran 
os seus viciños, agora virados 
contra a mestra, non lle impediu 
o finximento dun embarazo. Nos 

Xosefa García, autora ~o libro, en 
1954, despois de 8 anos no cárcere. 

calabozos de Tui, imposíbel si
mular ante o médico por atopar
se co periodo ainda que 'este 
certifica un embarazo falso. Ante 
a obrig,atoriedade doutro exame, 
Dario Alvarez Blázquez, republi-

cano de família, será o medico 
que definitivamente lle diagnosti
que un embarazo de catre me
ses. O resto do tempo resúmese 
nun almadraque baixo as roupas 
e nun parto de sangue simulado 
en complicidade cos médicos. 
Foi o xeito de conseguir o indulto 
e "conformarse" o Réxime con 
sete anos de cadea. 

Tras o paso palas cadeas de 
Saturrarán, na fronteira de Gi
puzkoa e Bizkaia, e de Palma 
de Mallar.ca, Xosefa non esque
ce os nomes de represores e re
presaliados nen os horrores da 
guerra, que recria no libro. "Le
andro Cal, ao que ataron nun 
coche, levándoo a rastras desde 
a Guaraa até a ponte da Tamu
za, onde acabaron con el marti
rizándoo e cortándolle as suas 
partes xenitais. Manolo Noia, da 
Garda, que desde Portocelo ate 
San Xian fixérono ir descalzo 

_ polo monte de seis a sete quiló
metros ... Cando xa estaba mori
bundo, cortáronlle os xenitais e 
o médico aplicoulle o tiro de grá
cia ... Un ha lavandeira de Marin 
foi sacada da sua casa pala fies
tra, sen permitirlle que se vesti
ra ... foi destrozada polos sátiros 
nunha impúdica diversión, rema
tándoa despois cos tiros de ri
gbr .. . A cena foi presenciada por 
unha pobre muller, quen estaba 
ali tamén para ser asasinada 
salvándose grácias aos bons 
sentimentos dun garda civil". 

Xosefa García Segret morreu 
posteriormente a escreber o libro 
das suas · memórias da guerra, 
das suas noites durmindo sobre 
palla nunha cela, da sua amiza
de coas outras reclusas e da 
reincorporación á soc iedade 
despois da prisión, en 1944, en 
Vigo , Santiago e Tui , difícil nun 
princípio ao non obter un empre
go e sentir a vixiáncia e medo 
dos coñecidos que a protexian. 
Da sua vida, queda Abajo las 
dictaduras!!, un descobrimento 
tanto polo contido como polo seu 
arrombamento na imprenta.• 

(1 ) Abajo las Dictaduras!!. Xoseta Garcia 
Segret. Ed ición da Autora. Artes Gráfi
cas Galicia. Vigo, 1982 

· O F E . R TA E N V O S 
~ IDA E VOLTA +-

Berlin ••••••••••....•.••.. 58. 900 ptas. 

Cologne ·········~······ 59.000 ptas. 
Copenhagen •.•••.•••• 58.300 ptas. 
Hamburg .••••••.•••..• 59.700 ptas. 

S U P E R 

-
Milano / Roma ••••. 51.000 ptas. 
Sofia.~ .................... 70.200 ptas. 
Tel Aviv ................ 84.300 ptas. 
Vienna .•••.•••••••••••• 86.000-ptas. 

OFERTA 
BUENOS AIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 97.000 ptas. 

Validez 3 meses do 1 ·1·97 ao 20·111·97 ¡ 

ALGAR VE 
SOL, PRAIA, V ACACIÓNS EN 

SEMANA SANTA I 97 
Apartamentos 

4 persoas desde 4.200 ptas./noite 

Chalets 3 persoas desde 
7 .900 ptas./noite 

/~~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (0 7 - 35151) 82 48 93 - FAX 23 798 
VALEN~A DO MINHO 

.Pobre Llosa 
XELIS DE TORO 

De pobre nada. Para po
bre eu. Tamén chama
do Vargas. E para os 

amigos Mario. · 

Mario é un home impresionan
te, e ademais teno todo , alto, 
culto, guapo, famoso, gasta bos 
traxes, pasando por cosmopoli
ta, e outros adxectivos deste es
tilo; tamén ten un fillo que é 
un neno prodixio que escribe 
libros, pero o mella r de todo 
Mario ten unha causa, que non 
é pouco nos tempos qu e co
rren . Despois de que a súa cau
sa non triunfa e no Perú deci
diu vir ao prim eiro mundo a 
demostramos que i, efectiva
mente, o n e libe ra li mo é o 
neo liberali mo . (O de praza
m nto xe gráfico é importan
te). O que non teñen clara -
ta ca1,.1 a, on ilu o , quedarán 
condenado a rraci mo, por
que exi te algo imparable qu é 
a marcha do temp , hi to
ria, o sentido común. 

O de pobre vai porqu Varga 
repite o eus non-argumento 
cunha implacabilidade guerrcí
ra , cun autoritari mo que lle 
ven dese status de Prémio No
bel en situación de pera, e 
que produce e a cerra en ·a ión 
co mún de "vergonza all a". 
Porque o tri te de Vargas Uo a 
é que o eu discur o é tota lmen
te transparente, con citas e no
mes de todo o que di saber eco
ñecer para colocarse por riba do 
pobre inculto lector, e entón 
desde esa altura dígnase a facer
no o favo r de clamo algo da 
súa abiduría, o neoliberali mo 
é a única receita po ible, ten al
gunha pequeniñas con ecuen
cias negativ , p r non tcñ n 
comparanza co grande benefi
cio que no trae; poñcr e a 
ta política é como poñer. 
<liante do tren do progre o. 

E Mario Varga Llosa foi tudu 
isto <líante de nó , en voz alt ~1, 
no grande teatro do. mas.H11 '
dia, en reali la le e t<1 rcprc:cn 
tando un papel, un tri l • rarel 
polo que acabará nJo recor
dado máis que por Pantalerín y 
las visitadoras. 

É bastant normal que n6s, ns 
lo ga liñciro, hatam s · pé 

cando chcga o éptimn d Gl; 

balería e asubiemos ando en
tra Varga Llo a.• 

VOLVER AO REGÓ 

( Eu apena menciono ao 
Bloq ue. Paso a maio r 
p a rt e das ro ld as de 

prensa fal ando de Fraga, pero 
logo os xornais poñen só o que 
digo dos nacionalistas". Quen 
isto afirma é o candidato so
cialista Abel C aballero. "Fala
mos do noso traballo n as Cor
tes , pero cliso n on publicaron 
'nada. Só se difundiu o que co
mentamos dos socialistas". É 
cmha frase de Franc isco Rodrí
guez , d eput ado do BN G n o 
Congreso. Quen ten os meios 
de comunicación escolle cam
po e tema de debate. E, hoxe 
por hoxe1 a maioria dos meios 
obedecen ao PP. + 




