
A guerra· dos inquéritos: O PP admite 

que pode perder tres ~scanos 
-------5-------

A autonomia financeira só afecta ao 20% 
dos orzamentos da Xunta 

-~~~~~-7-------

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Roberto Gorda, 
Unións Agrárias: 

"A Xunta non fa¡ máis 

que desviar 
o problema do leite" 
---9---

Xúlia Vaquero, campeona de España de cross: 
"O atletismo femenino está moi desprestixiado" 
~----~1s-~~~~~-

Aznar convencido de que o grande capital 
lle dá as costas 

-~~~~--16-~~~~~-

23DEXANEIR0•1997•ANOXX•IVXEIRA FUNDADO EN 1907 N2 762•200PTA 

O "escaso peso da rexión" desaconsellaria as duas causas 

Aznar di que Galiza terá que elexir 
entre ferrocarril ou autovias 

, A supresión de liñas ainda non rematou. O governo central ten previsto un novo recorte, esta vez dos trens de longo percorrido, que 
deixará ás províncias de Lugo e Ourense praticamente sen ferrocarril. Os próprios directivos galegos de Rente ven con preocupación a 
falta de vontade política para conservar e modernizar este modelo de transporte, cada vez máis potenciado en países como Fráncia. 

Protesta viciñal en Arbo contra o recorte de liñas. 

Arthur Conan Doyle 

OCAN O REGRESO 
DOS BASKERVILLE DE SHERLOCK HOLMES 

Dous novos títulÓs cla Bibli <Dteca Sherlock Holmes. 
Traducción de Bieito Iglesias e Manuel Vázquez. 

ga x1a 

Caixa Galicia 
suspende a Fraga 

A IGLESIAS 

O último informe de coxuntura realizado por Caixa Galicia.non po
dia ser máis de favorábel. O primeiro trimestre de te ano finalizará 
cunha elevación da taxa de paro até o 19,2%. O estudo preve un 
mal comportamento da construción e unha caída da ocupación na 
agricultura e na pesca do 18,l % . a respeito do mes de Oecembro. 

Pero o máis notório quizá seña que medra o paro, pé ie á diminución 
da povoación activa en quince mil persoas, nos últimos quince me
ses. No único que é optimi ta o informe é no co11trol da inflación. 

Esta evidéncia, de que cada vez se xubila máis xente e ainda así os 
novos non encontran emprego, non provocou nengun mea culpa e 
consecuente rectificación por parte dos responsábeis políticos e 
económicos deste país, de Rarnilo a Fraga, pasando por todos os es
tusiastas do Mercado Comün . A que esperan? Ou eren que a ci
dadania vai aceitar indefinidamente a sua incompeténcia? + 

Fraga esfórzase 
por evitar outra 
tractorada 
antes das eleicións 

Fraga trata de impedir unha no
va mobilización agrária antes 
das próximas eleicións autonó
micas. Fracasada a promesa 
de aprazamento do pago, ago
ra tenta buscar solucións par
ciais que contenten ao sector 
empresarial e consigan tamén 
darlle motivos aos sindicatos 
afins para rachar a Mesa do 
Leite. O problema é que xa non 
creen en palabras e demandan 
as promesas por escrito, algo 
que a Xunta non está ainda en 
condicións de cumprir. (Páx. 4) 

A construtora 
Malvar marxinada 
nunha. contrata . , 
por pres1ons 
do PP madrileño 

Segundo un informe do BNG que 
corrixe a baremación dos pro
xectos apresentados no concur
so público para construir un esta
cionamento baixo o chan na pra
za de Barcelos, en Pontevedra, a 
oferta apresentada pala empresa 
Malvaré 2.719,5 millóns de pe
setas máis ventaxosa que a que, 
nun pleno cetebrado o Venres 17 
de Xaneiro, conqueriu a adxudi
cación da obra, Estacionamentos 
Pontevedra, na que participa a 
empresa española Dragados y 
Construcciones. (Páx. 11) 

O oleoduto 
da Coruña 
fai innecesário 
Pe~rovigo 

O oleoduto procedente da Coru
ña evita á ria de Vigo un tránsito 
de 600.000 toneladas anuais de 
petróleo e fai innecesár'io o pro
xecto orixinal de Petrovigq. Esta 
é unha das razóns que a Plata
forma para a Defensa da Ria de 
Vigo da para recusar a instala
ción dun área de servícios marí
timos n°' recheo de Bauzas, que 
Petrovigo quer incluir no Plano 
Especial do Porto. (Páx. 13) 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA ~3 DE XANEIRO DE 1997 

F-rente á drástica perspecti
va de Renfe alzáronse al
g un has voces que, sen 
cuestionar a filosofia xe
ral' tratan de encontrar 

utilidades complementárias ás 
habituais que permitan "manter 
as vias en funcionamento, por
que nunca se sabe o que pode 
pásar odia de mañá". Este man
ter as vías non impediría que se 
pechasel'} a maioria das esta
cións, e que as de maior tamaño 
adequerisen un carácter similar 
ao de apeadeiros. Renfe consi
dera tamén que a dispersión de
mográfica galega, unida ao des
povo amento, fai imposíbel "o 
mantenimento do ferrocarril, tal e 
como até agora se entendeu". 

A parcelación 
do groso entramado 
ferroviário 
permitiria o traspaso 
a entidades 
privadas 

Precisamente nun dos centros 
históricos do ferrocarril galega, 
Montarte de Lemas, impartía re
centemente unha conferéncia o 
inxeñeiro de camiños e profesor 
da Universidade da Coruña Mi
guel Rodríguez Bugarín, convida
do pola Asociación de Amigos do 
Ferrocarril que trata de salvar o 
coñecimento e a história do que 
foi o tren na comarca, desde a 
sua chegada en 1883, através de 
exposicións e conferéncias. Bu
garín, amparado en dados esta
dísticos, considera que "a redu
ción de servizos por parte de 
Rente abarata os custos, pero ta
mén propícia que este meio de 
transporte seña menos atractivo 
para os usuários". Na sua opinión 
"a maior parte das liñas difícil
mente poderá competir co trans
porte por estrada", como Xia viria 
poñendo de manifesto "a baixa 
ocupación actual". Bugarín trata 
de atapar algunha alternativa que 
permita a sobrevivéncia do tren 
nestas zonas e pensa na "renta
bi l i zaci ó n mediante pequenos 
trens, cunha elevada frecuéncia 
de saida e de carácter privado". 
Renfe, advirte, estaría a formar, 

.... de feíto, e desde hai algun tempo, 
A IGLESIAS < maquinistas para a iniciativa pri-

Renfe xa está a formar maquinistas para a iniciativa privada 
,,, vada. A política a seguir seria de 

aforro de persoal , facilitando, por 
exemplo, que nalguns casos o 
próprio maquinista se encarrega
se de despachar os billetes. 

As provincias de Lugo e Ourense 
poden-quedar: sen ferrocarril 

antes de cinco anos 
-0. M. VEIGA 

A de Vigo-Coruña pode ser en poucos anos .a única liña .de ferrocarril de circulación normaliza
da coa que conte Galiza. Fontes da direción de Henfe consultadas por A Nosa Terra conside
ran viábel este traxecto. Os servizos de longo percorrido que até agora unian as extremas de 
Ferrol e Vigo con lrun, Barcelona e Madrid tenden á desaparición. De salvarse algun dos ac
tuais express seria de forma moi condicionada á sua rentabilidade. O interior de Galiza deixa
rá de contar, na prática, co ferrocarril. Un responsábel da 'empresa argumenta que "hai que 
ter en conta que o 70% da povoación vive na costa e 'ó interior está a quedar desertizado": 

Tamén a via turística é unha al
ternativa que os defensores do 
ferrocarril están a estudar. Unha 
das ofertas contempla o enlace 
cos catamaráns que fan viaxes 
polo Sil e o Miño. Pero os resul
tados non teñen sido de todo 
satisfactérios, polo de agora. O 
próprio alcalde de Montarte, o 
popular Nazário Pin, rexeitou re
centemente unha oferta para o 
traslado de estudantes a Santia
go, sustituindoa pola dunha em
presa de transportes por estra
da, o que causou certa surpresa 
entre o persoal de Rente, toda 
vez que q tecido ferroviário ofe
rece a Monforte uns 200 postas 
de traballo, a parte dun elevado 
número de pensionistas. 

Unidades de negócio 

Rente acometou nos últimos 
anos unha reforma interna de 

• 1 - - ' .. • ' ... 

Pasa á pá.xina seguinte 
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Ven da páxina anterior que, a diferéncia do que sucede 
coas estradas, o ferrocarril non 
pode desviar o trazado. 

grande calibre. Tr.átase da estru
turación do servizo por "unidades 
de negócio". A parcelación do 
groso entramado 

ferroviário permití- Exi'·ste plena 
ria o traspaso a 
entidades priva
das. Este proceso 
xa se iniciou hai 
anos por médio 
das concesións 
dos coches ca
ma, restaurantes 
etc. As partes in
vend íbeis serán 
mantidas en 
mans públicas, no 
caso de que a 
sua existéncia se
ña necesária para 

A respeito da de- . 
sigual competén
cia das liñas por 
estrada, Renfe 
xulga que está 
xustificada polo 
maior salário dos 
maquinistas, a 
respeito dos con
dutores de auto
bús, polo meiran
d e número de 
empregados que 
precisa o tren e 
pala sua maior ri
x id e z de hará-_ 
ríos. 

conciéncia · 
na dirección de 
Rente de Galiza 
de que o 
desmantelamento 
do ferrocarril 
é un feifo 

o funcionamento 
das demais. É o 
caso dos aspectos vencellados 
por exemplo ao mantenimento 
da própria rede: reparación de 
vias, sinalización, etc. 

Renfe deféndese tamén tlas crí
ticas que recibe argumentando, 
por exemplo , que a doble via 
entre a Coruña e Santiago trae
ría consigo unha custosa cam
paña de expropiacións , toda vez· 

Existe contado 
plena conciéncia na direción de 
Renfe, sobre todo na de Galiza, 
de que o des'mantelamento do 
ferrocarril no noroeste peninsu
lar é un feíto que só poderia ser 
remediado desde instáncias po
líticas. As intervencións parla
mentares de nacionalistas nas 
Cortes españolas, foron obser
vadas con interese desde al
gúns destes meios. + 

ESTA SEMANA 3 
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Despois de _que ó BNG puxese en evidéncia aos deputados do PP en Madrid 

Cuiñ·a anúncia a criación 
dunha comisión mixta Xunta·Governo central 

A comisión mixta do tren Xunta
Governo central tiña previsto 
reunirse a fins deste mes, se
gundo anunciara semanas 
atrás o Conselleiro Xosé Guiña. 
O obxetivo desta comisión seria 
modificar o Plano Director de 
lnfraestruturas que deixa unha 
chamativa parte branca, sen 
nengún investimento, na área 
ocidental do mapa peninsular. 

A oportunidade de reunir esta 
comisión mixta surxiu despois 
de que o BNG presentase no 
Congreso unha proposición non 
de lei pedindo a modernización 
do ferrocarril en Galiza. A citada 
proposición, cópia case literal 
doutra anterior aprobada por 
unanimidade polo parlamento · 
galega, foi votada negativamen-

te polo PP, incluidos os seus Plano Director de lnfraestru

O BNG presentou 
en Madrid 
unha proposta 
unánime 
do Parlamento 
galega e 

turas non opta 
polo ferrocarril 
como meio de 
transporte a pri-
vilexi ar polas 
ventaxas am
bientais , econó-
micas e de segu
ridade frente ao 
transporte por 
estrada, xa sexa · 
de viaxeiros ou 

· parlamentários 
eleitos polas cir
cunscripcións de 
Galiza, en tanto 
que o PSOE op
tou pola absten
ción. Esta iniciati
va provocou forte 
disgusto nas filei-
ras populares ao 
facerse patente a 
contradición en
tre as suas pos
turas, segundo 
se tratase do le
xislativo de Ma
drid ou do de 

o PP votou - de mercaderías. 

en contra 

Santiago. 

En sintese a proposición ,non de 
lei do BNG decia o seguinte: "O 

Mesmo, para al
gúns territórios 
do Estado, o Go-
verno defende a 
perspectiva de 
que non son o 

As protestas contra a supresión de liñas son habituais nalguns pontos de Gali:z:a. "0 rural olvidado, non condenado", escrito na pancarta da esquerda polos viciños de Arbo. 

ferrocarril e a estrada comple
mentares, senón excluintes, en 
prexuizo daquel". 

"É curioso -prosegue máis 
adiante a iniciativa do BNG
que non se teña en canta o ei
xo que vai desde Ferro! até Lis-

~ boa, que non desmerece, mes
mo desde os parámetros demo
gráficos e económicos, do co
rredor mediterráneo". 

"As infraestruturas entre Fe
rro 1-A Coruña e A Coruña
Monforte de Lemas sofren un 
abandono realmente ilustrativo 
da intención final de cerrar as 
1 i ñas. Os escasos servizos 
mantéñense subvencionados 
pola Comunidade Autónoma 
( .. . ). O corredor A Coruña-Vigo 

-está saturadc , ao non contar 
con doble vía, nen electrifica
ción , que non se contemplan 
tampouco para o futuro . Que
da así como un metro interur
bano que non pode superar os 
80 quilómetros por hora" , A 
proposición -nacionalista lem
bra tamén que só existe unha 
via electrificada, entre Vigo e 
Monforte. 

Os nacionalistas constataban 
tamén que "Renfe mantén un

~ ha tendéncia a centralizar as 
:D cuestións administrativas e 
~ técnicas relacionadas con Ga
<t liza en León".+ 

Decisións políticas para sair do círculo vicioso 
En várias estacións das províncias de Lugo e 
Ourense véndense a cotio billetes sen dereito a 
asento para trens de longo percorrido. O billete 
indica, cun selo polo reverso , que o cliente aceita ir 
de pe , modo ben pouco regulamentário que ten 
Renfe de aminorar as reclamacións , porque a 
realidade é que hai billetes de primeira, segunda, 
liteira e coche cama, pero a categoría de -"sen 
asento'', simplesmente non existe. Esta 
irregularidade non lle impide á rede de ferrocarris 
cobrar o prez.o do billete normal , de por si bastante 
caro. Se ainda asi, o cliente fai unha reclamación, 
Renfe comprométese a devolverlle o 25% do custo, · 
medida que pode satisfacer ao usuário individual , 
pero que non resolve un problema xeralizado. 

Noutra liña diferente, a Coruña-Vigo, unha das máis 
rnntábeis do Estado segundo a própria Renfe, 
prodúcense colapsamentos, por sobreabundáncia de 
viaxeiros en dias·e horas previstas, sen que a empresa 
fose capaz ainda de solventar as deficiéncias. 

Ambas as duas realidades contradinse coa doctrina 
·i. 1·.1. _ , J .. . i'1.." !. J,¿- , " 'l 1J .. -1• 1 ~,~~fL' l~) 

de Renfe, segundo a cal os trens que transitan polo 
interior de Galiza non son nunca rendíbeis, pero 
tamén coa afirmación de que se potenciará a liña 
Vigo-Coruña. A verdade é que Renfe carece de 
orzamentos para investir ou mellorar de algun modo a 
rede en Galiza, mesmo naquelas liñas rendíbeis 
dunha forma máis patente. As reducións e as 
deficiéncias de servizo contribuen á disminución de 
usuários nun fatal círculo vicioso. 

Doutra parte, non parece moi convincente o 
argumento de que as liñas de autobuses deban dar, 
de por si, máis benefícios , a causa de que o salário 
dos chóferes é menor ao dos maquinistas, se se ten 
en canta que un só maquinista serve para guiar un 
convoi de vários centos de viaxeiros. Tampouco 
semella válido o argumento de que non se pode 
establecer a doble vía por mór do custo das 
expropriacións, cando o Estado construe estradas, cos 
correspondentes enlaces en terreo urbano. 

En todo caso, argumentos a pral do tren hainos 
l .B:bondo,: n;i~i~ ~~guro , ?~.í!11?9tí~el con.qutra? . • r ' ~ : 
1 ••• .:: ... ~ .... :. ... t.- Jt"'..! ... ·- - "".)\. / ... ;. \.-,. 1 .. ·,: .i..V .. > .. ,, 

actividades por parte do usuário, como ler, conversar 
ou descansar, non sofre atascos, e, no tocante ás 
mercancías, consume a metade das guilocalorias das 
habituais -no transporte por estrada. 

O tren, un meio de transporte que se valora máJs 
cada dia en Europa, e tamén naquelas comunidades 
do Estado español consideradas desenvolvidas, 
forma parte das condicións xerais do desenrolo. Se 
aos gandeiros, por exemplo, se lle impón unha multa 
por "sobreproducir" leite provócase despovoamento 
no interior, que á sua vez serve de argumento para 
suprimir servizos de trens. Se non hai meios de 
transporte redúcense as posibilidades de instalacións 
indústriais ou agro-indústrias, mesmo exportadoras , 
en certas zonas. 

Só desde as instáncias de governo é posíbel deter 
esta caida libre da economía galega, pero o máis 
verificábel hoxe é que existe unha vontade política por 
parte do PP, igual que antes sucedía co PSOE, de 
abandoar á sua sorte o ferrocarril galega.+ 

ANOSA TERRA ,. ... ' . ~ . , ... ~ ~ . ." ' \ t.' ' .. -_ ~~ 
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Negócia coas empresas lácteas e presiona aos sinqicatos afíns 

Fraga tenta rachar· a Mesa do Leite aprazando as .solucións 
'*A. EIRÉ 

Fraga trata de impedir unha -
nova mobilización agrária 
antes das próximas elei
cións autonómicas. Fracasa
da a promesa de aprazamen
to do pago, agora tenta bus-_ 
car solu~ións parciais que 
contenten ao sector empresa
ria I e consigan tamén darll.e 
motivos aos sindicatos afins 
para rachar a Mesa do Leite. 
O problema é que xa non cre
en en palabras e demandan 
as promesas por escrito, algo 
que a Xunta non está ainda 
en condicións de cumprir. 

A Xunta e a Asociación de Em
pres as Lácteas de ·Galicia 
(A EL.GA) levan nego·ciando 
unha saida ao problema do pa
ga!"Tlento da cuota láctea . A 
Xunta pretende que as .indús- -
trias se fagan cargo das multas 
da campaña 1995-96', exclui
das as daqueles que non tiñan 
cuota asignada, e a Adminis
tración autonómica reingresa
rialles o diñeiro, cifrado nuns 
2.000 millóns de pesetas, neu
tros conceitos. O Ministérici es
taria dacordo con esta solu
ción , ainda que se baralla ta
mén a posibilidade en Madrid 
de que unha parte a paguen os 
gandeiros , reténdolle as axu- ·· 
das asignadas por outros con
ceptos . Para saber a posición 
de Madrid , as empresas de
mandaron unha reunión con 
Loyola del Palácio. 

A ~obilización do 1 s_ d~ Xaneiro amo¡ou que o sector non se conforma con de~laracións e pede compromisos escritos. A. IGLESIAS 

Os empresários lácteos, reuni
dos o Martes 21 de Xaneiro en 
Compostela, non se fían das 
promesas do conselleiro Pérez 
Vida! e decidiron pedir unha en
trevista con Fraga lribarne para 
que este "confirme oficialmente 
e de maneira directa que a su
pertaxa que, no seu caso puide
se haber nas campañas 1995-
96 e 1996-97 non se repercuti
rán ao sector lácteo galega, 
agás. aos gandeiros sen cuota". 

AELGA deciciu aprazar a sua 
posición definitiva até que teñan · 
ese encentro_ con Fraga, pero 
anunciando que· as indústrias 

rrego, por médio de axudas ás 
empresas, da multa da campa
ña 1995-96, que seria coa única 
que existe un compromiso públi
co de Fraga. Ainda así , ambos 
negociadores consideran que 
na campaña que está a rematar 
non vai haber excedente lácteo 
significativo poque a !ncertidu
me fixo que os gandeiros produ
cisen menos ou abandonasen 
definitivamente as explotacións, 
quedando cuota sobrante. 

Co que non están de acordo os 
empresários lácteos é co apra
zamento do pago da cuota lác
tea que propón Fraga. Non é 
que non se fíen da sua palabra, 
senón que non saben o que po-

. de pasar despois das eleicións 
de Outubro. Pero, sobre todo, 
hai outra razón. En dous anos 
moitas explotacións poden mu
dar de nome ou de dono, ou de
sapar·ecer, polo que serian esas 
empresas as que terian que 
afrontar a multa. · 

asu·mirán o ·"c-ompromiso de fre".' ~ ~ pr~uc_i~~, . 
adoptar as decisión'§ neces~rias 
pat_? racionalizar a · aplicación·~ o· Sind)cato' Labrego ·Galega 
das ·cuotas en campañas suce~_ ·_ maniféstase tatalmente ... contrá
si~s_ ?º fin de evjfar ~s. qonse-_· : ,r-io· a,~'.caiqu_er : m~dida_-qye leve 
c~_~n~c1él:s e a problemat1ca 9u~~ impliéHo un re.corte d? _produ
se- suscita todos os· anos aq final ción. Se os gan9eiros .se pasan 
de· cMa ~ampaña". Trat~r~n. de ·9a cuota non é p9r capricho, se-
l:>uscar xe1to de poder presionar r'lón porque necesitan producir 
directame~t~ aos agricultore~, para facerlle fronte aos paga-
ben por medio de avales banca- mentas derivados das milloras 
río~, retención de pagameotos,· na explotación e para poder vi-
.de1xar de recoller cando se pa- vir". Lídia Senta, secretária xeral 
sen da cuota etc.- d~ SLG, afirma que "é_ preciso 

Segundo fontes so sector lác
teo, que explicaron que non 
existe unanimidade entre as in
dústrias, as empresas de trans- · 
formación estarían dispostas a 
facer que os gandeiros cumpran 
coa cuota na próxima campaña 
a comezar en Abril, se a Xunta 
suluciona o problema das mul
tas pendentes dos dous anos 
anteriores. A Xunta, en princípio 
só estaria dispo.sta a facerse cá-

• .. • ' f - ~ , -, ) .. 

negociar o tema con solucións. 
Non irnos p~rmitir que preten
dan resolver o problema de Fra
ga á canta do prezo do leite ou 
das subvencións ~ Pretenden 
que, dun xeito ou doutro, a mul
ta sigan a pagala os labregos, 
pero non o .irnos permitir". 

O SLG considera que todos os 
planos e iniciativas máis ou me
nos propagandísticas que está 
a pgr e\l .n:iarcha a Xunta va,n di-

rixidas a "adaptar a produción á 
cuota existente. Desfanse- así 
do seu problema, pero o sector 

' lácteo galega queda condena
do". Pensan que o que veñen 
facendo desde hai anos, xa co 
PSOE, é meténdolle medo aos 
produtores para que vaian redu
cindo, por abandono da explo
tación ou por autorregulación, a 
produción. 

Afirman que as cuotas só son 
un sistema de reconversión do 
agro galega e, se non son efec
tivas, por saltalas, "si o son 
amedoñando ao sector , facen
do que non produza". Se a polí
tica de reconversión vai adiante 
dun xeito ou doutro, Madrid e 
Bruxelas estarían satisfeitos e 
poderian facer a vista gorda a 
saidas para a cuota anterior. 
Desde o SLG están seguros de 
que nesta campaña xa baixou a 

produción e de que "o número 
de explotación disminuiu osten
sibelmente desde 1990. Na 
campaña da tractorada era 
patente como en moitas zonas 
xa non había tractores para saír 
ás estradas", 

Lídia Senra reclama que a Xun
ta plasme por escrito "o que pro
meteu Fraga". Agardan que na 
convocatória da Mesa do Leite 

· que ven de realizar Pérez Vid al , 
se comprometan xa a adoptar 
as solucións que viñeron publici
tando. Até daquela o SLG vaise 
manter a expectativa. Tentarán 
que a Mesa do Leite non rache 
e que tanto as indústrias como 
os sindicatos non sucumban 
aos cánticos de serea "mantén
donos todos unidos na loita". Se 
a Xunta teima en non compro
meter os anúncio? oficialmente, 
os gandeiros están dispostos a 

G. LUCA 

Cahto 11).·áis pide Fe_[losa? 
-· 

O Estado aseguroulle hist~ricamente a Penosa o·domínió exclusivo 
. dun at!i'pfo- mer~ádo púbJico, prezos concertadós , compensación~·· di- : 
·rectas pola .construcción· d~s. encaros e prémiÜ? exteriores baixo es-

. pécie dé concesións e n~gódos coa administr.ación. · 

Contado, a em.pre~a nu~ca deu realizado a promesa de levar luz a 
todo o país. No final da .Ditadura quedaban case sete mil aldeas sen 
electricidade e mentres o .. cámbio político permitía conéebir unha 
revisión democrátÍca da concesión; o governo autonómico do PP 
recomezou unha carreira desesperada pára contentar ao exclusivista 
eléctrico, xa fose o plano. Mega, a contratación de Sogama ou licén
cias de favor para liquidar as subestacións urbanas de importáncia. 
Despois da hecatombe do Nadal, o pais pergunta canto mais deberá 
o sector público pagar a Fenosa p~ra que comece a funcionar como 
servizo público. O-director de Citroen protestaba non hai moito por
que Fenosa cobraba a electricidade un 30% rnáis cara que na Fran
za. Con estes antecedentes, o fracaso da estrutura de distribución de 
Fenosa, nun trance do inverno no que o serv izo era vi tal, débese á 
fa lla de previsión e a non ter a Administración exixido investimen
tos mínimos que xustificasen a continuidade da concesión.+ 
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voltar coas protestas e, nesta 
ocasión, afirman que xa serian 
moito máis contundentes. 

O desmarque 
de Xóvenes Agricultores 

O primeiro desmarque que exis
ti u foi o de Xóvenes Agriculto
res, sindicato agrário próximo á 
dereita. Na tractorada, a direc
ción deu orde de non mobilizar, 
máis en zonas como Negre ira 
os seus afiliados non seguiron 
as consignas da dirección. Os 
XXAA non quixeron sacar nen
g ú n comunicado contrário á 
tractorada, palas divisións inter
nas. Sí o fixeron lego, afirmando 
que creen na palabra de Fraga 
e que non van a seguir apoian
do as mobilizacións . Ainda así, 
continuan na Mesa do Leite. 

Fontes do mesmo sindicato , 
despois de constatar divisións 
internas e de referirse a "pre
sións da Xunta a alguns mem
bros da dirección", afirman que 
o que non poden facer é "supe
d itarnos ás directrices do PP. 
Ternos que buscar a nasa auto
nomía. Non sabemos o que po
derá pasar despois de Outubro. 
Ademáis, as eleicións sindicais 
están á volta da esquina e non 
podemos estragar a nasa ima
xe". Poñen como exemplo ,do 
que non se debe facer , a 
Unións Agrárias "que cando go
vernaba o PSOE foron os máxi
mos defensores da supertaxa e, 
agora, tiveron que mudar total
mente de postura". 

A respeito da necesidade de 
que Fraga poña por escrito a 
promesa, pensan que "se non o 
fai é porque non pode. Secadra 
hai que buscar unha solución, 
ainda que esta non se poda fa
cer pública". 

De novo semellan que voltan a 
confrontarse duas posicions an
te a supertaxa._ Por unha banda 
a daqueles que se contentarian 
con que se pagasen as multas 
e, lago, procurar, por libre , 
arranxar a situación persoal, 
mercando cuota ou agardando 
recibila do Estado. Algunhas 
empresas tamén estarían dis
postas a aceitar esta solución 
sempre e cando lles suprimisen 
o problema das multas anterio
res. l=>ara algunhas delas unha 
redución dos produtores e unha 
millora da calidade poderialles 
ser beneficiosa . 

Na outra b;;inda están os produ
tores, capitaneados polo SLG, 
que teiman que o das. cuotas "é 
un problema político" e que se 
ten que arranxar como tal. De
mandan que é preciso aumentar 
a produción láctea porql!e ~ un 
sector estratéxico de Galiza e 
·porque é imprescindíbel para 
que os gandeiros poidan vivir 
dignamente. Con eles estarían 
algunha indústria que necesita 
expansionarse e coller merca
dos. D.espois . da tractorada, a 
loita está nos despachos, pero o 
problema vai continuar se non 
se consegue un aúmento global . 
9-~ . ~~G>t9- .. 1 1 ' ' ' 1 , 
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O PP admite que pode perder tres_ escanos e o PSOE afirma que gañará-cincó 

lnquéritos de PP e PSOE coinciden 
no descenso do PP·e na suba do BNG 
9* A.E. 

Partido Popular e Partido Socialista están imersos nunha autén
tica batalla de inquéritos que forman parte xa da precampaña 
eleitoral. O PP recoñece que pode perder "até tres escanos" e 
afirma que o PSOE pode ser sobrepasado polo BNG. Os socia
listas sosteñen que, segundo os seus dados, o PP perderá a 
maioria absoluta e que eles aumentarán en cinco escanos. Nes
ta guerra particular a única forza política que aumentaria o nú
mero de deputado , utilice quen utilice os inquéritos, é o BNG. 

A dirección do PP en Madrid re
coñece que perderian até tres 
escanos nas eleicións galegas, 
pasando de 43 a 40 deputados. 
Conservarian , deste xeito , a 
maioria absoluta, segundo de
claracións difundidas pola axén
cia Europa Press. Esta afirma
ción realizada pola dirección da 
dereita en Madrid viña sair ao 
paso do inquérito filtrado polo 
PSOE. Segundo os socialistas , 
que xa hai máis de mes e médio 
puxeran en circulación o mesmo 
inquérito, o PP perderá a maio
ria absoluta nas eleicións auto
nómicas, o PSOE aumentará de 
19 a 24 deputados, e o BNG pa
sará de 13 a 14, conseguindo 
un escano máis. O inquérito fil
trado agora de novo polo PSdG, 
antes dun anúncio oficial que re
al izará Abel Caballero dentro de 
poucos dias, incide nos mesmos 
números. 

O secretário xeneral do PP na 
Galiza, Xosé Guiña, afirmou que 
"o inquérito que manexa Abel 
Caballero nen el mesmo o ere". 
Guiña afirmou que Caballero o 
que teme é que o BNG "poida 
superalo nas próximas eleicións, 
e, polo tanto, intenta por todos 
os médios decir que está por 
enriba e que gaña", afirmando 

que se hai un partido "que está 
en claro retroceso , merecida
mente, é o PSOE". 

Se nos inquéritos que manexa o 
PP a nível estatal afirman qu.e o 
BNG "terá máis votos que nas 
últimas auton'ómicas", e que o 
PSOE "vai quedar como está" e, 
ao mesmo tempo recoñecen 
que van perder tres escanos, as 
matemáticas indican que, loxica
mente, eses escanos irían parar 
ao BNG. Estas previsións reali
zadas polo PP de Madrid coinci
den cos dados postas en circu
lación polo PP galega que indi
caban que o BNG poderia aca
dar os 16-17 escanos, ao mes
mo n ivel que o PSOE , pero 
reservábanse para o PP a maio
ria absoluta. 

Pola contra, os socialistas sos
teñe n que o PP vai perder a 
maioria absoluta e que se situa
rá en 37 escanos, perdendo 6 
actas de deputado . O reparto 
destes escanos sería 5 para o 
PSOE e 1 para o BNG. Tamén 
nestes inquéritos o BNG aumen
taria en escanos. 

O BNG agarda 

Nesta guerra de inquéritos, que 

forman parte da própria propa
ganda da campaña, o BNG 
garda siléncio .. Xosé Manuel · 
Beiras considera que "o único 
que ten validez é o voto depo-

. sitado nas fumas", como ven 
repetindo. a cotio. Pensa que 
"de agora en diante van saír 
moitos inquéritos, cada un se
gundo a comenéncia". Agora 
ben, reafírmase nunha certidu
me que lle dan "as auténticas 
avaliacións eleitorais" que non 
se tan públicas: "o PP vai per
der a maioria absoluta". Tam
pouco ten pensado o BNG fa
cer os seus próprips inquéritos, 
segundo fontes da organiza
ción frontista "porque para que 
tivesen validez terian que ser 
exaustivos e por diferentes 
sectores povoacionais e de 
idade e, para iso non ternos 
tanto diñeiro, preferimos gasta
lo na acción política diária". 

Desde o PP semellan estar 
certos de que Fraga vai sofrer 
un importante baixón de votos 
que se deberia ao "custe de 
estar governando desde 1989". 
Para a equipa de Aznar, as 
eleicións galegas son de suma 
importáncia "por ser as primei
ras que se van celebrar desde 
que están· no Governo central". 
Tanto é así que non só lles pro
meteron todo o apoio de minis
tros en excurs.ión marisque ira 
por Galiza, senón tamén diñei
ro para a campaña. Pero o que 
reclama o sec;tor autóctono é 
que "resolvan problemas como 
o da cu ota láctea, o subdíd io 
aos mariñeiros en paro biolóxi
co e que com ec~n a inagurar 
as autovias ". • .• 

O Governo Civil da Coruña monta un dispositivo 
antiterrorista para deter a un camareiro de Sa_ntiago 
O pasado Venres 17 era detido 
en Santiago Xesús lrago, no mé
dio dunha operación policial que 
segundo o Governo Civil da Coru
ña é froito dun "intenso traballo le
vado a cabo na loita antiterroris
t a". O detido tora acusado en 
1989 de colaboración co EGPGC, 
despois de que esta organización 
levase a cabo o atentado de lrixoa 

. no que morreu un Garda Civil. lra
go cumpriu vários meses de pri
sión, sendo posta en liberdade 
posteriormente. En 1993 foi con
deado a 8 anos de cárcere, nunha · 
senténcia calificada de excesiva-

. mente severa, dado que non que
dara demostrada a colaboración 
de lrago co ,Exército Guerrilheiro 
na acción mencionada. Desde 
aquelas Xesús lrago, que na ac
tualidade canta 39 anos, estaba a 
espera de que se decretase o- seu 
ingreso en prisión. 

O seu ·paradeiro era fixo e coñe
cido en Santiago, onde habitual
mente rexenta un bar, polo que· 
a versión do Governo Ctvil' ei ás 

circunstáncias da detención, en
marcada nunha importante ope
ración antiterrorista, causaron 
estupefación nos familiares do 
detido e desconcerto entre os 
seus numerosos coñecidos e 
amigos habituais. A nota policial 
imputa tamén a lrago "un amplo 
historial delictivo" que sen em- _ 
bargo é. descoñecido· en meios 
xudiciais, para os que só consta 
o delito de colaboración no mo
mento do atentado de lrixoa 
acaecido en 1989. Desde aque-
l a, Xesús lrago non foi culpado 
de nengún outro feíto delictivo . 

O detido foi trasladado á prisión 
. da Coruña, onde tamén se en

centran os presos independen
tistas Oliva Rodríguez e lgnácio 
Martínez, detidos tamén recente
m ente por feitos xulgados hai 
cinco anos. O Luns 20 unhas 
duascentas persoas asistiron á 
concentración convocada en 
Compostela polos Comités Anti
Repressivos (CAR) na que se re
clamaba a liberdade de Xesus 

·1rago. Os CAR calificaron ·a de
tención de "secuestro" ao enten-

. der -que se lle está a privar da 
sua liberdade "despois de pasar 
oito anos na rua desde a sua de
tención por suposta colaboración 
co Exército Guerrilheiro'.'. O gru
po de apoio lamenta tamén que 
se fale de "reinserción _na socie
dade" cando ª persoa á que se 
lle fai cumprir condea "está ple- · 
namente integrada na vida nor
mal e laboral da sua cidade de 
.résidéncia" e denúncian o 'distin
to raseiro no que a xustiza está a 
medir aos presos independentis
tas e a procesados como Galin
do, Tejero ou Mário Conde. 

O comunicado oficial do Gover
no Civil destaca tamén a rela
ción do detido con diversas or
ganizacións políticas indepen
dentistas de carácter legal e 
aponta a sua participación en 
actos públ icos desenvolvidos 
por estas forzas , nomeadamen
te a Frente Popular Galega e os 
Comités Anti -Represivos. • 

ANOSATERRA 

11 Congreso !• 

de Unidade Galega 
O 25 de Xaneiro, na Faculdade de Economia de Com
postela, Unidade Gal.ega _celebra o seu ·segundo congre
so sob o lema "Coa forza necesária, agora Galiza". En 

nome da Comisión Executiva, o se
, cretário de Relacións Políticas , Do
, min·g·os ·Merino, apresentou o .acto o 

Martes 21, e significou a intención 
desta forza de contribuir ao afortala
mento do B_NG, frente política á que 
UG pertence, e o achegamento da 
sociedade ao Bloque. A situación 
económica da Galiza preocupa a 

Domingos fJ\erino. Unidad e Galega e neste sentido Do-
mingos Merino afirmou que "hoxe o 

que mellar distingue ás forzas nacionalistas é o seu 
compromiso cos intereses económicos do país". Está 
previsto que o congreso someta a unha fonda renovación 
tanto ao Consello Nacional como á Co.misión Executiva. • 

A oposición desminte 
que Ourense estexa en quebra 

5 

O anúncio da equipa de governo do c·oncello de Ourense de 
que o município ten unha débeda acumulada con 
instituciónsJinanceiras e provedores de seis mil millóns de 
pesetas serviu pa.ra o alcalde argumentar que non hai capa
cidade para endebedarse máis e, por tanto, valeu para ase
gurar que non hai posibilidades de facer investimento públi
co. Esta afirmación foi desmentida pola oposición 
municipal, que lembrou que o nível de endebedamento ron-

- da o 15% e está dez pontos porcentuais por baixo do máxi
mo legal, de modo que non está en quebra e é posíbel subs
creber unha nova operación de empréstito como sucedeu o 
ano pasado e afrontar as obras públicas pertinentes.• 

Primeira Liña celebrou 
as xomadas independentistas 
A apresentación de Primeira Liña como "un partido marxista 
revolucionário e unha organización de libertazón nacional" 
abriu o Luns dia 20 de Xaneiro as J Xornadas independentis
tas, celebradas na libraría Maria Balteira, de Santiago. O 
Martes 21 , Francisco Sampedro falou de marxismo e libera
ción nacional ; o Mércores, Elvira· Souto deu unha conferén
cia sobre a língua como base da independéncia nacional e o 
Xoves 23, celébrase unha mesa redonda sobre o indepen
dentismo na que participan representantes de Primeira Liña, 
FPG e AMI. Primeira Liña está integrada no BNG e, nestas 
xornadas, os seus membros declararon asumir plenamente 
o proxecto da frente nacionalista de cara ás eleicións. • 

Denúncian o intento 
de -privatizar os ·montes comünciis 
Os organizadores do. congreso de comunidades de 
rnont.es, que se vai celebrar en. Maio no mosteiro de Poio 
baixo o !ema Unha voz en. defensa do monte comunal, eren 
que o anteproxectQ de Lei de Montes do Governo galega 
busca a sua privatización. ·segundo os promotores, perten
centes ás mancomunidades de Vigo, Va.1 Miñor e O Morra-

' zo, esta lei eliminaria a "utilidade pública" dos montes e 
deixaria campo aberto para parcelalos e vendelos. Na Gali
za hai ao redor de 600.000 hectáreas de masa forestal en 
mans das-comunidades de montes -o país.acumula máis 
do 90°/o dos montes en-mancomtm de-.tódo- o ·Estado-, cu
xos representantes temen pola produtividade._que lle quere 
buscar a Administración, que acadou axudas da UE para 
repovoar con eucaliptos. A conservación do monte e das 
espécies autóctonas será debatida nesté foro; para o que . 
xa están apontadas máis de cen comunidades galegas de 
montes e do que· se qu_eren extraer conclusións sobre a Lei 
de Montes para remitirllas á Xunta. • 

Investigan ás subas safariais en Ofeir0s 
· pero non na Deputación de Ourense 

O Governo Civil da Coruña está a investigar a suba sala~ 
rial en Oleiros ,. xa que esta se produciu en contra das ar
des do Governo central, que quer conxelar os soldas dos 
funcionários de todas as administración públicas. Segun
do o Governo, Oleiros é a única administración na Galiza 
na que se incumpren as ardes de conxe lación salarial. 
Pero o dado é errado, o presidente da Deputación de Ou
rense , Xosé Luis Baltar, decidiu unilateralmente unha su
ba dos gastos de persoal con aumentos nas nóminas dos 
func ionários provinciais ao dia seguinte do Execut ivo 
estatal ordenar conxelar os sol dos. Non. hai informacións , 

. qúé cdnfi'rmeh" que . esté ' dado' estexa . a sér ~investigá'dó .• 
) . 
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OPtNIÓN 

NUNCA TANTAS POSICIONS DISTINTAS MANTIVO UN 
PARTIDO EN TAN POUCO TEMPO SOBRE UN MESMO TE, 
MA. AO FINAL ATÉ FRAGA CAI DA BURRA E DECLARA 
QUE NON É DE RECIBO QUE PAISES COMO DINAMARCA 
OU IRLANDA QUE SON MOi EXCEDENT ARIOS TEÑAN A 

MESMA CONSIDERACION QUE TEN O ESTADO ESPAÑOL 
QUE É DEFICITARIO EN PRODUTOS LACTEOS, PERO AO . 
MESMO TEMPO -MANTÉN Q UE A SU PER T AXA DERIVA 
DOS EXCEDENTES. E A SUPERTAXA DO ESTADO ESPA, 
ÑOL, TAMÉN DERIVA DOS EXCEDENTES DO E.STADO? 

. ~ . 

o pp REBENTA co·EEITE 

Vanse aplicar tamén cuotas ás laranxas, lei, 
tugas, froitas, etc., ao igual que ao leite e á 
carne? Imos afundir de igual xeito a agri, 
cultu'ra mediterránea que a_ atlántica? Foi 
Fraga queh dixo que habia que limitar a 
produción porque nos atopabamos con ma, 
.res de leite e montañas de patacas. Ben PO' 
bre é un país que ten un Presidente ao que 
lle sobra o pouco que ten! Ouvíronlle falar 
a algun governant~ de Dinamarca dos ma, 
res de leite do seu país? Non sabe Fragá que 
producimos rnenos patacas que hai 10 anos, 
e menos millo, trigo e asi moitas cousas? .·-

Mais, vexamos o último capítulo do leite: 

Manuel Fraga, declaracións do 26 de Xullo 
de 1996: "Os produtores xa sabían o que ti, 
ñan que facer, eles son os responsábeis; a 
Administración non intervirá e a supertaxa 
hai que pagala". 

Conselleiro de Agricultura, despois das ma, 
nifestacións de Santiago: "Estudarase o xei, 
to de de facer dixeríbel a supertaxa". 

Despois da de Madrid: "Pagarase en cómo, 
dos prazos até .o ano 2000". 

Día 11 de Xaneiro qe 1997: "Comprendo o 
cabreo do sector". 

Dia 12 de Xaneiro de 1997: "A tractorada 
non ten nengunha razón de ser, só se reali, 
za por intereses eleitoralistas kadaquén 
quéixase onde lle dói] e non se pagará a su, 
pertaxa mentres Fraga governe". Nisto últi, 
mo estamos de acordo. Até o Outono non 
teñen forza para impoñela, e despois xa 
non govemará Fraga. 

Dia 13 de Xaneiro, dous días antes da trae, 
torada, o Conselleiro tenta convencer ás 

. cooperativas de COLAGA "de que non 
vaian á tractorada, de que entreguen o leite 
en negro", como se se tratase de contraban, 
do. Hai directivos de cooperativas aos que 
o próprio PP lles aconsella desconvocar á 
xente e ir eles á tractorada para non quedar 
de esquiroles. 

O Conselleiro defende no Parlamento a 
compravenda de cuotas, cando o BNG pro, 
pón impedila. Agora di que vai castigar os 
fraudes da compravenda de cuotas. Mesmo 
a Consellaria sacou unha orde para subven, 
cionar a compra de cuota. 

Día 18 de Xaneiro: cont inua no programa 
da TVG O agro o Nodo polo que desfilaron 
nos últimos dias Fraga, Diz Guedes, Pérez 
Vidal, etc. O representante das Irrdústrias 
pede un periodo transitório, o Conselleiro 
fala dun novo Plano xunto coa Cornixa 
Cantábrica e defende o sistema de cuotas, 
ainda que di que ao non ser excedentários 
a UE deberia considerar isto. Os planos de 
abandono di que fracasaron. O repre en, 
tante das Cooperativas defende os planos 
de abandono .e a compravenda de cuotas, 
pero di que xa non hai cuota para mercar. 

EMILIO LÓPEZ PÉREZ 

Conselleiro cómpre reformar porque non 
tivo en canta o impacto negativo das 
cuotas. E grazas a que a loita sindical for, 
zou o aumento da produción, senón seria 
negativísimo ! 

Hai dous anos fixeron outro Plano con, 
sistente na criación de seguros para pagar a 
supertaxa. Era tan ridículo que nen tan se, 
quer se atreveron a expoñelo en público. 
Chamábase SICURT. Agora véndennos o 
"Plan Comisa". 

Alcaldes do PP: as mocións do BNG opón, 
dose ao pagamento da supertaxa e propon, 
do negociacións con Bruxelas están sendo 
aprobadas afeito nos 
concellos governados 

nunca o fixera o PP no agro desde que Fra, 
ga govema. 

Un labrego de Castroverde c;iicia: "Fraga fa, 
la moito pero non r:aiou". Os labregos sa
ben que a palabra de Fraga xa non é críbel, 
e menos se se deriva dunha confesión e, 
creta coa Ministra. Fraga sabe que a Leí es, 
·tá escrita e que o que ten que facer o gover, 
no do P.P. é cambiala. E ó hai catro cami, 
ños: cumprir a Lei, a desobediéncia civil, 
defraudar a Leí ou cambiala. A cal dos ca, 
tro se aponta Fraga? 

As condicións obxectivas do país, o non 
haber outras alternativas, a resisténcia do 

sindicalismo naciona, 
lista e a credibilidade 
crecente· do BNG están polo PP Fraga descali, 

fica as mobilizacións e 
os alcaldes e concellei, 
ros do PP van a Ma, 
drid. Os afiliados a 
XXAA no Deza e en 
Santa Comba saen en 
masa á tractorada ape
sar da consigna desta 
organización de non _ 
sair e de que foron 
porta por porta deson, 
vocando. 

'F oi Fraga quen dixo 
que habia que limitar 
a produción porque 

nos atopabamos 
con mares de leite e 

montanas de patacas. 

derrotando a prepotén, 
da do PP? Non é que a 
tractorada logre pasar 
votos do PP ao BNG, o 
que fai é confirmar que 
existe esta tendéncia. 

_O próprio Cuiña avisa 
ao PSOE de que o 
BNG vai por <liante. 

As circunstáncias 
obrigaron á .Mesa do 
Leite, sen darse canta, 
a seguir a estratéxia do 
nacionalismo. 

E para colmo de des, 
propósitos o Delegado 
do Governo en Galiza 
chama a Bruxelas a 

·Fraga e dille: "tranqui, 
lo, xefe, aqui non pasa 
nada, todo baixo con, 
trol. Só 1.500 aos que 
ainda non lles chegou 
a telefonía rural e sai, 

Ouvíronlle falar a algun 
govemante de Dinamarca 

dos mares de leite -
d / ?" o seu pa1s. Para o PP e Fraga é du, 

rísimo darlle a razón ao 
BNG. Aló eles. A xente 
danos a razón e detrás 
da razón virán os votos. 
Fraga agárrase ao apara, 
to de propaganda como 

ron despistados". 'Os cidadáns de Santiago, 
entre outros, din: "Onde irá á escola o ac, 
tual delegado do Governo en Galiza?". 

os de Blas Piñar ao testamento de Franco. 

Fraga senténcia: "a tractorada foi un autén, 
tico fracaso" . Debe ser por iso polo que el 
cambiou das ameazas de aplicación á pro, 
mesa de que non se paga e tivo que mover 
o aparato propagandístico e caciquil como 

Pero o sector lácteo xa está farro de propa, 
ganda, chegou a hora de saber quen chora 
polo país de verdade ou quen chora por 
compromiso, como alguns nos enterros ... • 

EMILIO LOPEZ PÉREZ é deputado do BNG, 
portavoz para temas agrários. 

Xosé Lois 
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O BOOM 

Xurum BoRRAzÁs 

O pasado día quince marchou revirada 
unha fantástica tractorada polas estra
das de Galiza. Na corte ficaron, sen 
muxir, as vaca sane,adas cos ollos ex, 
pectantes, soñando cos prados e o aire 
da serra. Esa noite nun diario de San, 
tiago pensAron seriamente en modifi, 
car o formato do xornal, para agranda, 
lo, e que así lles coube e na portada 
máis inmenso o texto do titular: Boom 
económico. 

Finalmente os rexedores do medio e a 
men axe optaron por e conter, porque 
todo exce o lle fait entir tremer a terra 
debaixo dos pé . Oaquela 6 e empolei, 
raron na máquinas armado de infraver, 
mello e bradaron ao vento: ¡Boom eco, 
nómico!, ¡Boom económico!, ¡Máis tin, 
ta. Máis tinta! 

Quizai se referi en a que o pote do pe, 
to está a piques de estoupar, de re, 
quencido. A que o teto da vaca 
pingan, sen descansar; e nas ubres se 
marcan as veas ten as, a rebentar. E 
non errarían, se fo e a i o ao que e re, 
ferían. Mais non, ele referían e ao 3 ,2 
por cento anual no índice de infla, 
ción, palabriña que xa oa a bocha, se 
non a boom. 

A lectura deste titular, farol e cerne dos 
artigos que o escoltaban, fai que me in, 
ta pirotécnico, bombardeiro; e pido 
bombas de palenque para que estoupe a 
roda que move o mundo, que tras arrolar 
cento de anos nun sentido vírase agora 
cara atrás, contra nós. 

Que estoupen os contrato de trinta dí, 
as preso, de tres días sen durmir, de tres 
hora morta ou tre minuto en re pi, 
rar. E que e toupe o impo to do terr r 
da upertasa e a cuota láctea, executad 
polo ada lide do libre mercado . E xa, 
po to a er libres, que e to upe o mat ' n 
pervertido que ordena cachear no par
ques á persoas "de tipo horno xual". 
Que e tup n a televi ión t da , ¡t , 
da ! Eu non tem o exce o e t u alá 
dos nervio , así que ben podo p 
me e ta licencia . 

Que rebenten de farto o ma dor 
capital roubado, e peculado; o decr t 
que c nxel u ao funcionarios, poi · nin 
multiplicando por infinit ch g rán ao 
tre con dou ; e a Univcr iJadc d 
tiago axeonllada <liante de ídolo , r 
becerro de ouro, sen cuota. 

Estoupc o que esph na a cmb lea p , 
pulares e o que rdena mallar no tra, 
bailad res e o tran eúnte , que vén a 
ser Oiz Guedes, o piraglií ta , e xa an, 
te fora mencionado (com e.loe ter 
que deterse en ta l restroball ). ¡Tinta, 
tinta. Máis tinta! Para o que obede, 
cen as súas ardes e mallan de fcito . Es, 
toupen fétidas as súas bombas sen cau, 
sar máis dano. E brúen as vacas desde 
Ortegal ao Couto Mixto coa cabeza 
ergueita. 

Na crise dos anos 90, máis virulenta do 
que a. actual, ainda con estratéxia simila, 
res -tamén os franceses foron a por Larsa 
como están indo estes dias-, claborouse 
un Plano do. Se~tor lácté;O que segundo o 

~NA LOO 
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E estoupen, tarnén, as macarradas dun 
presidente da Xunta que, coú Vázquez 
Portomeñe de caxato peregrino e Pérez 
Varela de conselleiro de cult~1ra, se fa¡ 
pasar por intelectual; e o titulare que 
agachan outros. Estoupe F.E.N.O.S.A. e 

mesmo o 3,1 e a bocha que o pariu. 

l 

J, volva o lume arder a eito. E estoupe as i, 

~u:.t-tf~ 3,2,1, ¡Boom!• 

~~--~-~~~~-~~~~--~-~~~-----~~----~- · l,, _,, ~~ · Xm~~~~~é~~M· 
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O PSOE considérao insolidário e o BNG pouco adecuado a Galiza 

A Xunta ratifica un modelo de financiamel1to 
negociado só con cataláns e bascos 

e<> PAULA CASTRO 

O pasado Xoves 16 de Xanei
ro, o conselleiro de Econo
mia, Xosé Antón Orza, ratifi
caba en Madrid o novo siste
ma de financiación autonómi
ca. O dia anterior, a Comisión 
de Econ mia do Parlamento 
galego aprobaba o modelo, 
cos votos a favor dos popula
res e coa oposición do PSOE 
e do BNG. Mentres que para 
Orza o novo sistema suporá 
un incremento na recadación 
de 50.000 millóns de pesetas, 
en cinco anos, e unhn maior 
capacidade normativa; o BNG 
considera que Galiza perdeu 
unha oportunidade de esta
blecer unha negociación bila
teral con Madrid, como fixe
ron cataláns e bascos; en 
tanto que o PSOE xulga que 
este modelo aumenta os de
sequilíbrios interterritoriais. 

Coa sanción do novo modelo 
de financiamento autonómico 
por parte dos representantes 
do governo galega na comi
sión mixta de transferéncias 
en Madrid, entra en vigor o sis
tema de financiamento elabo
rado polo governo Aznar que 
contempla a cesión do 30% do 
IRPF . A principal novidade 
deste sistema é que ademais 
de supor a recadación directa 
dun tramo do Imposto sobre a 
Renda das Persoas Físicas ta
mén se contempla a posibilida
de de que o país teña, através 
do Parlamento, unha certa ca
pacidade normativa. O gover
no galega poderá lexislar so
bre o tramo de 1 R PF e sobre 
algúns impostas cuxa recada
ción xa estaba cedida antes de 
que se aprobase este modelo , 
entre outros o Imposto sobre 
Sucesións e Doazóns , sobre 

- Transmisións Patrimoniais e 
sobre o Xogo. 

Segundo as declaracións reali
zadas polo conselleiro de Eco
nomia, Xosé Antón Orza, du
rante a reunión da Comisión de 
Economia o pasado 15 de Xa
n ei ro , coa ratificación deste 
modelo, Galiza "aposta pola 
corresponsabilidade fiscal e a 
autonomia financieira". O con
selleiro considera que as co
munidades, ademais de contar 
con autonomia para os gastos, 
agora terán que responsabili
zarse tamén dos ingresos, o 
que ao seu entender, supón re
coñecer a capacidade de xes
ti ón autonómica e facilita un 

- maior control do Executivo por 
parte dos cidadáns. 

Para Miguel Cortizo, portavoz 
do grupo parlamentário socia
lista, o modelo incrementa os 
desequilíbrios e desigualdades 
existentes entre as comunida-
des autónomas, ademais de 
crebar a solidariedade interte
rritorial. 

Xesús Vega • sina1a, poi a sua 

A5 propostas sobre financiación, aprobadas polo parlamento galego, foron "esquencidas" en Madrid. O Cohselleiro Orza apenas in
terviu na reunión. Na fotografia, José M2 Aznar nunha visita de cartesia a Galiza. A. PANARO 

parte , que "o modelo resulta 
insuficiente. Para Comunida
des como Cataluña ou Madrid 
ese grao de autonomia vai ser 
moi superior ao que tiñan, pe
ro no caso galega, apesar de 
que se aprécia un aumento, 
quédase moi por baixo a res
peito deles". Desde o BNG cri
tícase o feito de que "o modelo 
só contempla a cesión do 
IRPF , pero coa mesma por
centaxe para todos, apesar de 
que esa recadación é moi dife
rente de unhas autonomias a 
outras". 

Que se cotice no lugar 
onde se produce 

Historicamente o nacionalismo 
galega reinvindicou a necesida
de de que as distintas empre
sas que desenvolvian a sua ac
tividade no território galega, pe
ro tiñan o seu domicilio no ex
terior , tributasen aquí, cando 
menos unha parte. Xesús Vega 

indica que "desde que se abre 
o proceso de ierritorialización, 
este tema ten un-

mantense unha coeréncia polí
tica, porque Extremadura xa 

h a especial im
portáncia". 

Para os naciona-
1 istas, a oposi
ción do PPdG ao 
anterior modelo 
de financiamen
to, o do 15%, foi 
basicamente po-
1 ítica, como de
monstra o feito 
de que agora se 
retirase o recur
so e se solicita
sen os cartas 
adebedados. Al
go similar acon
tece, nestes mo
mentos coas co:: 
munidades go-
vernadas polos 
socialistas que 

Para o BNG 
seg u e 
sen resolver 
o problema 
das empresas 

·que producen 
en Galiza e 
pagan en Madrid 
o imposto 
de sociedades 

anunciara a sua 
oposición ao 
modelo apresen 
tado polo PSOE. 
Pala contra, a 
oposición de An
dalucía e Caste- -
la-A Mancha é 
novidosa. 
- . 
Desde o BNG 
analízase ade
mais a oposición 
socialista como 
a defensa dun 
modelo absolu
tamente centra-
1 i sta. "É unha 
política proclive 
ás ideas dunha 
España única 
moi perigosa, 
porque se levan
tan as paixóns 

se opoñen ao modelo aproba
do polo PP. No caso 'de lbarra 

antinacionalistas do eleitora
do", asegura Vega.+ 

Pésie á cesión, a Xunta só terá autonomia 
sobre .o 20°/o dos seus orzamentos 
Orza asegurou que nos próxi
mos cinco anos Galiza obteria 

-arredor de 50.000 millóns de pe
setas máis. "A cantidade que ob
tén depende da evolución do 
IRPF e de como medre o Pro
ducto Interior Bruto (PIB) e no 
mellar dos supostos chegaríase 
a esa cantidade. O problema é 
que as variábeis poden non fun
cionar como el espera", explica 
Xesús Vega. "Ademais, engade, 
haberia que saber canto aumen
tan outras comunidades, para 
coñecer a mellara de Galiza en 
termos relativos e como vai evo
lucionar nos próximos anos". 

Segundo Jordi Pujol , por exem
plo, Catalunya recadará 
200.000 mil)óns nos próximos 5 

anos. Ao entender dos naciona
listas galegos, esta grande dife
réncia correspóndese cun maior 
nivel de desenvolvimento eco
nómico. Mentres que na Galiza 
se recadan 200.000 millóns J)e 
pesetas de IRPF, en Cataluríya 
esa recadación supera o billón, 
é dicer, case cinco veces máis 
dó que se recada aquí. En con
secuéncia, ao aplicarlle o 30%, 
a cantidade que lle corresponde 
á facenda galega é cinco veces 
menor que_ a que recibe a cata
lana e polo tanto a capacidade 
normativa que cor.responde ao 
tramo cedido tamén é inferior. 

Vega indica que desde o Estado 
poderianse artellar mecanismos 
correctores que compensasen a 

débeda histórica, por exemplo 
en infraestruturas. Pero, os na
cionalistas galegas pensan,. so
bre todo, que a aufonomia fi
nanceira non deberia circunscri
birs~ ao IRPF. Un modelo ade
cuaqo a Galiza deberia contem
plar a cesión de outros impos
tas, como o IVA, o imposto de 
soci~dade e impostas especiais 
(carburantes, aleo!, tabaco, _ma
triculación de veículos). 

En pifras de 1996, dos 820.000 
miUóns de orzamento autonó-_ 
miao, a Xunta só xestionou un 
1 O'i'/o de forma autónoma. O 
84~/o foron transferéncias do 
Estado e da UE. Goa cesión do 
30% do IRPF, ó nível de auto
nomia aproximarase ao 20%. + 
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A Coruña 
desoe á Xunta 
na demarcación do cabo 

A Coruña terá unha demar
cación própria para a explo
tación das 
telecomunicacións por cabo. 
A decisión foi tomada por 
ese concello e deste xeito o 
governo que preside -
Francisco Vázquez desoe a 

- petición da Xunta para que 
as sete cidades cedan os 
seus direitos de-explotación 
do servizo en favor dunha 
demarcación única na Gali
za. A Coruña ampárase na 
lei que permite ás cidades 
maiores de 50.000 habitan
tes ter un segundo operador 
por cabo e decidir quen xes
tiona o servizo -o primeiro 
operador seria a Telefónica. 

A pretensión de facer da Ga
liza unha demarcación única 
foi denunciada repetidamen
te pala posibilidade de que 
este monopólio sexa privado 
e t~aia consigo un control po
lítico sobre as telecomunica
cións. + 

Pinchan as árbores 
urbanas en Ourense 

O concello _de Ourense pro
eedeu a talar as árbores da 
rua Curros Enriquez por 
consello dunha empresa 
catalana, que informou que 
as plantas leñosas d.a 
devandita rua estaban en 
estado tan deteriorado que 
podian producir "un homi
cídio involuntário" ao cair. 
O próprio concelleiro de 
Parques e Xardins, 
Francisco Xabier 
Rodríguez defendeu o 
argumento e a tala, que foi 
indiscriminada e que non 
se acompañou de medidas 
de recuperación das árbo
res en mellor estado. 

Ante esta decisión, vários 
viciños colocaron 
crespóns negros nos 
balcóns das suas vivendas 
coa lenda "Descansé en 
paz. Faleceu por supostos 
expertos cataláns". + 

Galiza 
sen vivendas sociais 

O Instituto Galega da Viven
cia e o Solo só licitou directa
mente 56 v~vendas sociais en 
1996, segundo denunciou o 
PSOE. Quedaron pendentes 
de sair a concurso outras 
trescentas vivendas. Os so
cialistas aseguraron que as 
previsións iniciais da Xunta 
eran de facer tres veces máis 
vivencias que as que 
finalmente se licitaron publi
camente. 

Parellamente, nos últimos se
te anos non foi pasto en fun
cionamento nengun polígono 
de solo residencial, mentres 
;::tgroman os polígonos indus
triais sen empresas que quei
ran instalarse ali. O déficit en 
vivencias sociais coincide Cun 
aumento si~nificativo do pre
zo dos pisos, o 41 % de suba 
én seis anos, ainda que este 
é menor na Galiza que no 
conxunto do Estado.+ 
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A UNED lamenta a falta de vontade. 
da Deputación e do Concello de lugo para 
instalar un centro asociado na cidade -
9* F. BARCIA/ MADRID 

Ceuta, Cuenca, Melilla, Soria, 
Segovia, Teruel e tantas outras 
cidades do Estado contan cun 
centro asociado da Universida
de Nacional de Educación a 
Distáncia {UNED). As depen
déncias desta institución che
gan mesmo até Malabo, a capi
tal da Guiné Ecuatorial. Na lon
ga tabela de centro da UNED 
bótase en falta Lugo, unha das 
pouquísimas províncvias que 
non aparece. A que se debe es
ta inexplicábel auséncia, tendo 
en conta que concellos máis 
pequenos, como é o caso de 
La Seu d'Urgell, Plasencia ou o 
tamén estremeño de Fregenal 
de la Sierra, disfrutan dos lo
cai s dunha universidade na 
que se matriculan anualmente 
uns 150.000 estudantes e que 
neste curso vai celebrar o seu 
25 aniversário? 

A resposta está clara para o se
cretário xeral da UNED, Jorge 
Montes Salguero, un dos mem
bros da sua equipa de governo: 
a instalación dun centro asocia
do depende exclusivamente da 
petición prévia dos organism lo
cais , isto é, da Deputación ,e do 
Concello. No caso concreto de 
Lugo -laméntase Montes Sal
guero- non houbo, nen hai, in
terese para instalar un local que 
atenda os alunes e alunas lu
censes. "A UNED non ten o 
apoio da Deputación nen do 
Concello. Nós somos receptivos 
a calquer proposta, mais unica
mente actuamos a petición- dos 
organismos interesados. Non 
podemos imporlles nada. Son 

eles os que deben dotar á Uni
versidade das infraestruturas e 
dos edificios precisos. Os gas
tos do persoal compártense en
tre a UNED, a Deputación e o 
concello", comenta o Secretário 
X eral. 

Os · centro.s asociados prestan 
servizos tales como o da inscri
ción das matrículas, tutorías, bi
blioteca ou mediateca e neles 
realízanse as práticas de labo
ratório e os exames. 
A desídia das administracións 
que governan tanto Francisco 
Cacharro Pardo como Xoqquin 
Maria García Díez contrasta coa 
demanda existente en Lugo e, 
en xeral, en toda Galiza,- segun
do subliña Jorge Montes. · Na ac
tualidade, a UNED conta en Ga
liza tan só cbñ--dependéncias na 
Coruña, Ferrol, Ourense, A Rua 
e Pontevedra: Este dado queda 
empequenecido se o compara
mos cqn províncias como Giro
na ou Jaén, que teñen cinco e 
catro centros, respectivamentre, 
ubic;;:idos en distintos concellos. 

Jorge Montes recoñece que non 
hai sobre a mesa proxectos ime
diatos para ampliar a rede da Uni
versidae a Distáncia en Galiza. 

Prese!'za do galego 

O secretário xeral explica que a 
falta de alunos e alunbas matricu
lados na opción de língua e litera
tura g¡:¡legas fixo que non apare
cese nos temários de Filoloxia, 
"ainda que a UNED sempre con
templou unha partida orzamentá
ria para esta matéria" Esta cues
tión provocou que o BNG 

NOVIDADES 

apresentase nas Cortes do Esta
d o o pasado 13 de Xuño unha 
proposición non de Lei para a in
clusión do gal ego nos estudos _da 
UNED, ao igual que acontece co 
catalán e o euskera. "Podemos 
acreditar en distintas actas de go
verno da Universidade que habia 
e hai diñeiro para o galego. O pro
bl.ema é que neste caso concreto 
non hai demanda. Tampouco a 
houbo no último Concurso de En
saio que convocámos, ao que non 
se apresentou nengun traballo no 
apartado de galego, polo que tivo 
que quedar deserto", acrescenta 
Montes, que advirte que asi e todo 
se están a dirixir várias teses de 
doutoramento na língua de Galiza. 

A UNED apresentou o 16 de 
Xaneiro na Llibreria Catalana 
Blanquerna, en Madrid , o nú
mero IV da sua Revista -en 
español- de Língua e Litera
tür;;¡ Catalana, Galega e Basca. 

- Esta iniciativa xurdiu en 1988 
ao abeiro das Universidades 
de Madrid, a Escola Oficial de 
Idiomas desta cidade e a pró
pria UNED, que estaban intere
sadas en dar a coñecer a reali
dade das línguas minoritárias 
do Estado. A raíz das primeiras 
xuntanzas académicas, a 
UNED decidiu publicar as ac
tas e dáí naceu unha revista 
que recolle artigos sobre as
pectos_ filolóxicos e literários. 
Durante o acto de apresenta
cioón, o poeta galego António 
Domínguez Rei recitou frag
mentos do seu libro Fendas e 
o basco Patrício Urkizu leu po
emas de s·ernardo Atxaga. A 
·aportación catalana veu da · 
man do poeta Caries O u arte .+ 

Dous novos títulos da colección Prensa e Criación ... e no Fardel da Memoria 

ESCRITOS POUTICOS 
de Víctor Casas 

A longa e intensa 
traxectoria de Víctor Casas 

reúnese nesta antoloxía 
que recolle unha ampla 

selección dos seus escritos 
máis combativos. 

CARTAFOUO GALEGO 
de Ánxel Fole 

Por vez primeira, os artigos 
publicados en galego por 
Fole, sen excluír as súas 

pezas oratorias así como as 
reseñas ou os prólogos que 

realizou ocasionalmente. 

CARLOS VELO, CINE E EXIUO 
de Miguel Anxo Fernández 

A biografía·dun criador . 
fundam~ntal na xénese 
dunha cinematrografía 

galega. 

~·· . .. 
J=DICIONS 

, Al10SADBllA 

Dados 
estremecedores 
sobre o idioma 

"Como se pode falar de convi
véncia entre linguas e unha 
das língua marre?", pregunta 
Paulina Vázquez en O CORREO 
GALEGO. "Non necesitamos es
tudos nen estatísticas. Onde e 
encontra o remédio? Que o 
procuren na conciéncia do 
funcionários que poden campar 
na Galiza ignorando o idioma e 
prescindir do seu uso por lei. 

Que procuren a solución en 
certa clase política que ainda 
non se dignou a falar pública
mente en galega aos cidadáns 
da Galiza; que a procuren no 
mundo eclesiástico, no que a 
lingua do povo semella 
irreconciliábel coa palabra de 
Deus; que a procuren nos país 
que desexan un en ino en gale
go para os seus fillos pero non 
encontran tal cousa ( ... ) Que 
na· Gal iza o dioma gal ego exa 
digno de dignidade dep nde de 
que na leí se lle recoñezan real
mente o direito que por cas 
ten o español. Necesitamo que 
a lei se faga máis xusta. Os fa
lantes galegas non queremos 
acabar democráticamente nun 
ghetto. Queremos unha convi
vénda pacífica. Querernos que 
os xuristas vexan o 
desequilíbrio ( ... ) Nós non pre
cisamos de carteis matemais 
pra defender o idioma. Non te
rnos que mendigar o que é de 
naso. Que pidan eles as miga
llas e a caridade. Non 
queremos un idioma degrad~do 
coa connivéncia do poder. E 
unha custión de dignidade. O 
poder central e o poder 
autonómico teñen nas suas 
mansa razón da dignidade".• 

Menor 
subvención para a 
agricultura galega 

Bernardo Valdes Pac;,:os, di no 
último número de ANAÜSE 
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EMPRESARIAL que a s ~bven
ción por ocupado na agricul
tura galega é de 63 .000 pese
tas fronte unha meia de 
584.000 n.o resto do Estado. 
"Os dados referidos a 1994, 
coa reforma (da política agrá
ria comunitária) xa em 
marcha, permitem-nos ver o 
esca o grau em que a agricul
tura galega e beneficia da 
subvenc;,:om de exploras:om. 
Mentres que na média do Es
tado o 2 7% da renda é aporta
do polas subvens:oms de 
exploras:om, na agricultura 
galega únicamente aportam o 
9,8%, a quarta comunidade 
autónoma comec;,:ando por de
trás. Mas a situas:om ainda 
piora se consideramos a cuan
tiada subvern;:om por ocupa
do na agricultura". Vales pre
gunta que pode e perar a agri
cultura gal ga do novo si t -
ma de mantenim nt de ren
da procedente dar ~ rma da 
Política Agrária Comunitária. 
"A cante ta¡;:om n m é muí 
e peranzadora e tcm cm 
conta que a refonna trata bá-
icamcnte de mantero tatu 

qu _ Estabelec m- umas u
perfícies básicas ou urnas 
cabanas de.referencia, a nivel 
regional ou individual, com 
dereito a prima. A superfície e 
o número de cabeza com de
reito a prima, fixam- e tend 
em canta dado hi tórico . 
Amais do caso do cereai , a 
prima erá proporcional ao 
rendimentos médio regionai , 
o que novamente volve perju
dicar a áreas como Galiza e, 
em geral, as exploras:on mai 
produtivas situadas em zonas 
de e casso rendimento . Se 
antes da reforma o 80% das 
ajudas se concentrava no 20% 
do agricultores, nom emelha 
que a nova política agrária co
munitária vaia mudar a 
ituac;om. O mái beneficia

do erán novamente o gran
de agricultore · das zonas mái 
produtiva da UE e d ect -
re que ja gos:avam de mái 
pr tecs:om". • 

Ponto final 
en Guatemala 

GRANMA lNTERNAClONAL 
refíre e a armi tíci de Gua
temala nos termo citado 
polo presidente Álvaro Arzú: 
"A paz só erá realidade para 
os centroamericano na me
dida en que erradiquemo a 
pobreza". O semanário di que 
"os sectores populares e polí
ticos re~eberon con res<trva a 
asinatura do acordo, a causa 
da amnistía para os membros 
do exército que cometeran 
delitos políticpos n0 anos da 
guerra e exclue os delitos re
lacionaod sean violacións 
dos direitos humanos. A 
moitos, esa parte do 
documento parécelles unl;i.a 
lei de ponto final. Fálase da 
guerrila como perdedora no 
conflicto bélico. Para chegar 
a este fito foran precisos 36 
anos de loita, unha estarrecc
dora lista de vitimas mortais 
e moitas perdas rnateriais. O 
caíniño da paz está en 
costa".+ 
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Cal é a postura de Unións 
Agrárias a respeito das cuo
tas lácteas? 

Entre as duas alternativas de li
bre produción e sistema de cuo
tas, nós somos partidários da 
sua existéncia. Pero dicer siste
ma de cuotas non quer dicer 
conxelación da producción se
nón producción ordeada en ba
se a necesidades non só de tipo 
económico $enón tamén so
ciais. Non lle podemos achacar 
ao sistema todos os males por
que se permita dentro da UE 
que a média da cuota por explo
tación de Inglaterra sexa de 
460.000 quilos mentres que na 
Galiza sexa de só 20.000. O 
problema non está no nome de 
cuotas si ou non, senón en que 
cuota de produción se estabele
ce e, aí, sen lugar a dúbida, so
mos os grandes prexudicados. 
eremos que se pode dar unha 
batalla conxunta para conseguir 
un incremento da produción que 
permita que as explotacións poi
dan seguir medrando, porque a 
cuota asignada é claramente in
suficiente. 

Que sentido ten manter un 
sistema de cuotas que se so
brepasen coa ameaza de que 
se impoña unha multa aos 
productores que finalmente 
non se paga? 

Cando talamos de decidirnos 
por un sistema de cuotas enten
demos que se trata dun mínimo 
comun denominador dos 15 pai
ses da UE polo tanto é un cues
tionamento que non podemos 
manter só desde España e moi
to menos desde Galiza. Sen lu
gar a dúbidas, o sistema ideal 
seria un sistema ríxido de cuo
tas para Europa e un sistema de 
liberdade de producción só para 
España, país netamente defici
tário con respeito ao seu consu
mo. O que si ternos claro é que 
a alternativa que nos poñen por 
riba da mesa contra do sistema 
de cuotas é a liberdade de pro
dución. Se agora ternos dificul
dades, estas serian moito maio
res no de liberdade, porque os 
grandes paises productores e 
as grandes explotacións nos 
abrigarían a competir no que 
agora está tan de moda, que é a 
mundialización da economia. Se 
talamos de prezos a nível mun
dial teriamos os canadianos e 
os de EEUU , que están a 25 pe
setas/litro e os nasos, con pro
ducións con déficits estruturais, 
difícilmente poderiamos compe
tir . Non porque non teñamos 
condicións naturais para produ
cir, senón porque estamos pa
gando un atranco histórico das 
nasas estruturas produtivas. Po
lo tanto é un problema que vai 
máis alá das decisións e vonta
des dos próprios gandeiros. 

A situación que vive o sector 
lácteo, é consecuéncia das 
condicións de entrada na UE 
? En dez anos nada mudou? 

No ano "1986, cando se cuestio
nou a entrada na UE, eramos 
conscientes de qúe se trataba 
dunha saida inevitábel. 
Apresentouse a integración en 
Europa como un grande logro 
en aras dun falso interese do 
estado en xeral. Pero_ a integra

GALI*. 
ANOSATERRA 

Secretário xeral das Unións Agrárias 

Roberto Garcia 
'O problema non é da &xisténcia de cuotas senón 

aumentar a que lle correspo_nde a Galiza' 
-0- PAULA CASTRO 

ROBERTO GARCIA DEFINE AO SINDICATO COMO "UNHA ORGANIZACION PROGRESISTA DE INSPIRA

CION SOCIALISTA CON PLENA AUTONOMIA SINDICAL". POR ISO, TANTO CO GOVERNO DO PP COMO 

DURANTE O MANDATO DO PSOE, UUAA APRESENTOU UNHA OPOSICION QUE DEFINE COMO "COEREN

TE" AS POLITICAS QUE DESDÉ MADRID SE APLICABAN PARA O SECTOR LACTEO GALEGO. COMO 

INTEGRANTE DA MESA DO LEITE, DESPOIS DAS MOBlLIZACIONS DO PASADO 15 DE XANEIRO ESPERA 

UNHA RESPOSTA DA ADMINISTRACION QUE POÑA FIN AOS PROBLEMAS QUE VIVE A GANDARIA GALEGA. 

ción nunha institución tan arela- -~-------
da provocou unha precipitación 
nas negociacións e tívose a 
sensación de que os temas 
agrários se deixaron para o fi
nal. Todo o relacionado coa 
produción agrária e, sobre todo 
os temas que máis afectan á 
Ga'.liza, _quedar9n par? o último 

momento, foron case conside- mo o lácteo, deuse no ano 92 
. radas flecos. As espectativas cun incremento de 550.000 to-
xeradas tardaron tempo en ser neladas que viñeron tanto da 
satisfeitas e, a primeira amplia- reserva comunitária e das que 
ción de cuota e, polo tanto, a permitiron o trasvase de venda 
primeira resposta en pos"itiv'o da · 'ºdirecta á indústr:ia. Esa tardan-

- UE a un sector taf1 con-cret9 co- • ,za, prov;oco1.:1, ·un ha situ,qción de 

TINO VIZ 

certa tensión , de incerteza e, 
mesmo moitas explotaciÓ!"JS, 
diante dunha política restrictiva 
buscaron outros sistemas alter
nativos. Pero para o que puido 
ser, esas alternativas foron difí
ciles de procurar. . 

• 
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Pésie ao incremento conse
guido no ano 92, na actualida
de reprodúcense os proble
mas, o que fai pensar que se 
volveu a asignar unha cuota 
insuficiente. 

O que pasa é que daquela xes
tionouse mal porque se viñeron 
a repartir de forma liñal. Déuse
lle máis a. quen máis tiña e non 
ao que máis necesitaba ca cal 

_no 92 houbo unha espécie de 
amnistía na que se lle recoñe
ceu o "100% da produción de
clarada no ano 85 e o 90% do 
producido a posteriori. Polo tan
to o que se fixo foi recoñecerlle 
a cada explotación o 97% da 
producción que tivera con data 
a 31 de Marzo do 92. Nese 
momento o que se fixo foi rega
larlle leite ás g_randes explota
cións, que ao mellar a necesita
ban por dimensión ou capacida
de económica para comprar e, 
non se deixou nada na reserva 
nacional para explotacións que 
ainda que lle deran o 100% ha
bian pasar de 20.000 a 25.000 
ou 40.000 litros porque ainda 
non remataran o seu proceso 
de modernización. Quer dicer 
esto que ainda que se resolvera 
o problema no ano 92 coa fa
mosa reasignación Solbes, nes
te momento vólvese a ter déficit 
porque seguimos producindo 
máis. Se neste momento se vol
vese a facer unha reasignación 
e se lle garantira o 100% da 
produción a 31 de Marzo deste 
an-o tampouco teriamos o pro
blema resolto porqué seguiria 
habendo un número de 1.000 
ou 2.000 explotacións que ne
cesitarian continuar medrando. 
Son partidário, polo tanto, dün 
sistema de cuotas pero moví
bel, non fixo . Como sindicalista 
enterideria que explotacións por 
riba dos 200.000 quilos tiveran 
que comprar cuota para calque
ra incremento por riba do asig
nado. Pero o resto do mercado 
non pode subsistir comprando 
cuota. 

Cal foi o papel xogado pola 
Xunta en todo este conflicto? 

Aparte da utilización política , 
que en todo caso nos pode pa
recer lexítima, limitouse a des
viar os problemas. Estamos ca 
asunto do sector lácteo desde o 
ano 86 e, desde entón e pésie a 
ser un problema comunitário no 
que Madrid ten máis responsa
bilidades, no ano 92 houbo co
munidades qué puxeron en 
marcha programas específicos 
tratando de que os que abando
aran a produción non permiti
sen que a cuota asignada mar-

, chara para outras comunida
des. Nestes momentos máis de 
"16.000 gandeiros galegas van 
receber unha carta do Ministé
rio comunicándolles que como 
non entregaron leite nesta últi
ma campaña perderon a cuota. 
No caso de'Asturias repártese 
esa cuota entre os gandeiros de 
ali mentres que as nasas van á 
reserva nacional repartíndose 
entre os gandeiros do estado. 
Neutros temas, o grande erro 
foi o último acordo do ano 92 
entre a Xunta e o Ministério de 
Agricultura de rexiona1izar as 
cuotas , ca que saimos tremen
damente prexudicados por Jer 
un maior número de gandeiros, 
máis produción pero unha -me
nor modernización do sector 
que Euskadi ou Catalunya. O 
pacto PP-PSOE a ese nível foi 
un ha traizón á comunidade, so
bre todo por ignorar as condi
cións socioeconómicas e primar 
ás explotacións máis fortes 
doutras· comunidades.• 
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-INFRAESTRUTURAS 

O Sul do Condado illado 
·por unha estrada sen rematar 

A inauguración da estrada 
entre Salvaterra e Arbo -o 
Domingo 19 polo conselleiro 
de Política Territorial, Xosé 
Cuiña- produciuse nun mo
mento n.o que se sobardan 
en dous anos as previsións 
para rematar total mente o 
treito complementário, que 
vai entre Salvaterra e o Porri
ño. Por esta razón, o Sul do 
Condado continua incomuni
cado coa saída cara a Vigo. 

O Plano de Estradas da Xunta 
previa rematar en 1995 o vial en
tre Salvaterra e o Porriño, pero 
as medidas de aforro orzamentá
r i o demoraron o comezo das 
obras e o proxecto do trazado, 
para reducir custos, incluiu a eli
minación vários ·cruces a diferen
tes níveis. Segundo a nova reda
ción, as bifurcacións ou ben que
daban suprimidas ou ben eran á 
mesma altura. As protestas dos 
viciños ante un deseño que había 
de entorpecer o tránsito e a velo
cidade e ao tempo illaria vários 
núcleos de povoación, provocou 
o empecimento da Consellaria de 
Política Territorial, que utilizou 
ese argumento para paralisar das 
obras. Co tempo a Consellaria 
habia dar razón aos viciños e 
nestes momentos están en cons
trución catro . enlaces completos. 

Contado, a parte que xa funcio-

na no vial entre Porriño e Salva
terra dista moito de dar servizo 
real ao Condado. O feito de non 
prever un enlace coa autovia 
das Rias Baixas é a causa de 
que o tránsito pesado composto 
polos camións procedentes das 
canteiras de granito do Porriño, · 
en direcci.ón ao porto de Vigo, 
teña que entrar no centro da vila 
d~ Porriño para 
tomar a autovía. 

Rañada e Oleiros, en Salvate
rra. Esta parte serviría para cir- . 
cunvalar Salvaterra" teria que 
ser o enlace coa estrada inau
gurada o Domingo 19 e precisa 
da construción dunha ponte so
bre o ria Tea. 

O treito inaugurado o Domingo 
19 suma un total de dez quiló

metros de lonxi
tu de e custou 

lnauguracións 
eleitorais 

· lnaugurouse 
71 O millóns de 
pesetas. A estra
da corre parella 

A estrada do p~l 
rriño a Salvaterra 
úsase en parte , 
foi inaugurada a 
trozos conforme 
ás necesidades 
do calendário 
eleitoral. O pri
meiro treito -en 
entrar en funcio
n amento -en 
1993, coincidindo 
cunhas eleicións_ 
xerais- tiña unha 
lonxitude de tres · 
quilómetros. 

Ademais dos en
laces que están 

o vial de 
Arbo-Salvaterra 
pero hai dous 
anos 
que tiña que estar 
o tramo 
até o Porri ño 

ao Miño, ten ca
rácter transfron
teirizo e vai unir 
as pontes inter
nacionais de Ar-
bo e Salvaterra, 
cando se cons
truan estas 
duas. 

Ainda non está 
en proceso de 
execución -pero 
si se adxudicou a 
construción- a 
estrada que vai 
cubrir a distáncia 
desde Arbo a 
Crecente e que 
completa un per- · 

a realizarse -e cuxa constru -· 
ción provoca que haxa tramos 
sen uso-, queda por acometer 
por completo o treito entre A 

corrido que si se pode facer pala 
outra banda do Miño, onde se 
mellorou a· rede viária con máis 
celeridade que na Galiza. • 

EMliRA~I2N 
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Escrito no vento 

O nde falan papeis, calen h.omes e mulleres. Coma esta, podian 
enumerarse v~rias dúcias de frases feitas sobre a importáncia 
de documentos que den proba das afinnación verbais e re, 

sulten imprescindíbeis para poder iniciar un proceso legal. T amén 
marcan a diferéncia entre o imple ruxe,ruxe e o fe ito verídic . 
Demostran a seriedade e proceder rigoroso dunh.a administración ou 
a mediocridade e de ídia das in tituci 'n . 

En dilixéncia prévia , o xulgado de In trución núm r ei de Vigo 
solicitaba hai uns dias a un departamento autonómico unha 'ri d 
aclaracións que evidéncian a pouca importáncia que lle dá a por 
escrito. O xuíz perguntaba se é norma xeral na Xunta non xixir, no 
trámite das subvención , a aportación orixinal d documento qu 
condicionan a axuda, e coas fotocópias s fa¡ compr bación da au
tenticidade das sinaturas, e non é nece ário coñee r a identidad da 
persoa que apre enta o documento ou ~ é co turne pasar da acredi
tación documental e indubitada dos credore . 

Non sei que contestarán desde os ser:vizos xu.rídicos de Fraga, pero a 
primeira impresión é que o dilixente maxistrado vigué non coñece a 
fundo a idiosincrásia e funcionamento das consellaria . Ao amigos 
calquer cousa, ao inimigo triplicado exemplar, compul a e ab no 
das taxas correspondentes. 

Polo que poda pasar é bon habituar e a pór a cou a por e criro. 
En papel reciclado mellor. Mandar po tais, como promove a Me a, 
para denunciar as españoladas .. . apre entar no rexi to denúncias 
sobre irregularidades e enganos. Deixar con táncia por escrito, as 
palabras lévaas o vento e o fume logo desaparece. A respon abili
dade chega ás mans de quen recebe a cuartilla e o tempo vai verifi
car as intencións. Optar por deixalo pasar ou por e ao asunto ó é 
cuestión da oportunidade política. Pero os papeis quedan, ainda 
sexa para poder meterlle baza en época eleitoral. + 
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OS FONDOS DESHERDADOS DA SUIZA· 
SOBRE O DIÑEIROS DAS CAIXAS DE PENSIONS E DE SEGURO DE VELLEZ 

Actualmente, na Suíza fálase con bombo e 
pandeireta dos fondos que os nazis bran
quearon en vários paises (Madrid e Lisboa 
levan a palma, segundo a prensa rexoubei, 
ra) através da Confe_deración H elvética. E 
do diñeiro escamoteado polos nazis aos xu, 
deos que está durmindo nos chineiros for
res suizos sen dono coñecido: 

O escándalo que están armando inspirou a 
un sindicalista que se pergunta, probe inxé
nuo, porque sempre se arman cristos des
pois de moitos anos das «combinazioni» 
que todo mundo coñece no momento de 
perpetrarse. 

Exactamente no mesmo sitio atópanse mi
les de millóns de francos suizos estorcados a 
miles de inmigrantes a través dos fondos 
depensión e case ninguén se escandaliza. 

A luz pública que poucos ven. Des, 
pois dunha intervención do galego Xesús 
Gómez, secretario sindical do SIT en Xe, 
nebra, pedindo axuda no programa· da tele, 
visión española ¿Quien sabe donde?, para 
atopar a vários beneficiários de fondos de · 
pensión non recuperados pela parte de 
emigrados ºretomados, o consul de España , 
en Xenebra interviu, unha semana máis 
tarde, no mesmo programa, un parlamentá
rio do BNG interviu no parlamento de Ma, 
drid, unha diputada de Xenebra tamén Q fi, 
xo no parlamento suizo e Q semanário A 
Nasa Terra adicoulle várias semanas ao te
ma, seguindo a sua lóxica de compromiso 
cos problemas reais do povo galego. 

FRANCISCO NüGUEIRA 

O devandito programa televisivo recebeu· 
máis de 300 chamadas e tiveron que blo, 
quear a centraliña pola saturación. 62 casos 
foron resoltos, polo momento, o que equi
val a uns 150.000 Frs. (15 milóns de pese
tas) · recuperados só no concepto de pen
sión complementária dunha sóia caixa. 

Se ben o único consulado español que, 
pplo momento, manifestou a sua vontade 

Sobre q.s cotizacións dos emigrantes retor
nados nas caixas de pensións (segundo 
pilar) non se quer nen fa lar porque as caí, 
xas están diseminadas e, ao longo da sua 

' vida laboral, o traballador foi deixando 
fundos nunha ou várias caixas que non é 
evidente de poder dar con elas, o proble, 
ma non é recuperar os cartos, senón saber 
onde raios están. 

de interesarse no asunto foi o de Xenebra Axuda para os 
(fica por saberse que 

galegos retornados. 
Entre a maioria dos 
galegas retomados que 
~erian dereito a perce
ber os cartos das caixas 
de pensións, non só se 
trata de traballadores 
con permiso de r.esi, 
déncia (C) ou anuais 
(B), sabor de todo sa, 
bemos que moitos 
temporeiros (permiso 
A) que receberon no 
seu tempo a liquida
ción pensaron que xa 
non tiñan dereito a 

médios vai empregar e 
como o vai facer, ou se 's · 
só é ¡palla de alca, - abemos que moitos 
cén!), na parte su íza 
de fala alemá e italia
na, os consulados es, 
tán mudos . 

Do todos xeitos hai 
que matizar que o con, 
sulado de Xenebra dei
xou ben claro que só 
vai percurar o máis do, 
ado, ou sexa, as cotiza
cións esquencidas dos 
emigrantes ·galegas na 
caixa de vellez e so, 
brevivintes. Este diñei-
ro está concentrado, 

temporeiros que 
receberon no seu tempo a 
liquidadón pensaron que 

xa non tiñan dereito a 
máis cartos, esquenceron 

da caixa de pensións" 

máis cartos, esquence
ron da caixa de pen
sións. lsto é moi com
prensíbel cando se tra, 
ta de traballadores non 

dende que o interesado chega á idade do 
retiro, na. Caisse Suisse de Compensation 
que se atopa no 18, Avenue Edmond Vau, 
cher. 1211-Xenebra 28 e o govemo espa
ñol ten un convenio as inado coa Suíza so, 
bre desta tnatériá. 

afeitos ás línguas do país. 

• 

A Confederación lntersindical Galega 
(CIG), preocupada pela problemática e pe
l9s d.ereitos c;los trabaU~do,res, gq.legqs ~mj,_ 
grados, éómurlicou; pdr'rhedio' do responso, 

ble da CIG-Emigración en Gal iza, L i Pé, 
rez Leira, que a central in dical na ionali , 
ta puña as suas oficinas ele migra ión, un, 
ha en Vig (Tfno. : 9 6-26 30 00) utr 
en Compostela (981-56 43 00), á di po ¡, 
ción do galego que e e n id r n ~ eta, 
dos ou precisen informar . 

A CIG en Suíza creou dous ponto de con
tacto para faci litar a busca dos carro d s 
traballadores galegos retomado , tant da 
caixa de pensións coma da caixa de vell z.. 
Os dous colabouradores galego traballan en 
distintos sindicatos suizos e cantan coas an , 
teditas oficinas da CIG. Para a Suíza de fala 
francesa (Remande) o ponto de contacto é 
Xesús Gómez, secretario sindical do SIT de 
Xenebra (Tel. 022/ 818 03 00 Interno 818 
03 27) co enderezo 16, Ruedes Chaudron
niers , 1204 Xenebra. Mentras na Suíza. 
alemá e/italiana o colabourador será Luís 
Barros, funcionário da grande central sindi, 
cal SIB e responsábel rexional do sindicato 
afín UNIA e'n Th.urgau (Tel. 071 / 6n 67 
72) Alte Aach, 8599 Salmsach 

Páxina web galega. A Asociación cultu, 
ral galega Galiza Hoxe, realizadora dun pro
grama de rádio en Xenebra, tamén arrima o 
seu grao de area pondo a disposición a sua 
páxina web en Internet (http://www.away~ 
com.ch/ceitas/) na cal se pode deixar unha 
mensaxe. O enderezo electrónico é 

. celtas@iprolink.ch. Taméf\ se poden atopar 
no bairro galega de intemet « Vieíros». + 

FRANCISCÓ NódVEIRA é Codréle'nador da ClG·na Süí~a. 
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A oferta de Malvar, que era a mellar, rexeitada por falta de influéncia política do PP galega 

Concedida a construción dun estacionamento 
en Pontevedra á empresa apadriñada por Madrid 
Segundo un informe do BNG 
que corrixe a baremación dos 
proxectos apresentados no 
concurso público para cons
truir un estacionamento baixo 
o chan na praza de Barcelos, 
en Po.ntevedra, a oferta apre
sentada pola empresa Malvaré 
2.719,5 millóns de pesetas 
máis ventaxosa que a que, nun 
pleno celebrado o Venres 17 
de Xaneiro, conqueriu a adxu
dicación da obra, Estaciona
mentos Pontevedra, na que 
participa a empresa española 
Dragados y Construcciones. 
Do baremo tamén se despren
de que a oferta de Malvar, unha 
empresa próxima ao PP gale- . 
go, conquire maior pontuación. 

Fontes nacionalistas localizan 
na sede do PP en Madrid as or
des de adxudicar a Dragados 
-através de Estacionamentos 
Pontevedra nunha Unión Tem
poral de Empresas coa pequena 
construtora Gómez Bodaño- a 
cons1rución do estacionamento. 
A empresa Malvar quedaría tora 
porque, ao igual que o PP gale
go , carece de capacidade de 
presión no P P estatal. 

O estacionamento na Praza de Barcelos, antes Ca~po da Feira, terá unha capacidade de 900 prazas. E. ACUÑA 

O Informe Técnico oficial para de
terminar a calidade das ofertas do 
estacionamento da praza de Bar
celos contén erros como baremar 
como mérito aspectos que, se
gundo o prego de condicións, son 
obrigatórios; que, no referente ao 
prazo de remate das obras, pré
miase con calquer puntuación a 
calquer concursante, mália esgo
tar o prazo máximo e outras cues
tións como atribuir ao proxecto de 
Malvar deficiéncias que non ten , 
como asegurar que ten un só 
aceso cando no proxecto apre
sentado por esta compañia figu
ran dous acesos e duas saídas. 

A resultas da correción dos erros, 
o BNG elaborou unha nova bare
mación na que Malvar obtén me-
11 or puntuación nos dous siste
mas que emprega para baremar. 
Primeiramente fixo o baremo ten
do en conta as tres ofertas apre-

sentadas: Estacionamentos Pon
tevedra, Malvar e Fayco. Desta 
atribución Estacionamentos Pon
tevedra conqueria 33,71 pontos, 
Malvar 39,65 pontos e Fayco 
26,64. Excluido a Fayco desde o 
princípio por cuestións de forma, 
Malvar tamén obtiña o primeiro 
lugar, xa que conqueria 54,64 
pontos frente aos 45,36 pontos 
de Estacionamentos Pontevedra. 

Nun estudo económico compara
tivo tamén extráese que Malvar 
fai unha oferta máis ventaxosa. 
Os ingresos por parte do concello 
por canon en 41 anos de conce
sión supoñen que o município re
cibe 44 millóns máis na oferta de 
Estacionamentos Pontevedra. Os 
usuários tamén saen máis favo
recidos con Malvar, xa que no es
tacionamento por horas hai unha 
diferéncia de 885 millóns no caso 
de Malvar e no réxime de aluguer 
permanente sucede o mesmo, 
cunha diferéncia na oferta de 
Malvar sobre a de Estacionamen-

tos Pontevedra de 54,5 · millóns. 
Hai outro aspecto do que o con
cello extrae máis benefícios, eis o 
feito de que a oferta de Malvar in
clue un prazo de concesión de 24 
anos menos, isto supón unha 
cuantificación de 1 .808 millóns. 
Sumando os tres pontos anterio
res, a diferéncia é de 2.719,5 mi
llóns a prol de Malvar. 

Precedentes 

O pleno do concello de Ponteve
d ra adxudicou, o Venres 17 de 
Xaneiro, a construción do esta
cionamento a Estacionamentos 
Pontevedra. Contado, o principal 
grupo da oposición , o BNG, soli
citou ao alcalde que se reuna de 
novo a Mesa de Contratación 
para revocar a decisión adopta
da dado que foi tomada en base 
a informes que contiñan erras 
substanciais: O Bloque, através 
do concelleiro Cesáreo Mosque
ra, tamén pediu que mentres 
non se estude de novo a adxudi-

cación e se analisen os erras 
advertidos, "quede en suspenso 
a decisión, polos graves prexuí
xos que pode causar". 

Non é o primeiro caso no que 
desde altas instáncias revócanse 
ardes do PP galega. En 1994 ta
mén saiu a concurso a constru
ción deste estacionamento. Da
quela concursaron Dragados e 
Malvar e esta última empresa , 
emblemática de Po.ntevedra , 
apresentou unha oferta substan
cialmente mellar. O PP local divi
diuse ante as presións alleas e 
despois dunha fallida tentativa de 
apear a Malvar do concurso por 
defectros formais, a solución sa
lomónica foi deixar deserta a ad
xudicación. Por outra banda, o 
estacionamento -do Parlamento, 
para o que a construtora galega 
San José apresentara o mellar 
proxecto, foi adxudicado por pre
sións das altas instáncia a Cu
biertas Mzov contra a opinión do 
mesmo Vitorino Núñez. • 

A inauguración polos Duques de Lugo da ampliación oculta a falta de infraestruturas culturais 

O Museu da Deputación de Lugo, illa cultural na cidade 
A participación dos duques de 
Lugo na inauguración da am
pliación do Museu provincial de 
Lugo destacou máis que o feito 
de que o aconteci,mento se pro
ducía nunha cidade na que hai 
unha absoluta auséncia de in
fraestruturas culturais. 

de insubmisos colocou unha 
pancarta coa lenda "Democrácia 
+ monarquía= Hipocresía". 

A Deputación Provincial non de
sembolsou unha grande canti
dade de cartas na cerimónia de 
inauguración da ampliación do 
museu , a ·presenza dos duques 

A visita de Elena de Barbón e de Lugo e -sobretodo- o sobre-
Jaime Marichalar á cidade de dimensionamento 'da visita por 
Lugo, cursada o Mércores 15 de parte dos meios de comunica-
Xaneiro , durou duas horas e no ción -El Progreso dedicoulle un 
decurso dese tempo os duques especial de 24 páxinas a car-
de Lugo presidiron o acto da serviu para ocultar a falta de po-
inauguración da ampliación do lítica cultural da Deputación e 
Museu provincial. Mália a difu- do Goncello. 

ración, recordou que acudia $ 
cerimónia "porque se trataba dun 
acto da Deputación ao que invi
taron ao Bloque, non era a ho
menaxe aos duques de Lugo, 
acto [celebrado con motivo do 
nomeamento dos duques] ao 
que non asistimos porque o BNG 
non exalta ceremónias monárqui
cas". Por outra banda, Branca 
Rodríguez asegurou que a am
pliación do museu é un acto illa
do na política cultural, "xa que 
nen a Oeputación nen o Concello 
fan nada por dotar de infraestru
turas culturais á cidade''. 

sión do acto, o público que se- Tamén foi polémica a habilita-
guiu a visita non excedeu das A concelleir:a do BNG, Branca ción dunha sala do muse.u para 

' Ft.n.~e;r,¡;t<j ~per;s~~~ ~ ~---~~·~Ql}JP~>: }~~drígue~ .. -~~~ J's~~:¡~-- á !~~~~Li;; _ · ~e,p,~s_itar.,~, ~ina~oteca do pintor 

Nelson Zumel. Zumel tentou 
sen éxito conquerir un espácio 
no museu provincial do seu Ou
rense natal , pero houbo de ir a 
Lugo para poder expor a_. colec
ción atesourada. Os fundos pic
tóricos do século XLX que po
sue Zumel e que vai exibir o 
museu de Lugo son , a xuízo 
dalguns especialistas, de exca
sa calidade. A razón de aceitar 
o depósito estaría relacionada 
co critério cultural do presidente 
da Oeputación, que a xulgar po
las afimiacións dos partidos da 
oposición , é inexistente . O pa
pel de Cacharro cando se de
rrubou o Teatro Principal , ac
tuando de promotor da demoli
ción, a.si 'o ir;ic;H~¡:i, • , ~ 
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Solicitan fortes condenas 
para os acusados 
do fraude do Ribeiro 

Manuel Vázqu_ez, alcumado 
como Manolo Arnoia e proprie
tário de Bodegas Arnoya e La 
Patena Caves Fin de Siglo, Vi
valsa, S.A. enfréntase a unhá 
petición de 12 anos de prisión 
pola sua implicación no fraüde 
das contra etiquetas falsas do 
Ri_beiro, cuxo auto de apertura 
de xuízo oral na Audiéncia 
Provincial de Ourense xa é pú
blico. Arnoia terá que deposi
tar setecentos cuarenta 
millqns de pesetas en conceito 
de fianza meiante un aval ban: 

cário. Ou
tros impli
cados son 
Pedro 
González 
lrago, cu'
ñado de 
-Arnoia, . 
para quen 

. se piden 
nove anos 
de prisión , 

e o ex presidente do Consello 
Regulador da Denominación 
de Orixe Glo Ribeiro, António 
Lorenzo Rodríguez, asi como 
os vocais técnicos da Conse
llaria de Agricultura no Consé
llo. as penas que se solicitan 
para estes últimos obscilan en
tre os tres anos e seis meses 
de prisión pola entrega das 
contra etiquetas falsas. As 
acusacións de falsidade , esta
fa e delito contra a facenda pú
blica son as acusacións ás 
que teñen que facer frente os 
encausados. En total , a 
petición de fianza suma máis 
de mil millóns de pesetas. Ma
nuel Vázquez deberá devolver 
sesenta e cinco millóns de pe
setas á Xunta de Galiza e os 
acusados en conxunto e soli
dariamente han indemnizar a 
várias empresas ás que ven
deron botellas coas contra eti
quetas falsas. De momento os 
acusados continuan en 

· liberdade provisional e o xuiz 
Olegário Somoza abriu un pra
zo para que os encausados 
podan facer as oportunas ale
gacións. + 

Criase un colec~vo 
de afectados pola 
empacadora de Vilaboa 

A decisión da Sociedade Ga
lega de Meio Ambiente, So-· 
gama, de trasladar a Vilaboa 
a planta empacad<?ra de lixo 
de Guixar, na parróquia 
viguesa de Teis, foi o motivo 
de que se criase un colectivo 
de afectados en Vilaboa. O 
colectivo está composto por 
viciños de Bértola e Figueiri
do, xusto onde vai ser insta• 
lada a empacadora. Os afec
tados protestaron porque o 
alcalde, na única asemblea 
que se celebrou, asegurou 
que a planta non se instala
~ia no caso de oporse os vi
ciños; "cando en realidade é 
que está a traballar ( ... )para 
que os viciños nos 
ceguemos coas prestacións 
que eles mesmos nos 
prometen". O principal argu
mento viciñal é que se a em
pacadora é boa, que 

, . !=Onti.n.Lie Ol']qe es\á,. •. · , , .. _ 
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18 mariñeiros· africanos levan meses en Vigo en éondicións inhumanas esperando que lles paguen os salários 

· Abandoados nos barcos sen comida nen diñeiro 
tarde e poden co
mer. Pero as dificul
tades viñeron xa na 
viaxe nos destartala
dos barcos. "Ade
mais de estar cinco 
dias sen comer, du
rante o traxecto .un 
dos barcos estivo a 
piques de naufragar. 
Foi remolcado por 
outro pero a corda 
rachou averiando 
unha hélice. Non ha
bia recámbios para 
averias . Salvounos 
un buque militar de 
Marrocos co que nos 
cruzamos", explica 
Lamine. 

A expulsión 
do capitán 

A todas as dificulda
des sumoúselle un 
novo medo. O 18 de 
Xaneiro o capitán 
dun dos buques , o 
Zwra, foi expulsado 

'!J. ca:a Mauritani_a. Ao_ 
¡a sa1r da mezquita fo1 
~ qetido pola policia . 
< As duas horas xa es-

9* /(. ESTÉVEZ 

"Non sábemos na
da das nosas famí
lias nen elas de nós 
porque non ternos 
recursos para cha
mar po.r teléfono", 
conta Lamin;· de 
Mauritania, que 
xunto con outros 
dezasete mariñei
ros está abandoado 
no porto de Vigo 
reclamando ao ar
mador o pago dos 
salarios. Alguns 
de·les levan nesta 
situación desde 
Marzo de 1996, ou
t ros desde Outu
bro. Os cinco bar
cos da armadora 
Melainine Oli/d No
haned están ·atraca
d os no porto men
tres unha denúncia 
no xulgado .do So
cial de Vigo recla
ma os 12 millóns 
de pesetas en salá
rios. Os mariñeiro·s 
din que non se trán 
da Galiza mentres 
non se lles pa~gu~. Os maiiñeiros dependen da axuda que lles proporéionan colectivos e persoas solidárias. Na fotografia, vários deles na mezquita onde acuden a rezar polo Ramadán. taba nun avión. "Non 

Mariñeiros tunecinos, líbios, mau
ritanos e galegas están enfrenta
dos ao armador Sonaglacc pola 
débeda dos salários. A empresa, 
que di que quere instalarse na 
Galiza, declara que non lle$ debe 
diñeiro pero os tripulantes dos 
cinco barcos non cqbraron un pe: 
so desde hai meses. Lamine, que 
ten vintedous anos, traballou de 
electricisla no barco ate que este 
chegou a Vigo en Outubro. "Esti
vemos en Marrocos e a empresa 
conveceunos de que ao chegar a 
Galiza-cobrariamos. Os nasos sa
lários eran en teoria de corenta 

ou corenta e cinco mil pesetas 
mensuais. Non cumpriu_a prome
sa. A sua intención é que seguira
mos traballando como se noA pa
sara nada", canta. Ao seu lado 
está Karin, un tunecino de 24· 
anos, que traballou de cociñeiro e.
que lembra que, durante a trave: 
sia, estivo vários-dias sen víveres 
para cociñar. Ambos reseñan que 
non son inmigrantes, o que que
ren é cobrar e marchar a casá 
Cando chegaron, eran 31 mari
ñeiros, agora quedan 18. Alguns 
fuxiron cando comprobaron as 
dificultades de cobrar o seu di-

ñeiro. Os que quedaron resisten 
como poden. :•se non chega a 
acudirlle a xente, estarían mor.tos 
de fame", di Xosé Manuel Boullo
sa, secretário comar-cal da CIG
Mar, que os apoia e asesora. En 
Novembro, o armador ofereceu
lles 43 .000 pesetas de dous sa
lários atrasados e non aceptaron. 
Aseguran que os barcos viñan 
cargados de peixe que a arma
dora vendeu no mercado negro 
por un valor qtfü eles calculan en 
60 . millóns de pesetas. "O que 
nós lle pedim_os en salários é un
ha cantidade ridícula en campa-
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Nome ......................... ............ Apelidos : ......................... . 
. -

Enderezo ..................................................... ,. .................... . 

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

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

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

· Suscrébome a A Nosa Teffa (incluidos os Cademos de Pensainento e Cultura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 

Galiza/Estado/Portugal ................... ~ ............... 9.000 pta.Jano ...... . 4.500 pta.Jsemestre. 

Europa ................. , ........ : ...... .. ..... 10.920 

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

_a) Subscricións para o Estade,, espa-
· ñol · 

- -o Talón bancário adxunto 

O Reembolso {máis 130 pta.) 

b} Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a noma de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN AOXUNTO. 

Banco/Caíxa de Aforros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 ITJ 
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 

Titular ........................................................................................ . 

.................................................. ~ ... Nº Sucursal ........................ . 

Povoacíón ................................... Província ........................ - .. . 

Sérvans.~ tomar nota de atenper até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu neme lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 
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· tivo· atención de nen-
ración co que gañou", di Lamine. gun avogado. Cando chegamos 

A situación destes mariñeiros é 
inhumana. Resisten grácias a al
gunha organización humanitária 
e a_persoas como Ali, musulmán 
afincado en Vigo desde hai quin:" 
ce anos, que fai o ·posíbel por 
eles. "Cada dous dias mercamos 
duas barras de pan, dous polos e 
medio quilo de carne e tacemos 
xantar para doce persoas. Isa é o 
que hai", explica referíndose , 
aos doce que practican a relixión 
musulmana na mezquita da co
munidade en Vigo, onde pasan a 

-ao aeroporto, o irmán do armador 
estaba nun coche comprobando a 
expulsión. Achegueime a el para 
dicirlle que algun dia Deus o casti
garia polo que estaba a facer e 
respostoume que non ia pagar 
nen unha só peseta", canta Ali. 
Para Boullosa a detención entén
dese como un descabezamento 
"porque el lideraba as reivindica
cións e tiña postas duas denún
cias contra o armador". O capitán , 
libio, levaba en Vigo desde Marzo 
e foi expulsado , segundo o Go
verno Civil , por ser inmigrante ile
gal. Ainda que a CIG sinala que 
os 18 son traballadores reivindi
cando o seu salário, as actua
cións policiais están na mente 
dos mariñeiros. 

Mália que o armador, Sona
glacc, di que nunca lles deixou 
sen manutención, este grupo de 
mariñeiros leva pasado fame. 
Un deles foi pedirlle ao irmán 
do armador que lle dera mil pe
setas para chamar por teléfono 
á familia. Este negoullas. A La
mine preocúpalle o seu irmán, 
en Mauritania, xa que depende 
de el. "Non sei nada pero supo
ño que o estará pasando mal 
porque non ternos máis família 
e eu era a única fonte de ingre-

;_ '" ses"~ conta: 
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Seis galegas que traballaban para 
esta armadora tamén están afee-

-tados, éoa' avantaxe de estar na 
casa e ter un teito. Os libios, tune
cinos e mauritanos durmen todas 
as noites nos barcos. A empresa 
ten oito: cinco atracados en Vigo, 
dous en Mauritania e un en Lan
zarote. O acto de conciliación coa 
empresa é o Xoves 23. "Pero non 
ternos esperanzas porque outro 
grupo de afectados galegas non 
chegou a un acordo co armador. 
Entón, entraremos no proceso xu
dicial", explica Xosé Manuel Bou
llosa. Segundo conta a CIG, o se
cretário xeral do Governo Civil de 
Pontevedra visitou aos mariñeiros 
xunto co armador para que renun
cien a cobrar. • 
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Defensa da Ria di que o oleóducto da Corüña fai o -prÓXedo irnreCesário 

Petrovigo rebaixaria a concesión. ·a 10.000 toneladas 
pero os mariScadores desconfian de futúras ampliación_s 
* G. LUCA DE TENA 

O oleoducto procedente da 
Coruña evita á ria de .Vigo un 
tránsito de 600.000 toneladas 
anuais de petróleo e fai inne
cesário o proxecto orixinal de 
Petrovigo. Esta é unha das 
razóns que a Plataforma para 
a Defensa da Ria de Vigo da 
para recusar a instalación 
dun área de servícios maríti
mos no recheo de Bouzas, 
que Petrovigo quer incluir no 
Plano Especial do Porto a re
visar nun proximo pleno extra
ordinário do Concello de Vigo. 

Na véspera do pleno do Conce
llo, a Autoridade Portuária sentou 
na mesa a representantes de 
Defensa da Ria e de Petrovigo e 
anunciou ao termo da xuntanza 
un princípio de acordo. Para o 
presidente do Porto, Xan Corral, 
esta coincidéncia inicial de crite
rios entre mariscadores e patro
cinadores da estación de submi
nistro está na instalación de duas 
ou tres estacións de combustibel, 
con capacidade para 10.000 to
neladas, que atenderían a de
manda da ria até o ano 2017. 

"A ria ten neste momento unha 
capacidade de armacenamento 
de combustibel de 60.000 tone
ladas -precisou un membro da 
Plataforma de Defensa da Ria, 
asistente á reunión-, e no Con
sello Económico Social xa acla
ráramos que estaríamos dacor
do en que Petrovigo instalase 
duas ou tres bombas de submi
nistro para aumentar en 10.000 
toneladas o servizo aos barcos. 
Non queremos nen o subminis
tro en rota, que estaba no pro
xecto inicial , nen a estación no 
recheo de Bauzas . E que lle 
vaian cambiando o nome a Pe
trovigo, porque Vigo é un porto 
pesqueiro, non petroleiro". 

Tanto o BNG como o PSOE non 
están conformes co proxecto. O 
PP prometera enérxicamente o 
seu voto negativo desde a opo
sición e o alcalde Manuel Pérez 

O oleoducto da Coruña evita 600.000 toneladas de tránsita de petróleo na ria de Vigo. 

deu aos mexiloeiros de Moaña a 
sua palabra de que non iria 
adiante Petrovigo. 

Defensa da Ria defendeu no últi
mo encontro con Petrovigo a so
lución adoptada de a pouco polo 
porto de Rotterdam , que con
centrou á 35 quilómetros os de
pósitos de derivados do petróleo 
para fornecer aos barcos por tu
barias desde os lugares de atra
que para carga e descarga. Os 
consumos do porto de Vigo es
tán atendidos hoxe palas empre
sas BP, GALP, Repsol e CLH . 
Mariscadores e pescadores 
concordan en que Petrovigo po
deria integrarse a este servizo 
coma un competidor mais, sen 
necesidade de armacenar gran
des cantidades de combustibel. 

Cantidad ampliábel 

Concesionários do servício de 
carburantes para barcos ridiculi
zaron a pretensión de Petrovigo 
de instalarse con 10.000 tonela
das de capacidade e calcularon o 
rendemento anual deste volume 
de combustibel arredor dos 1 O mi
llóns de pesetas. Este movimento 

económico non pagaria o desgas
te político que desde o 93 asu
men os promotores de Petrovigo · 
fronte a todos os que viven da ac
tividade biolóxica da ria, agás que 
algunha das concesións de 'sub
ministro a que agora aspiran pui
dera ampliarse. No proxecto ex
posto ao público, a empresa soli
citara unha capacidade de arma
cenamento de 38.000 toneladas 
nunha primeira fase, ampliabeis á 
92.000. Novas recheos previstos 
no Plano Especial do Porto, coma 
o que extenderá o peirao do co
mércio e o peirao transversal, po
derian ser utilizados para armace
namento de carburantes nunha 
interpretación flexibel da Autorida
de Portuária. 

O presidente da Autoridade Por
tuária transmiteu aos mariscado
res a sua preocupacion por aten
der a concesión, en Decembro 
do 93, da base de operacións de 
Bouzas para a empresa petrolei
ra. Na versión de Xan Corral, a 
inclusión dunha concesión me
nor que a acordada dentro do 
Plano Especial do Porto libraria a 
Autoridade Portuária de respon
sabilidade polo retraso e aos ma-

AiR2 

O conflito da pataca divide ao PP 

· Baltar teima no ataque a Pérez Vidal · 
Fraga presume nas suas decla
racións públicas de ·que no seu 
partido non hai división de nen
gunha caste.· Pero a andanada 
de Saltar na Asamblea de Pata
q1:1ei ros do pasado dia 20 fai 
época: "As atallas políticas hai 
que saber dalas e o que non ce
sa agora pode cesar despois. 
Eu sentareime a ver pasar o ca
davre político de Pérez Vidal por 
d.iante da miña porta": 

Xosé Luis Saltar quixo .tomar as 
uvas de fin de ano e asinou un 
documento-compromiso cos pro
ductores de pataca da Límia, que 
se mantiveron mobiliza:dos dura-·- .... _ ........ ------ --- ---L...--

manifestacións :e tractoradas. 
Pero tivo bon coidado que ese 
documento· non levara timbre ofi
cial oferecendo garantías en can
to '1Presidente do Patrido Popular 
de Ourense" e alardeando que "o 
garante son eu e non fai falta 
nen Pérez Vidal ·nen Fraga". 

Após unha entrevista co presiden
te da Xunta, na que foi acompa
ñado por Manuel Cabezas -al
calde de Ourense-, Saltar deu 
garantías de que as_ axudas de 60 
millóns veiculizadas pala semente 
certificada e por axudas/hectárea 
cultivada entregarianse de conta
do, ainda que fose co aval da De--··•--:.:...- - ..J----:- ...J- ---.-..--•• : ... 

plegar a un Pérez Vidal reticente 
a ceder un tninfo aos labregos, 
decidiu que o organismo provin
cial asumise os aspectos da-Pla-· 
taforma Reivindicativa descarta
dos pela Xunta; como · a criación 
dun laboratório na Límia. 

A intervención de Baltar foi sin
gularmente-dura, encendido pa
la sua preséncia nunha asam
blea de productores celebrada 
en Xinzo de Límia, onde. chegou 
a aceitar o envite dun labrego 
que reclamou que o conselleiro 
de Agricultura "pida disculpas á 
comarca da Límia". 

riscadores da ameaza dos depó
sitos de Bauzas. Os mariscado
res non agachan a sua sospeita 
de que os concesionários procu
ren só reducir o seu perfil para 
facelo políticamente viábel den
tro do Plano do Porto. 

Empresas petroleiras do Porto si
nalarbn que Petrovigo estableceu 
durante o ano 1994 contactos ex
ploratórios con operadores de 
Leixóes para estudar o desloca
mento do proxecto desde Vigo á 
costa portuguesa. De feito 
Leixóes procuraba un forhecedor 
bunker (para buques atracados 
ou fondeados), pero esta activida
de, con marxes comerciais moi 
estreitos, non era de interese para 
nengún intermediário. Un rendi
mento competitivo do mercado 
spot (sobre compras ocasionais 
de fretes de combustibel) depen
de do número de rotacións do 
produto. As autoridades portugue
sas non consentían a comerciali
zación do gasoil e a gasolina fóra 
do porto ainda que admiten que 
calquera ·intermediário da espe
cialidade cobiza o servito de fuel 
a hospitais, comunidades de vici
ños, grandes superfícies e empre
sas de transporte por esfrada. 

Nestes catro anos, o proxecto de · 
Petrovigo foi denostado pola con
sellaria de Pesca, o Concello de 
Vigo, lnvestigacións Pesqueiras e 
informes independentes. Alfonso 
Paz-Andrade e Manuel Fernan
dez, empresários de pesca que 
defenderon a instalación da pe
troleira e participaron na sua fun
dación, a penas puideron con
temporizar públicamente esta 
postura cos argumentos a prol da 
pesca, en plena _porfia interna
cional polos caladoiros. Ambos 
empresários son directivos de 
Pescanova que recebeu o ano 
pasado case- oijo mil millóns d6-
pesetas da Xunta para a continui
dade da sua estrutura empresa
rial. Paz-Andrade promove a feira 
da revista londinense de pesca 
World Fishing, na que a Xunta 
pagará a metade dos gastos dos 
exposi!ores galegas.+ 

céndio político .a custa de acen
der outro p'olo protagonismo in
terno no :PP, nunha província na 
que se levan arrastrando proble
mas de liderado na direita desde 
a transición·. Saltar tenta lograr 
unha hexemonia ao estilo de 
Cacharro Pardo sén ascender 
escalóns a postos de responsa
bil idade da Xunta. Pérez Vidal, 
acosado polo problema do leite, 
pero sostido por un Fraga que 
non pode facer nengun tipo de 
crise de governo denantes das 
eleicións, foi xa vítima interna ao 
ser desposuido da sua vicepresi
d én ci a no PP galego, so capa 
de "ter que adaotarse aos Esta-
....... _,... ,....-.,.-h..-,,..J_,... -- ~A-.rlril"'I U • 
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Peden que parte dos 45 ·" 
m~ -millóns de beneficios 
de Endesa das Pontes 
se invistan na Galiza 
O·BNG ven de instar, ao governo 
central, através dunha proposi
ción non de leí no Congreso, a 
que Endesa invista en Galiza e 
nomeadamente na comarca 
afectada unha parte significativa 
das gañáncias que obten coa 
explotación do complexo de As 
Pontes. O deputado Francisco 
Rodríguez lembrou que, segun
do os. dados da própria empre
sa, a mencionada central apre
sentou en 1995 uns benefícios 
netos de 45.200 millóns de pe
setas. Informes reservados da 
empresa non contemplan inves
timentos produtivos para o futu
ro. O BNG critiéou tamén que 
"mália que o porto de Ferrol e 
todas as estradas entre esta ci
dade e As Pontes estexan ao 
servizo do transporte de carbón 
de importación, Endesa non dea 
un céntimo para manter estas 
i nfraestruturas". + 

O rei inaugura en Bizkaia 
a aceria que sustitue 
a Altos Hornos · 

Só seis meses ·despois do ce
rre de Altos Hornos de Vizca
ya, o rei Juan Carlos inaugu
rou o pasado 21 de Xaneiro en 
Sestao a Acería Compacta de 
Bizkaia, empresa que toma o 
relevo de AHV no sector side
rúrxico basca. O investimento 
realizado foi de 55 mil millóns 
de pesetas e cría 300· postas 
de traballo directos. O primei
ro accionista é o Estado atra
vés da Corporación Siderurgia 
Integral (CSI). O resto da pro
priedade repartese entre 
accionistas privados. Ao acto 
de inauguración asistiron, 
ademais do rei, o lehendakari 
José Antonio Ardantza e··o mi
nistro de lñdúst~ia Josep 
Piqué.+ 

Fraga parficipará 
na co.nfer~ncia de rexión~ 
periféricas e marítimas e 

O Venres, dia 24, o presidente
da Xunta de Galicia, Manuel :. 
Fraga, participará en .. Florénciá 
nunha reunión do Buró Político 
da Conferéocia das Rexiólis 
Periféricas ,e Marítimas de~ Eu-: · 
ropa, da que el mesmo .é y:ice
presidente para asuntos maríti
mos. Na citada xuntanza anali., 
sarase ·o futuro-dos fondos es
truturais da. Unión Europea á: · 
partir de 1999, data na que o .. : 
marco legal que regula estas. -~ · 
axudas poderia ser modificado. 
Dase a circun~táncia dé qu~ ;. 
multinacionais, como Citroen, ' 
.discrepan desta consideración
de Galiza como rexión "maríti
ma periférica". Así o puxo _de · 
manifesto a empresa francesa 
ao escoller Vigo como 
ubicación dunha das suas plan
tas industriais. O porto galega 
oferece unha óptima comunica
ción con Saint Nazaire (Breta
ña), onde Citroen ten instalada 
outra das suas factorias , así co-

- mocos portas ingleses,. bistori-. 
camente. receitores de produtos 
galegas e do norte portugués 
r.nmn r.::irnP. rlP. v:=ir.(m A viño . + 
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INSUBMISl2N 

Manifestación nacional o 25 de Xaneiro en Compostela 

A deserción nova táctica 
do movimento antimilitarista ,. 
Este ano, a manifestación na
cional da Asemblea Nacional de 
Obxección -de Consciéncia -a 
celebrar desde a Alameda de 
Compostela ás cinco da tarde 
do Sábado 25 de Xaneiro
coincide co ponto máis álxido 
dunha nova táctica do movi
mento antimilitarista, e que con
siste en empregar a deserción 
do Exército conio mecanismo 
para devolver á institución- mili
tar a responsabilidade do fenó
meno da insubmisión. Neste 
marco, ao termo da manifesta
ción, dous rapaces que cum
prian a míli e que desertaron 
das suas unidades, entregaran
se voluntaria
mente diante 
da xustiza mi
litar. 

Desde o pasa
d o verán a 
Asemblea Na
cional de Ob
xecc1 o n de 
Consciéncia, 
ANOC, ven 
desenvolven
do unha cam
paña sob o le
ma "Nen obri 
g atóri o , nen 
profisional: 
aolución do 
Exército" . A 
pretensión 
dos antimilita
ristas galegos 
é explicar "á 
opinión públi
ca [que] a úni
ca alternativa 
consecuente" 
é "vencellar o 

da excarceración dos insubmi
sos é o debilitamento do movi
mento de solidariedade que se 
cría ao seu redor. Mália a nova 
lexislación, son· vários os insub
misos galegas que se. atopan en 
situación de prisión. · 

Ante a diminución da eficácia 
do sistema de insubmisión, a 
Asemblea Nacional de Obxec
ción de Conciéncia, tivo que dar 
un "salto cualitativo na desobe
diéncia civil, enfrentándose .di
rectamente ao estamento mili
tar, résituándoo de novo no epi
centro da nosa loita'', xa que 
traspaso do problema da insub

mi sión da 
xustiza militar 
á xurisdición 
civil significou 
no seu día a 
exención da 
responsabili
dade do 
Exército nun 
conflito cuxa 
orixe estaba 
no Sefrvizo 
Militar Obri 
gatório. 

final do servi- Elias Rozas e ramiro Paz entregaranse o pro-

ZO militar obri- ximo dia 25· 

gatório á supresión dos gastos 
militares, saída da Galiza das 
estruturas militaristas supreesta
tais: -OTAN e Unión Europea 

A nova tácti 
ca consiste 
en incorporar
se á míli pa
ra, unha vez 
acadada a 
condición de 
soldados , 
abandonar a 
unidade de 
destino e pa
sar _ á 
clandestinida
d e e para , 
po·steriomen-
te, entregarse 

voluntariamente ás autoridades 
meiante un acto público no que 
forzar a detención. 

Ocidental , e aó paulatino des- Delitos e penas 
mantelamento da indústria ar
mamentísatica•Í. A campaña' in
tensifícase agora coa táctica de 
incorporarse á míli para deser
tar posteriormente. 

A modificación das penas por 
insubmisión que introduciu o no
vo Código Penal obrigou ao mo
vimento antimilitarista a mudar a 
sua táctica para conquerir o 
"verdadeiro recoñecimento da 
obxección de consciéncia" no 
camiño da abolición do Exército. 
O novo Código introdyce san
cións cun carácter máis¡ punitivo 
e ao tempo "pretende criar na 
sociedade a falsa imaxe de que 
o problema da insubm~sión xa 
non existe". Co novo text9 pe
nal , os casos de insubmisos 
que van á cadea son excepcio
nais pero ao tempo impóñense 
inabilitacións de até catorce 
anos para o exercício de cal 
quer emprego público e a con
secución de todo tipo de axudas 
-ademais das multas. lsto deixa 
aos insubmisos á "marxe do 
subsidiado e precário mercado 
laboral" galega "nunha conxun- · 
tura na que o paro xuvenil s'upe
ra o 40%, fechando as expecta
tivas de futu ro a milleiros de 
persoas". ·A outra consecuéncia -

-Tras actuar así , os soldados in
corren nos delitos de desobe
d i éncia permanente (artigo 
120.3 do Código Penal Militar) 
ou no de deserción (artigo 
120), ambos cunha pena pre
vista de. entre dous anos, catro 
meses e un día de prisión e 
seis anos de prisión . Tras ser 
xulgados no IV Tribunal Militar 
da Coruña, teñen que cumprir a 
pena nunha cadea militar -na 
actualidade só hai duas, a de 
Alcalá de Henares e a de Car
tagena , ainda que neste caso 
serian enviados a Alcalá. 

A nova táctica da Asemblea Na
cional de Obxección de 
Consciéncia ten-concreción real 
na deserción de dous antimilita
ristas galegas , trátase de El ias 
Rozas e Ramiro Paz, que, tras 

. incorporarse a fi las o pasado 5 
de Novembro no Centro de lns
trución de Marineiria do Ferrol , 
abandonaron o seu pasto tras 
conquerir a condición de solda
dos. Ramiro e Elias, que na ac
tualidade se atopan en si tua
ción de clandestinidade, proce
derán a forzar a sua detención 
despois da manifestación do 25 
de Xaneiro.• 
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Lendoiro, 
está tolo ou no-n está solo? 

A decisión de Lendoiro de enfrontarse á Federación Española de Fút~ 
bol, desafian,do á FIFA.:,por recorrer o peche do campo ante a xusti za 
ordinária, seguramente ten moitas explicacións. Hai quen afirma que 
se debe a "unha campaña po lítica de relanzamento persoal". Outros 
pensan que a teimosia forma parte- consustancial da sua persoa. Hai~ 
nos que cavilan que só pretendía xogar contra o Barcelona en Riazor 
e, agora, buscou o apoio dos accionistas óbrigado pola FIFA que está · 
disposta a seguir co contencioso. Fontes ben informadas aseguran que 
xa existe un pacto político e que será Lendoiro, convertido en heroi, 
o únfco sancionado, con dous anos de suspensión no cárrego, poden~ 
do dedicarse asi unicamente á política. Ainda haberá quen afirme 
que "o que pasa é que Lendoiro está tolo". Máis eu prefiro outra ex~ 
plicación. O único que ocurre é que Lendoiro non está ó. Detrá do 
Deportivo está hoxe Canal Plus . A televisión de pago española está 
participada por Canal Plus de Fráncia, n a que Berlu coni, amo das te~ 
levisións italianas é un dos principais proprietários. As grandes equi
pas europeas hai tempo que rentan facer a sua própria liga, á marxen 
da UEFA. Tentárono o Milan, Real Madrid e Paris Saint Germain e 
conseguiron que a UEFA lles comezara a pagar cen tos de millóns aos 

~ clubes participantes nas ligas europeas. As grandes equipa e tán nas 
mans das TVs e as televisións téñenlle que pagar ás federacións cifras 
millonárias por televisar os seus próprios espectáculo . Para que? Me~ 
llor facer a sua própria competición. Este é o papel de Lendoiro, o 
que el lle chama "modernizar as estruturas". • 

i 
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DA~ TERRA 
AS9BAL.L.ADA \ 

Contrato 
temporal 
da consellaria 
de Agricultura 
po~ 9 anos 

Roxélio Otero Pe reira levaba 
perto de nove anos traballando 
cando fo i despedido no mes de 
Marzo de 1996 . Desenvolvía o 
seu traballo nunha granxa de 
repovoación de perdiz en Mou
riscade, en Lalin, que pertence 
á á Dirección Xeral de Montes 
e Me ioambiente Nat ura l da 
consellaria de Agricu ltura. O 
seu despedtmen to tivo lugar 
cando xa había unha sen téncia, 
do xulgado do social de Ponte
vedra, que o cons ideraba traba~ 
llador fixo. 

A sua reivindicación labora l 
ven de atrás, segundo sinala o 
própr io Roxelio Otero. Desde 
hai anos, v~n reclamando que 
se lle considere fixo, chegando 
ao Valedor do Pavo para de
núnciar a sua situación. "A 
Ad min istración non clá exém~ 
plo con estes contratos porque 
ao pasar os tres anos está ama
sado que a nosa tarefa non ten 
urí carácter temporal. Hai más 
trabal ladores que están na mi
ña situación. A miña peculia
ridade é que lle din pub l ic ida~ 
de ao c'onflito e iso é o que 
non perdoan desde Agricultu-

ra", di Roxelio, que é sindica
lista de UGT, cen tral q ue o 
asesorou no proceso. T ras de
mandar a condic ión de fixo ~no 
traballo e que unha sen ténc ia 
lle der'! a razón , a empresa de~ 
cicle despedilo. A part ir de ai, 
Otero Perei ra em prende un 
novo proceso para aclarar esta· 
medida .. O desped imento fo¡ 
decl arado nulo en primeira 
instáncia pero a consellaria 
decidiu recurr ir. O TSXG deu
lle a razón ao traba llador e se 
reincorporou á gran xa. 

''Esto u como un t raballador 
temporal porque, ao recurrir a 
Xunta ante o Supremo, teño 
que esperar a que me dean a ra
zón por terceira vez. A pre
sións foron constantes e, de fei~ 
to, o meu de p ido, tivo lugar 
por levar a xuizo a miña condi~ 
ción de fixo . Ch.egaron a non 
pagarme en sete meses para ver 
se me can aba e me ia", con ta 
Roxélio Otero, que sinala que 
coñece outros dous casos mái 
na província de Pontevedra de 
traballadores da Xunta que e -
tán esperando a ratificación das 
senténcias. "Sei dun caso simi
lar en Ourense, no que a xust iza 
deu a tazón ao traba llador, e in
corporáronno como fixo. A Ji
feréncia entre este caso e o meu 
é que eu dinno a coñecer e mo~ 
lésta lles moito que acuda ao 
Valedo~ do Povo", afirma. A 
senténcia do TSXG de fina is de 
Decembro sinala que a Xunta 
ten que dar exemplo na contra
tación de perso:ú e, que no caso 
de Roxélio, existía unha clara 
discriminac ión en re lac ión ao 
resto dos traballaclo res da Ad
rninistración. "O que fan con
migo non é que canta na Lei de 
Función Pübli ca. Cando con
feccionaron listas de persoal de 
carácter temporal para a Admi~ 
nistración, querían que nós en
traramos por esas listas despois 
de traballar anos. De feíto, co
mezaron a retira las cando lles 
gañamos nos xulgados", canta 
Roxélio Otero.+ 
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Peden a demisión dos 
responsábeis informadvos 

· da TVG polo resumo 
do96 
Para os dous representantes do 
BNG no consello de 
administración da CRTVG, a 
reportaxe do acontecido no ano 
96 que emitiµ a TVG só pode res
postar á "manipulación e censura" 
polo que solicitaron a demisión de 
Luís Pérez, director de informati
vos, e de Alberto Fernández, sub
director. Os representantes 
nacionalistas sinalan que o 

' programa, cunha duración de un
ha hora, só adicou quince minutos 
a Galiza, resumo que incluía avo
da da neta de Franco en Meirás, 
a marte de Laxeiro, de Carmen 
Estévez, dona de Fraga, de Ma
nuel Beiras, de Filgueira Valverde 
ou da actriz Maria Casares xunto 
coas autovías, o turismo rural e os 
prémios literários. Tanto Navaza 
como Garcia sinalan que "a atitu
de dos directivos é un boomerang 
contra eles mesmos porque a so
ciedade se pergunta onde está a 
información referida ao V Cente
nário da Universidade, o 25 de 
Xullo (relixioso-político), o encero 
do Umia, a problemática de Santa 
Bárbara, As Pontes-Endesa, os 
mariñeiros do Morrazo-A Guarda
Ribeira, o transporte escolar, 
Picusa, Larsa, a homenaxe da 
Universidade de Santiago a trinta 
profesores represal iados no 36. 
Ternos que seguir?". Afirman que 
os directivos da TVG "están a im
par un muro de siléncio cara den
tro do país". • 

Dia escolar pola paz: 
Desde hai doce anos o Seminá
rio Galega de Educación para a 
Paz ven desenvolvendo activi
dades no Dia Escolar pola Paz, 
instituido o 30 de Xaneiro pola 
ONU e pola UNESCO no aniver
sário da morte de Gandhi. O 
Martes 21 Manolo Dios, 
presidente do Seminário, Calo 
Iglesias, coordenador do Cen
tro Galega de Investigación pa
ra a Paz e Moisés Lozano, coor
denador da unidade didáctica 
deste Dia da Paz apresentaron 
as iniciativas que xirarán ao re
dor do lema "Desemprego e po
breza" . A unidade e os cartaces 
son distribuidos gratuitamente 
nas escolas. Ademais, haberá 
unha mesa redonda o dia 29 na 
galería Sargadelos de Santiago 
e no transcurso dunha cea ese 
mesmo dia entregaranse os 
prémios Portapaz, para a cida
de dos muchachos de Bempos
ta, e Contrapaz, para o alcalde 
de Vigo, Manuel Pérez, e o pre
sidente da Asociación de 
Comerciantes de Pontevedra, 
António Reguera, pola sua ati
tude ante os esmolantes, ven
dedores da rua e inmigrantes.+ 

Concentración 
en Compostela pola 
legalización das drogas 
O colectivo de Persoas 
Antiprohibicionistas de Compos
tela (PACO) organizou a fuma
da do San Canuto 97 o Martes 
21 de Xanei ro. Unhas cincuenta 
persoas concentráronse na Pra
za do-Seminário de Estudos 
Galegas para fumar hachís e 
re invidicar " a legalización das 
drogas para rematar coa marxi
ñacián e ·o abl!Jso"! • · . , ·· , . , •-
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DEP2RTES 

Campeona de España de cross e terceira de Europa 

Xúlia Vaquero 
'Para unha muller deportista é dificil profesionalizarse 
porque ten o dobre de responsabilidades' 

Como chega vostede a ser 
unha atleta profesional? 

Comecei correr aos 9 anos na 
escola e continuei sempre com
paxinando cos estudos con todas 
as dificultades que entrañaba ser 
atleta e muller, na Guarda de hai 
anos. Poderia dicir que mo tomei 
en serio aos 18 anos pero tam
pou co seria correcto porque, 
mentres, estiven estudando Edu
cación Física na Coruña e exer
cin de profesora durante dous 
anos. Foi o ano 1996 cando o 
convertin na miña profesión. Pen- . 
seino moito, era un paso impor
tante abandoar un traballo e 
arriscalo todo polo atletismo. 

Estudei coa idea de rematar e, 
canto antes, mellar. Hai deportis
tas que si estudan pero matricú
lanse de algunhas asignaturas 
cada ano. Eu , non, quería sacalo 
canto antes porque o deporte 
acábase chegado un momento, , 

'* ARANTXA ESTÉVEZ 

Para Xúlia Vaquero, 1996 foi o 
ano da sua profesionalización e 
dos seus maiores éxitos en 
cross e pista. Campeona de Eu-

Non son un futbolista que gañe 
millóns e non me preocupe o re
tiro. A min preocupábame e que
ria ter un traballo. Só renunciei a 
el cando vin que non podia com
paxinar as duas cousas. 

Hai que renunciar a outras fa
cetas da vida? 

Si, hai que renun.ciar ainda que 
non esteas as vintecatro horas 
do dia adestrándote. Na prepa
ración son tan importantes as 
horas que entrenas como nas 
que te recuperas e ai entra a or
.gariización da tua vida. Non é 
que agora entrene moitas máis 
horas do que facia hai dous 
anos. Pero cando daba clase, 

· non durmia horas de abando . 
Non podia acudir a concentra
cións porque tiña que cumprir co 
traballo. Coincidian datas de 
avaliación no instituto con deter
minadas probas de atletismo. O 
resultado era que non daba or-

ropa de cross por equipas, ter
ceira individual e séptima do 

mundo, a guardesa, de 26 
anos, busca neste ano 

revalidar e mellorar as 
suas marcas. Ven de 

acadar o terceiro 
posto na proba in
ternacional de 
cross de Itálica en 
Sevilla. Xúlia Va
quero, que partici
pou nas Olimpia
das de Atlanta, é a 
atleta máis desta
cad a do Estado 
pero sinala que 
as muHeres téñe
no máis dificil 
para adicarse ex-

clusivamente 
ao deporte. 

f . IGLESIAS 

ganizado a miña vida. Despois 
de aturar as clases, xa non tiña 
gañas de correr. Profesionalizar
se significa tamén descansar 
sen pensar en máis ocupacións 
que nesta e por suposto que se 
nota nos resultados. O ano pa
sado din o grande salto. De ser 
unha atleta a nível español pasei 
a estar loitando con atletas de 
todo o mundo. Pero, de calquer 
xeito, custoume dar o paso. 

É o mesm·o dar ese paso sen
do home que muller? 

Ademais das diferéncias innatas 
e naturais que fan que ún home 
atleta posua máis forza ou veloci
dade, hai outras diferéncias que 
xa non son tan naturais. O atletis
mo feminino está moi despresti
xiado; as mulleres estamos dis
criminadas no aspecto económi
co en relación aos homes e isto 
cria un círcujo no que non rendes 
o mesmo. E dicer, profesionali-

zarse para unhq muíler é máis di
fí ci I porque os patrocinadores 
non ven rendabilidade no atletis
mo feminino e non arriscan con · 
nós. Por outra parte, está a re¡:ili
dade de que o home pode preo-

. cuparse en exclusiva á ·sua adi- . 
cación porque as outras facetas 
da sua vida están resoltas. Non 
levan unha casa porque a maio
ria teñen unha muller que conti
nua desempeñando un papel de
terminad o. Eu poderia viver 
nunha residéncia aferrándome os 
problemas domésticos pero ese 
réxime non me gesta porque 
penso que non é positivo. Teño 
que levar a casa e, mália que o 
meu home me axuda, sigo a ter 
moitas responsabilidades. Ainda 

. atopo a persoas que eren que 
por ser unha atleta recoñeeida~ 
cunha equipa detrás, non teñ·o 
que lavar a roupa. Case todas as 
atletas españolas que coñezo 
non se adican en exclusiva ao 
deporte. 

Presión e esforzo 

1996 tamén foi o ano das 
Olimpiadas de Atlanta. 

Para min era unha asignatura 
pendente porque estiven a pi
ques de ir.a Barcelona en 1992. 
Circunstáncias negat~vas fixeron 
que por un se-
gundo non acada-
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o seu traballo.na Galiza? 
En canto aos méios de comuni
cación, hai moita diferéncia do 
tratamento de deportes como O'. 
futbol ao tratamenfo do atletis
mo. Penso que na Galiza si se 
me está a valorar .porque é lóxi
co que c~ndo unha atleta triunfa 
e procede dun ámb~to xeográfi
co pequeno, chama á atención. 
Pero, en xeral , o atletismo está 
moi deixado. O ano pasado a 
miña equipa,· New Balance, que
dou campeona de Europa e a 
TVG, ainda senda galegos, non 
emitiu nen unha só imaxe. Hai 
carreiras de cross que se están 
a trasmitir na ETB e que a TVG 
non as emite mália que hai un 
convénio entre autonómicas e 
non lle suporia un esforzo. Re
sú ltanos moi dura competir co 
fenómeno do futbol, no que cal
quer toñteria é notícia, e iso que 
xa hai uns cantos nornes de re
feréncia no atletismo galego. 

Vostede adéstrase nas pistas 
municipais coas que quere fa
cerse o Celta. 

As pistas de Balaidos son as que 
están máis destrozadas de Gali
za. Hai un par de anos que pro
meteron a sua remodelación pero 
a verdade é que xa estamos co
rrendo sobre cimento. As notícias 

sobre a preten
sión do Celta sen

ra a pontoación · .10 
mínima para cla- pasado ano 
sificarme. Foi moi 
decepcionante e 
quixen tirar a toa
lla porque .e(a un
ha olimpiada per
ta da casa e 
cunha trascen
d~ncia extraodi
naria. Cando sain 
ao estádio en 
Atlanta esquecin
m e de todas as 

táronnos moi mal 
porque, en primei
ro lugar, está o 
precedente da 
Coruña. Elimina
ron as pistas e 
non se fixeron ou
tras novas. En se
gundo lugar por
que non se pode 
crer que un clu
be que manexa 
millóns queira fa-

gañamos 
o Campionato 
de Europa por 
equipas e ~ TVG 
non retransmitiu 
unha só imaxe" 

dificuldades para 
chegar ali, dos 
dias nos que cho-
ve, vai frio e tes 
lesións. Nese mo-
mento sintes que 
paga a pena adi-
carte a isto. Pola 
mina resposta 
nos adestramentos estaba . pre
parada para facer unha mellor 
actuación da que fixen pero pe
soume ser novata. Ademais, fo
ron demasiados- acontecimentos 
bons nese ano e non aturei a 
presión. Saber que había tanta 
xente pendente de min, que na 
Guarda tiñan unha pantalla para 
seguirme influiume moito. A pro
ba dos 10.000 metros foi das pe
ores da miña vida_deportiva, es
tiven a piques de abandoar na 
metade porque era unha carreira 
a remolque e se continuei foi 
porque lembrei que había moita 
xente que queria que, polo me
nos, chegara á meta. Foi decep
cionante pero recoñezo que é un 

· priviléxio estar nunha Olimpiada. 

O aspecto psicolóxico é funda
mental. Coas atletas contra as 
que corrin en Atlanta, xa tiña 
competido outras veces pero 
basta que o acontecimento se 
chame olimpiada para que fun
cione a presión contra ti. Por iso, 
agora teño que preparar moito 
este aspecto porque as corredo
ras coas que estiven hai uns dias 
van ser as mesmas coas que co
rra no Mundial. Pero ao ser unha 
proba máis importante, a cabeza 
non funciona igual e pode chim
parte coas esperanzas. 

Cre que se valora de abondo 

cerse cunhas pis
tas que son utili
zadas todos os 
dias por rapaces 
atletas e por 
profesionais 
como Alexan
d re Gómez, 
C a rÍ o s Adán ou 
eu mesma. Os 

futbolistas son profesionais, te
ñen todo o seu tempo para o fut
bol e teñen bons _coches para ir 
entrenar á Madroa sen necesida
de de quitarnos ·as únicas pistas 
que ternos. A historia é a de sem
pre: o poder dos clubes de futbol 
arrasa con todo. Desde logo', os 
atletas que dependemos destas 
pistas loitaremos por que non no
las quiten. O parque de Castre
los, mália as atencións dos coida
dores, non é un sitio para ades
trar porque pode levarte por dian
te unha bicicleta, como me acon
teceu o verán pasado. Na Coru
ña, ainda é peor. Cando eu esti
ven estudando ali, non podia co
rrer noutro sitio que non foran as 
pistas e agora xa non as teñen. 

Cales son as próximas com
peticións? · 

O campeonato de Europa de 
cross de clubes que se celebra 
o 9 de Febreiro en Newpo,rt en 
Inglaterra. Ai ternos que de
fender_ o título coas rivais máis 
significativas que son as portu
guesas: Gañamos o pasado ano 
por un ponto. Aos quince dias 
seguintes ven o Campeonato de 
España de clubes, e en Marzo o 
Campeonato do Mundo. No ve
rán , comeza a tempada en pista 
co obxectivo pasto no Campeo
nato do Mundo de Atenas.• 
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Aznar ainda\poderia reclamar os 200.000 millóns que perdbnou o PSOE · -

O Governo Aznar presiona 
ao grande capital que o abf;lndona 
*B. LAXE 

A denúncia pública realizada 
polo Governo Aznar de que o 
PSOE lle perdoou máis de 
200.000 millóns de pesetas a 
600 beneficiários por meio 
dunha amnistia · fiscal, seme
lla ser un xeito de presión 
contra estas persoas e entida
des, sobre todo cando se ne
gou a dar os nomes e, segun
do os expertos, poderíanse co
brar as débedas usando os re
cursos legais para que as ac
tas de inspección sigan vivas. 

O Banco de Santander vendía a 
pasada semana o 15% das ac
cións de Azucarera á francesa 
Générale Sucriére, sen comuni
carllo ao Ministério de Agricultura -
e sen ter en canta as suas reco
m endacións. O Governo Aznar 
detfnira que ese capital debía 
quedar en mans españolas para 
que este sector tan estratéxico 
non tose controlado por intereses 
estranxeiros. 'Emílio Botín, un dos 
máximos aliados de Aznar para 
que chegase á Moncloa, non tixo 
caso e non atendeu a oferta das 
caixas de atorras que igualaban o 
prezo da azucareira francesa. 

Aos dous días, o responsábel 
de Facenda, Juan Costa, anun
ciaba que os socialistas lle rega
laran aos "seus amigos da be
autiful azuis" 200.000 millóns de 
P,esetas. Tanto Aznar como 
Alvarez Cáseos arremeteron 
contra dos socialistas directa
mente, pero negé.ndose sempre 
a dar os nomes dos posíbeis 
beneticiários, mesmo que llos 
reclamase o PSOE e o própio 
Felipe González desde Roma. 

Este regalo seria troito das de
moras-da tramitación de determi
nadas actas de ·inspección fiscal 
que, a pé feíto, retardaría a Ad
ministración socialista". A orixe 
do problema está nunha sentén
cia da Sá do Contencioso Admi
nistrativo na que se estabelece 
que "a suspensión das actua
cións inspectoras, non xustitica
das e por causas alleas ao tribu
tário, durante máis de seis me
ses, non interrompe o- prazo da 
prescripción para liquidar, pa·ra 

exixir o pagamento ou para san
- cionar que se estivese gañando". 

Segundo os especialistas, o Go
verno central ten ainda nas suas 
mans, pola via de recursos le
gais , a posibilidade de que as 
actas non prescriban, que sigan 
vivas, e, polo·tanto, a posibilida
dé do seu cobro polp Facenda 
públi9a. Se é asi , haberia que 
perguntarse se é o PSOE ou o 
PP o que quer perdoar ~se.s 
centos de miles de millóns. 

. Xogar de farol 

O que semella claro é que o PP 
usou esta denúncia non só para 
atacar ao PSOE, incluida a dema
góxia de que ese diñeiro non co
brado toi o que os obrigou a re
cortar o salário dos tuncionários. 
En médios madrileños atírmase 
que este anúndo era "unha men
saxe indirecta" a poderosos mé
d i os tinanceiros. A causa seria 
que os planos deseñados por Az-

nar para o gránde capital estánlle 
a tallar totalmente polá indisciplina 
dos grandes bancos·. 

O Santander que lle chegou a 
prestar un avión a Aznar para vi
sitar Inglaterra, tai a sua política 
sen seguir as recomendacións 
do Governo central. Non só ven
de Azucarera, senón que desba
rata os planos que o Governo lle 
tiña asignad.o en Telefónica e 
Endesa, tacendo totalmente o 
contrário do agardado por Aznar. 

Pero a grande bofetada ao PP, 
semellante á que lle dera a 
grande ·banca a Fraga negándo
lle diñeiro para as eleicións e ta
céndoo dimitir como presidente 
do PP, foi o pacto do grande ca
pital nas comunicacións. O que 
popularmente se coñece como 
o pacto Polanco-Asénsio para 
os dereitos futbolísticos e para 
criar a televisión dixital , foi , en 
substáncia, un pacto do grande 
capital español. E os bancos op-

A. EIRÉ 

Buratos e éxitos do PP 
O Governo Aznar basea toda a sua política en dous conceptós an· 
tagónicos pero complementários: os buratos e os éxitos. Os bura· 
tos atópaos nos distintos ministérios e son administrados moi ao 
xeito franquista. Buxeiros de miles de millóns no Sergas, buratos 
en Traballo, centos de buratiños na Guardia Civil. Estábamos fa. 
landa de 700.000 millóns de nada, sen que ninguén asumise as 
suas responsabi1idades. Agora aparecen outros 200.000 millóns, 
xusto cando os bancos se alian con Felipe González e o PSOE co· 
mezaba a acusar ao PP de favorecer coá sua política a alguns amk 
gos. Semella que é unha disputa entre bandas amigas,· aínda que 
ao Governo galega, seus amigos, non semelle te los en con ta ofi· 
cialmente. De ·éxito están case a morrer e sempre chega, tamén, 
oportunamente. Grande éxito policial ("sen comparación co dos 
socialistas, por honrados'', dixo Cascos) · a detención de Urrusolo 
Sistiaga. Un éxito á forza pois a policia francesa que o tiña vixia
do desde habfa 4 meses para chegar á cupula etarra, viuse obriga· 
da polas presións españolas a realizar a sua detención despois do 
novo atentado de ET A en Madrid . Exito tamén histórico, segundo 
Juan Costa, o do apresamento do Wendy I, que apresentou como o 
"primeiro na história". Esqueceu ao T essa, ao Ceder ao_ Cistina, 
que eses si viñan carregados de tabaco e o Wendy I xa o descarga· 
ra todo. T amén esqueceu que os barcos antes apresados en augas 
internacionais tiveron que ser devoltos aos seus propietarios. Que 
máis dá, as portadas salientan o éxito e eles arrúfanse toda a mañán. + 

taran pola liderada por Prisa, 
esfarelando a propiciada desde 
a Moncloa: Telefónica-Televisa. 

Se o feito en si de botarlle abaixo 
os planos do próprio Governo, 
deixando en evidéncia a sua fra
xi l idade e incomodando a seus 
amigos ao non poder cumprir as 
promesas, xa é abando grave, 
máis gravidade ten ainda o feíto 
simbólico. Na práctica esa alian
za con Canal Plus veu significar, 
en lectura do PP, que BB.Y, San
tander, Banesto, La Caixa e His
pano, lle poñian nas mans ao fe
lipismo, segundo a expresión de 
achegados a Aznar , "os meios 
de comunicación para devolver a 
González á Moncloa". 

Aznar está convencido, segundo 
afirmacións dun dirixente do seu 
partido, de que "cando teñamos 
realizado o traballo suxo de ente
rrar os GAL e solucionado o tema 
dos fondos reservados, González 
voltará á Moncloa". Afírmase que 
detrás de toda esta política que 
quer. colocar de novo a González 
á fronte do Governo central están 
os seiscentos presuntamente am
nistiados. Seica pensan que para 
aplicar unha política económica li
beral nun país con estruturas so
ciolóxicas de centro esquerda é 
máis idóneo o social-liberalismo 
que o liberalismo a secas. 

Desde a Moncloa déronse canta 
de que hai un "pacto real" do po
der económico, cuns compromi
sos evidentes, que xa repartiron 
as privatizacións sen ter que pa
sar pota altándega popular. O 
Governo Aznar quedaríalle opa
pel de negociar cos sindicatos e 
coas autonomías. Pero o grande 
problema directo é que Pujol, La 
Caixa, tamén está no pacto e no 
reparto. Esta denúncia dos 
200.000 mil millóns que poderian 
ter q1,.1e pagar entre outros ban
cos como o Santander (aos pou
cos días a Audiéncia Nacional 
abriu o caso das cesións de cré
dito) ou La Caixa, e grandes fi
nanceiros, seria un intento de re
acción por parte de Aznar e a 
sua equipa. O pr~blema é se es
tá en situación d$ dar os nemes. 
Ao Poder non lle gusta nada que 
xoguen coas cóusas do diñeiro. • 

23 DE XANEIRO DE 1997 

O Estado 
magnificou a Urrusolo 

A detención de José Luis 
Urrusolo Sistiaga o pasado 
Xoves 16 na Aquitánia fran
cesa espertou a eufória do 
parella político e policial do 
Estado, que quixo destacar a 
sua detención e para iso 
magnificou a figura do etarra 
até convertelo nun heroi e 
nun mito. A información 
difundida sobre a figura de 
Urrusolo -antres e despois 
da detención- era contradi 
tória e ás veces delirante. 
Urrusolo era ao mesmo tem
po un sábio activista experto 
en fuxir da xustiza e un asa
sino sanguinário, un dirixen
te da organización indepen
dentista ET A e un crítico 
irredento, un escuro persoa
xe e un viciño e un pai 
exemplar ... Porén, a deten
ción de Urrusolo poderia ser
vir á policía para acadar 
información que permita ob
ter pistas sobre o comando 
Madrid.+ 

O PER exténdese 
a Extremadura 

O ministro de Traballo, Ja
vier Arenas, e o presidente 
de Extremadura, Juan Car
los Rodríguez !barra asina
ron o Mércores 22 de 
Xaneiro en Mérida o Proto
colo de Adesión da rexión 
de Extremadura ao Acorde 
sobre o Emprego e Protec
ción Social Agrário, a nova 
versión do Plano de 
Emprego Rural, PEA, que 
estaba vixente en Andalu
cia e que espertara nume
rosas críticas do PP por 
consideralo instrumento 
para xestionar o voto cauti
vo. Mália esta opinión, un
ha vez chegado ao poder, o 
Partido Popular fixo unha 
reforma do PEA que en na
da mudaba o sistema de 
subsidios agrários. Segun
do proclamaron Arenas e 
lbarra, o Protocolo asinado 
pretende protexer o traba
llo no campo e previr situa
cións irregulares e fraudu
lentas.+ 

Saldada sen incidéntes 
a úl6ma crise en CiU 

En CiU sucédense as crises 
sen consecuéncias. A última 
viña dada porque Jordi Pujol 
avanzou a posibilidade do 
seu partido, Convergéncia 
Democrática de Catalunya, 
apresentarse en solitário as 
eleicións. Foi unha 
declaración política sen tras
cendéncia, pero aproveitada 
polos seus contrincantes, 
que non paran de anunciar o 
divórcio. Convergencia i Unió 
é unha coalición que governa 
Catalunya desde 1980 e que 
nunca tivo no ponto de min~1 
a posibilidade de converterse 
nun partido político porque 
as duas forzas teñen ideolo
xias distintas ainda que coin
ciden no proxecto. Nese mar
co , os dous partidos, nos · 
seus respectivos congresos , 
manifestan a sua vontade 
manterse como opcións dife
ren-ciadas, pero o fin da coa
lición sempre foi descartado 
por ambas partes.• 
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É o portavoz da Unión Democrática Bretona 

Kristia,'1 Guyonvarc'~ 
'O Estado francés apenas dá competéncias ás nacións que o compoñen' 

Cal é a situación actual do na
cionalismo bretón? 

Bretaña vive nunha situación pa
radóxica. O sentimento colectivo 
de pertenza ao País é cada vez 
máis forte: En 1995 unha sonda
xe realisada polo Observatoire ln
terrégional du Politique, organis
mo financiado polos governos re
xionais da Franza, amosou que 
habia máis bretóns que se sen
ti an antes bretóns (28%) que 
franceses (23%). Este resultado 
sorprendeunos, xa que sabemos 
que a grande maioria dos bretóns 
non desexa escoller entre a sua 
identidade bretona e a sua na
cionalidade de cidadán francés . 
Na Franza, a cidadania e a na
cionalidade son termos que os 
xacobinos confundiron voluntaria
mente para impedir calquer reco
ñecimento de particularismos cul
turais. Pésie esta consciéncia co
lectiva cada vez máis forte, o na
cionalismo político bretón é aínda 
feble, anquea UDB canta cunha 
centena de concellais, principal
mente nas vilas máis importantes 
(Nantes , Rennes , Lorient , 
Saint-Malo, Sant-Nazaire .. . ) Ac
tualmente, o nacionalismo demo
crático bretón representa ao re
dor dun 4% de votos nas elei
cións. Debemos superar a barrei
ra simbólica do 5% para come
zarmos ter un verdadeiro peso no 
debate político bretón e francés. 

Sen entrarmos no detalle do na
so programa, a UDB reivindica 
un estatuto de autonomia para a 
Bretaña no cadro dunha Franza 
cuyas 1nstitucións evoluirian cara 
un federalismo solidário. Os go
bernos rexionais renovarán en 
1998. Na Bretaña, a esquerda é 
ar itméticamente maioritária , 
mais se esta se apresenta dividi
da nas eleicións rexionais , a di
reita poderia obter outravolta o 
poder. Por esta razón , a UDB 
defende a idea de unión de lis
tas progresistas (os comícios re
xionais se celebran no cadro dos 
departamentos) , fundada sobre 
tres valores : a esquerda, a eco
loxia, e a identidade bretona. 

O modelo do estado francés é 
fortemente centralista. Ten 
cambiado nos últimos anos? 
Varia dun governo socialista a 
un governo da direita? 

Só unha cifra permete identifi.car 
os límites da descentralización "á 
francesa": os governos rexionais 
non manexan máis que un 2,8% 
do orzamento público global, é di
cer case que 1 O vezes menos 
que as comunidades autónomas 
españolas. As rexións da Franza 
non teñen absolutamente nen
gunha competéncia lexislativa en 
nengun eido. Todas as leis e de
cretos se deciden en París. A 
descentralización que o Partido 
Socialista levou a cabo en 1982 
permitiu sobre todo o fortalece
mento dos departamentos (Mitte
rrand era un "departamentalista"), · 
entidades xurídicas artificiais cria
das poios xacobinos há dous sé
culas para destruiren as antigas 
províncias (Bretaña, Córsega, 
Provenza, Alsácia, etc). Os de
partamentos son delegacións do 
poder central que ~~viden o inte-
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"O nacionalismo democrático bretón representa hoxe ao redór dun 
4% de votos nas eleicións. Debemos superar a barreira simbólica 
do 5% para comezarmos ter un verdadeiro peso no debate político 
bretón e francés", afirma Kristian Guyonvarc'h, portavoz e res
ponsábel de relacións exteriores da UDB (Unión Democrática Bre
tona), que explica nesta entrevista a difícil situación dos naciona
lismos no Estado francés, acosados pola política departamenta
lista que atomiza as nacións e a intoleráncía lingüística de París. 

rior das rexións. Actualmente, 
existe unha rivalidade entre "re
xionalistas" e "departamentalistas" 
no seo dos partidos franceses. 
Esta loita nada ten,que ver coa 
tradicional de direita-esquerda. 
Os xacobinos detentan o poder, 
tanto na direita como na esquer
da, mercé ao apoio da alta admi
nistración e a tecnocrácia, que in
tenta gardar os seus priviléxios e 
que se reproduce por médio de 
organismos como a Eco/e Natio
nale d'administration (ENA). 

Que significou para a Bretaña 
a integración europea? 

A integración europea é unha 
oportunidade para a Bretaña, 
unha ocasión de sair do man a 
man que leva co Estado fran
cés. En 1992, os bretóns vota
ron nun 56% a pral do tratado 
de Maastricht (pésie os seus de
feitos), senda o resultado máis 
alto de todas as rexlóns despois 
da Alsácia (60%). Os bretóns 
saben moi ben o que significa a 
integración europea por mor da 
Europa verde (agricultura) e da 
Europa azul (pesca). A política 

de Bruxelas causa ás vezes 
descontento , pero xamais un 
sentimento de medo. 

Relacións cos 
nacionalismos europeus 

A UDB ten participado nas 
reunións da CONSEO. Cal é o 
modelo de Europa para o seu 
partido? 

A UDB xamais pertenceu á 
CONSEO xa que esta organiza
ción parecianos demasiado am
bígua no tocante ao uso da vio
léncia nos estados onde existe 
liberdade de expresión e voto. A 
UDB traballa por unha Europa 
federal de pavos e rexións libres 
e solidárias, con grande autpno
mia para cada membro da fede
ración e institucións europeas 
abertas a todos os pavos da Eu
ropa. Para a UDB, o Consello 
de ministros europeu debera ser 
unha segunda cámara parla
mentária, unha sorte de Senado 
dos territórios da Europa, e a 
Comisión un verdadeiro governo 
federal lexitimado palas duas 
cámaras. Sobre o plano de 

Idioma proibido 
Cal é a situación do idioma 
bretón? 

A língua bretona sofre bastan
tes impedimentos por parte 
do Ministério de Educación 
trances, que recusa formar 
mestres bilíngues dabondo e. 
non abre os pastos de ensino 
en bretón que reclaman os 
pais. A televisión só emite un
ha hora de programas en bre
tón pór semana (Franza non 
acepta as canles rexionais 
autónomas como' no Estado 

español) e Bretaña non posui 
ainda producción audiovisual 
de importánci~. O Estado 
francés é o derradeiro Estado 
occidental que nega todo es
tatuto oficial as línguas e cul
turas chamadas "rexionais". A 
Franza é ainda o .país do 
apartheid lingüístico. Perso
nalmente, como concellal en 
Lorient, non podo expresarme 
en língua bretona xa que o 
trances é a única língua oficial 
dos actos públicos (desde un 
edicto real de -:1539!). • 

competéncias da Unión Euro
pe::i, queremos que a politica 
social se inscreba no carpo do 
tratado e non nunha dedaración 
anexa, para que non se apli
quen -aos territórios europeus as 
leis do liberalismo salvaxe ·do 
que xa coñecemos os seus efei
tos: traslados de empresas , pa
ro e precarización dos empre
gos, emigración dos xóvenes ... 
Queremos unha Europa social. 

A-UDB pertence ao Partido De
mocrático dos Pavos da Europa, 
ex-Alianza Libre Europea. O 
PDPE-ALE agrupa partidos polí
ticos europeos que reivindican o 

_ direito á autodeterminación por 
meios democráticos e pacíficos. 
Exemplos: o Partido Nacional 
Escocés, o Partido Galés, Es
querra Republicana de Catalun
ya, Eusko Alkartasun.a, _a Volk- . 
sunie (Flandres), Unión do ¡;>ovo 
Córsego, etc. 

Como loitan contra a situa
ción periférica da Bretaña? 

Enfortecendo o conceito do Arco 
Atlántico· en todos os eidos . Un 
30% do coméréio exterior da Bre- . 
taña realísase cos outros paises e 
rexións do Arco Atlántico, o que 
proba ben que esta idea, que a 
UDB defendeu desde os anos se
senta sob outro nome (Eixo Célti
go), corresponde a unha realida
de. Favorecer este conceito signi
fica desenvolver a cooperación a 
todos os níveis: partidos políticos, 
sindicatos, organizacións profisio
nais, universidades, asociacións ... 
Só deste xeito poderemos cons
truir un lobby importante de aban
do para podermos nos facer es
coitar en Bruxelas. 

Os folguistas paralisan 
á lei laboral 
en Corea do .Sul -

A folga de várias semanas que 
viviu Corea do Sul por mor un
ha regr~siva lei laboral que o 
Governo pretendia impar-€ 
que aprobou ás presas o 26 de 
Decembro-, saldouse coa vitó
ria dos folguistas, que conque~ 
riron que o Executivo devolve
se ao Parlamento o texto legal 
para retirar aspectos como a 
faculdade das empresas a 
despedir aos traballadores e a 
substituir aos folguistas co11 
traballadores temporais. O 
mesmo preceito aplazaba para 
o ano 2000 o recoñecimento 
da liberdade sindical. As 
protestas obreiras farón tan 
contundentes que até os líde
res das tres principais relixións 
do país sumáronse á folga. + 

O Estado español enviará 
un diplomá6co ao Iraq 

O Estado español estuda a 
finalización do bloqueo 
diplomático e económico 
que a maioria dos estados 
ocidentais leñen sometido ao 
Iraq despois da Guerra do 
Golfo. A medida iria precedi
da do envio dun diplomático 
a Bagdad coa idea de reacti
var as relacións económicas 
e políticas dos dous países. 
Esta decisión só se pudo to
mar despois de que' a ONU 
levantase en parte o embar
go económico ao Iraq, tras 

· dar permiso os Estados Uni
dos, que serán os 
encargados de canalizar -e 
extraer benefícios- a venda 
do petróleo iraquiano que 
Nacións Unidas autoriza a 
vender para poder pagar as 
mediciñas e os alimentos 
que precisa o povo do Iraq. 
Franza tamén tomou 
medidas similares.+ 

Un exémplo; por qué deixamos 
a' Londres, París e Bruxelas o 
poder de decidir o futuro dos na
sos sectores pesqueiros? Por 
qué os pescadores irlandeses, 
escoceses , bretóns, bascas e 
galegas non discuten xuntos os 
medios de preservar e ordenar 
os recursos pesqueiros, e de or
ganizar o mercado dos produtos 
do mar para mantermos un má-
>simo de empregos nos portas? 1 

E que non somos capaces de Continua O Ramadán 
nos axuntar para máis que facer 
a festa como no Festival lnter- Sanguiñento en Alxéria 
céltigo de Lorient? 

Mantén a UDB relacións co
nacionalismo galego? 

A UDB non ten relacións regu
lares con nacionalistas galegas, 
se cadra porque o nacionalismo 
galega estivo moi mobilizado na 
sua recomposición nos pasados 
anos. Tiven recentemente en 
Barcelona un encentro coa res-

-ponsábel de relacións exteriores 
do BNG, Encarna Otero. Propu
xen-lle que a UDB e o BNG se 
reunisen próximamente, quizais 
na: Bretaña. Denantes de oficia
lizarmos a nasa invitación, esta
mos a estudar as. condicións 
práticas e políticas .dunha visita 
dunha' delegacióndo BNG na 
Bretaña. A Bretaña e a Galiza 
teñen moitos intereses e maté
rias de preocupación en comun; 
seria lóxico que as suas organi
zacións pol íticas se encontrasen 
regularmente para debatilas. + 

O Grupo Islámico Armado 
segue a demonstrar a sua ca
pacidade de acción en Alxéria, 
onde está a cumprir as suas 
ameazas·ae aumentar a violén
cia con ocasión da celebración· 

·do Ramadán, o mes sagrado 
do lslám. Os últimos atentados 
consistiron en sendos coches 
bomba o Martes 21 de Xaneiro. 
O primeiro delas explotou xunto 
a un autobus no centro de Alxer 
e matou a 16 persoas. O 
segundo explotou catro horas 
despois nas proximidades dun 
parque de atracións, nas aforas 
de Alxer. O resultado deste se
gundo atentado foi de un morto. 
Mentres, no viciño Marrocos, o 
governo autoritário de Hassan 11 
tomou unha série de medidas 
represivas para freqr a expan
sión do islamismo por temor a 
que se reproduza a mesma si
tuación que agora vive 
Alxéria. • 
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j/. .jf6. ./bo!!/Zcv- A insolidariedade 

1 Sae ao mer(ado 
1 unha denominada 
1 Revista de Libros, 
1 editada pola Caja de 
: . Madrid, e copiada,.até 

1 
na sua testura, mesmo 

1 
nos seus espácios en 
branca, da London 

1
1 Review of Books, pero 

iso é ó de menos. No 
seu índice aparecen 
catro artigas sobre 
literatura 
angloamericana, óutro 
sobre unha autora 
neerlandesa, etc. O 
bloque máis nutrido é, 
obviamente, o de 
literatura española, pero 
nada inclue tora do · 
castelán. Sen embargo, 
cada autor galega que 
se presenta en Madrid 
debe recitar, como 
versículo de doctrina, 
que el por ser galega é 

f un autor español, por 
escreber en galega, 
está escrebindo nunha 
língua española. A que 
carta quedarse? 

como resposta 
A dicer verdade, eu, o que sus
crebe, son un sentimentalista 
pero moderno e por ende soli
dário cos máis febles e necesi
tados, por tal motivo teño que 
sair ao paso 
dalgunhas ac-
cións e posi-
cións segura- O 
mente incons
cientes pero 
que fan moito 
dano. 

Concreta
mente refíro-

comportamento 
por parte 
d~_lguns 

directivos da 
me á s a c - Asociación do 
cións que al- Calvário foi toda 
gu ns vi vi ñas 
de . R i ve r a un ha mostra de 
Atienza de .Vi- incivismo e 
go, p_romovi-
dos pola Aso- insolidariedade 
ciación de Vi -
ciños do Cal-
v ár i o están 
levando 
adiahte contra a instalación da 
Escol~ Taller que a organiza
ción Erguete está a tratar de 
ubicar nos baixos das vivencias 
de Rivera Atienza e que tan 
necesários son. 

PergúntQme eu que pensarán 
estes xóvenes que esperan un
ha oportunidade para poderen 

· ter acceso á sociedade e pode-

ANOSATERRA 

ren sair do problema que aca-
. rrexan que, sen lugar a dúbi

das, en maior grau ou menor, é 
culpa da mesma sociedade. 

Por último e despois· do com
portamento por parte dalguns 
viciños e directivos da Aso
ciación Viciñal do Calvário que 
asistiron á rolda de prensa de-

senrolada nos locais d¡;¡ Fede
ración Viciñal de Vigo, foi toda 
unha mostra de incivismo e in
solidariedade para aqueles que 
máis necesitan da axuda de to
dos nós. 

En espera que pensedes nos 
feitos que estades a protagoni
zar e que non conducen a nen-
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gunres, unídevos aqueles que 
tratan de darlle saída a tan gra
ve problema como é o da droga 
e delincuéncia. • 

XosÉ DOMINGUEZ 
(PRESIDENTE DA A.V.D.C. DE 

LAVADORESNIGO) 

Gaitas insubmisas 
O colectivo de Gaiteiros Gale
gas con Conciéncia solidarízase 
cos compañeiros insubmisos 
Elías Rozas e Ramiro Paz que 
están a loitar contra a inxusta 
inabilitación con que os castiga 
o Novo Código Penal. 

Con eles compartimbs a bús
queda da dignidade e autentici
dade do folclore galega que se 
ve atacado por formas e intere
ses alleos como alleo é o milita
rismo na nasa sociedade. 

Polas suas ideas Elias e Ramiro 
irán a unha prisión militar lonxe 
da nasa terra logo dun xuízo do 
mesmo signo. 

A música galega que se está a 
defender da brutal militarización 
coa que a agreden as bandas pro
escocesas, tamén estará o vindei
ro Sábado 25 en Compostela, 
acompañándoos nesta loita que 
nos afecta a todos e a todas. • 

COLECTIVO DE ÜAITEIROS CON 
CONCIÉNCIA 

---:>.s ____ J ~ 
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COMERCIAL GRAFICA SOS S A. 

O pediatra explica ao 
recente pai: "Un tillo é 
como un disco duro. 
Ten a mente en branca 
e vai recollendo toda a 
información". O pai 
marcha caviloso. Quizá 
a herdanza pertenza ao 
sistema operativo. Xa 
non es.tamos feitos á 
imaxe e semellanza de 
Deus, senón á de Bill 
Gates. 

Textos e vídeos P?ra facer máis <loada a comprensión 

Comentário dun 
funcionário de prisións: 
"O ano pasado 
coincidin .con Henri 

1 Poi rot -o preso de 
ETA que esta 
organización nomeou 
como representante 
seu nos cárceres-. 
Cada semana entraban 
alí os uniformados, 
facíanlle o pasillo, 
unha ringleira a cada 
man e a mallar nel até 
que o sangue lle 
toldaba os -ellos e as 
vísceras inchaban 
como tetas". -

Un preso no cárcere 
de Vigo , convicto de 
atraco a man armada. 
Leu a todo Nietsche. 
Góstalle, sobre todo, 
O superhome. 
Concorda co filósofo • 

• POSTIMPRESIONISMO 

Fom~nta o interese pola 
arte, desde un tratamento 
ameno, e en potenciar a 
sensibilidade 
como espectadores da 
pintura e 
como artistas en potencia. 

• > • ' ... s t • 

•OCUBISMO 

Presenta, dunha maneira 
visual e didáctica, todas as 
características do 
movemento pictórico 
que tanto revolucionou a 
concepción 
artística no século XX. 

• OS PÓRTICOS 
ROMÁNICOS DA 
CATEDRAL DE 
SANTIAGO 

Descrición dos tres pórticos 
da basílica compostelana que 
inicialmente se construíron 
no século XII: o Norte, 
desaparecido no século 
XVIJI, o S,ur, chamado da's 
Praterías, e o Occidental ou 
Pórtico da Gloria. 

• ARTE RENACENTISTA 

Chegado o século XVI, os 
intelectuais galegos 
súmanse moi cedo aos · 
novos gostos humanistas. 
Desde a cidade de Santiago, 
a arte 
renacentista penetrou en 
toda Galicia traída por 
artistas de fóra, 
europeos -e salmantinos 
especialmente. 
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Fraga. está en contra da selección galega de futbol, que opina? 

Marcos Rodal Pilar Loli Martínez Isabel Alba 

Estudante Ensinante Comercial Estudante Estudante 

Creo que é unha posibi
lidade interesante. Cada 
p v cunha cultura de
terminada, ten direito a 
ter repre entación de 
eu en cada deporte. O 

exemplo é a elección 
galega de futbol. Non 
ei porque estará en 

contra Fraga, pero creo 
que o presidente deberia 
estar a prol de calquer 
c u a que e faga polo 
ben da Galiza. • 

Creo que a postura de 
Manuel Fraga non ten 
importáncia. Non me pa
rece relevante que haxa 
unha selección galega de 
futbol e daquela rion 
creo que haxa por que ter 
unha postura, nen a fa
vor nen en contra. A 
min non me preocupa 
que o presidente faga 
manifestacións contrárias 
a que se forme a selec
ción galega de futbol. • 

De futbol non reño moi
to coñecimento, a verda
de, pero creo que a Gali
za debería ter unha selec
ción de futbol própria. 
Para a xente que lle im
porta o futbol é relevante 
e para quen non nos im
porta é algo a ter menos 
en conta. De todos xei
tos, a atitude de Fraga 
non é boa porque defrau
da a todos os que gastan 
do futbol. • 

Ante todo somos gale
gos, aparte de espa
ñois ... e Fraga deberla 
estar a favor da selec
ción. Non creo que a se
lección galega quitase 
expectación á liga. Non 
son circunstáncias ex
cluíntes. Galiza poderia 
xogar contra países co 
seu nível. Non daría a 
talla da selección espa
ñola, pero en princípio 
podía xogar contra ela. • 

Non me entero moito de 
que vai a cousa, non te
ño moi claro a razón de 
Fraga estar en contra, 
pero en princípio, que 
estexa en contra dunha 
causa ,que é daqui paré
ceme mal. De todos xeí
tos non hai selección ga
lega. O futbol non me 
gasta pero podiase for
mular ter unha selección 
e xogar contra equipas 
como España. • 

Claustro 
universitário 
en plena época 
de exames? 

Desde o Movimento Estudantil 
Universitário non podemos me
nos que nos surprender palas 
informacións que recentemente 
veñen aparecendo nos meios 
de prensa escrita qe apontan á 
posíbel celebración dunha se
sión do Claustro Universitário na 
primeira quincena do mes de 
Febreiro. Estamos seguros de 
que estas información son o 
froito dalgunha lamentábel con
fusión e de que o máximo órgao 
de decisión da nosa centenária 
universidade non vai ser convo
cado para se xuntar nunha quin
cena na que, por coincidir en 
plena temporada de exames, o 
seu sector máis importante 
numericamente estará impedido 
para participar con normalidade. 

Estamos seguros de que esta 
sesión non vai ser convocada 
neses días . Seria moi estraño 
que o estudantado leve claman
do desde hai meses a urxéncia 
da celebración dun claustro -o 
último aconteceu alá por Xuño 
de 1996- para que agora entre 
a présa de celebralo xusto can
do os que máis reclamaban a 
sua celebración é sabido que 
non van poder asistir a el nor
malmente. 

Das 134 emendas que o ano 
pasado se lles apresentaron as 
propostas de programación e li
ñas xerais de presupostos, per
to de 1 00 foron apresentadas 
unicamente por estudanies (51 
polo Movimento Estudantil Uni
versitário), e várias outras foron 
apresentadas con sinaturas de 
estudantes e mais membros 
doutros sectores. Se os estu 
dantes vemos impedida ·a nasa 

asistencia e participación, quen 
vai apresentar emendas, per
guntar, P,ropor e suscitar os de
bates? E máis, vai haber quen 
o faga? 

Tal e como están as causas, al
guén que tiver unha mente re
torta poderia chegar a malpen
s ar que o feíto de retardar a 
xuntanza do claustro até estas 
datas significa a máis suxa e 
vergoñenta xogada que para ca-
1 arlle a boca ao estudantando 
este reiterado 
idear nunca 
pudo. Pero 
nós, que co- Seos 
ñecemos en 
profundidade estudantes 
~lelt~~~fª~: vemos impedida 
Dario Villa- a nosa 
nueva (por iso asistencia, quen 
non o vota-
mos) sabe- vai apresentar 
mos que este emendas? 
tipo de con-
clusións son 
precipitadas . 
Naque! pro-
grama o agora reitor incidía na 
importáncia de participación es
tudantil na universidade, e el, 
como home de hoinra que é, fa
rá todo o posíbel para cumprir o 
seu programa e que_o claustro 
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que se comprometera en Xunta 
de Governo a convocar ao lon
go do mes de Xaneiro (e non 
convocou) non coincida coas 
semanas de exames de Febrei
ro e se celebre na primeira ou 
segunda semana do segundo 
cuadrimestre. Calquer outra ma
lévola suposición que non sexa 
esta non será máis que unha 
calúnia .á sempre honorábel e . 
sen tacha actuación do naso ex
celentísimo e magnífico señor 
rector.+ 

MOVIMENTO ESTUDANTIL 
UNIVERSITARIO (MEU) 

lntimidac;ao 
policial aos/ ás 
siareir@s galeg@s 

O dia 18 de Janeiro, organizado 
pel@s siareir@s galeg@s, tinha 
lugar na Estrada um concerto 
com o galho de reclamar para a 
Galiza urna selecc;:ao nacional. 
Depois do mesmo, alguns/as 
d@s assistentes de Vigo, Cam
bad os e Ponte Vedra, con
tent@s pela qualidade do con
certo e o bom ambiente que em 
el se respirava , disporam-se a 
apanhar um autocarro de volta 
que para tal 
efeito tora alu-
gado. 

Depoisduns 
quilometros, 
perta de Caldas, 
a benemérita ' 
detivo o 

Depois duns 
quilometrns, 
perta de Cal
das, a bene
mérita detivo 
o autocarro 
(em principfo 
p e n s a m o s autocarro 
que seria pa-
ra un control 
de alcolémia) 
e, qual náo seria a sorpresa de 
todos nós quando comegaram 
a subir membros da mesa di
zendo que tinhamos que baixar 

do autocarro para ser identifi
cad@s. 

Ante o assombro dos "Guardias 
civiles" (de "civiles" nada, tod@s 
sabemos que sáo um carpo mili
tar) a resposta d@s presentes 
náo se fiz esperar e, entre asu
bias, comezaram a ouvir-se vo~ 
zes que diziam: "Fóra as for9a$ 
de ocupa9áo". O nervosismo 
dos "agentes do ordem"era evi
dente e, o que pretendía ser 
urna manobra de intimidac;:ao 
converteu-se em tuda o contrá
rio já que, eram eles os assusta
dosl 

Ante esta resposta cambiaram 
de ideia e decidiram tomar-nos 
os dados no interior do autoca
rro (se calhar preferindo manter
nos sentados), as_sim, ficamos 
tod@s sentad@s e 5 de eles de 
pé tomando notas mentres fóra 
faziam guarda outros dais mais. 

Os gritos de repulsa nao cessa
vam. Vari@s d@s pasajeir@s 

1 niso de que este 
mundo é unha selva. 
Permítelle atracar sen 
prexuízos morais. 

1 

Thais de Picaza, 
principal proprietária da 
construtora 
pontevedresa Malvar, 
era coñecida por fl!mar 
puros, mais agora fuma 
tamén en pipa. As suas 
xenerosas aportacións 
ao partido de Fraga 
foron premiadas coa 
entrega de obras a 
empresas de Madrid. 
Raxoi e a rua Genova 
mandan. Aí si que se 
ve o galeguismo do PP, 
máis que nas 
xaculatórias de Sixto 
Seco. 

Cúiña non controla as 
construtoras, pero 
controla aos paisanos. 
No Deza ten 
organizadas células, 
non por parróquia, 
senón por lugar. 

Cando un catedrático, 
escritor, poHtico ou 
xornalista do foro se 
achega a prov_íncias 
exixe vieiras de 
entrante, centolas de 
primeiro, lubrigante de 
segundo ·e viño a rego. 
Despois fala como un 
sacamoq.s. Non 
escoita, simplesmente 
dá leicións que para iso 
é de Madrid. A canta 
págana os galegas que 
xa ben compensados 
vaQ coa sua preséncia. 

Madtid, o rompeolas 
de España, distinguiase 
polo seu temple e palas 
buenas maneras dos 
seus habitantes. Na 
periféria aniñ8:ban, 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

-
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deciase. os asesinos 
rurais, os cenútrios, os 
que sacaban de comer 
a un porco confundido 
co balón e logo 
remataban de cabeza. 
Agora, vendo El País e 
El Mundo, a sua prosa 
de ladrón de esquina, 
un decátase de que á 
cortesia tamén é 
compañeira do império, 
como xa sabian os 
ingleses que perderon 
a flema despois de 
perder a India. 

20 
N2 762 - ANO XX 

que já quedaram durmid@s, 
acordaram pelos ber.ros e sor
preendid@s pela presen9a dos 
uniformados preguntavam .que 
passava, entre risos, alguem 
lhes explicava que náo se preo
cu pasem, que eráo coisas da 
"España Salvage" . . 

Transcorreú perta duma hora 
até que acabaram de tomar
nos os dados a tod@s e, du
rante todo esse tempo náo se 

·pararom de corear consignas:· 
"ln-De-Pen-Den-cia", "Fóra as 
forc;as de ocupac;áo", "Galiza 
ceive, poder popular", "Espan
hois, fóra da Galiza", "Pres@s 
a rua, a luta continua", 
"Est@mos fartos de ser urna 
colónia", ... e, como náo: "Se
lec9áo nacional na Gáliza oe!" 

ANOSATERBA 

_ .. ~ · ;: 

Suso Sanmartin 

Delegado do 
Govemo .Aririgo na 

Televisión de Galicia 

2.3 DE XANEIRO DE 1997 

elástica aquí e agora, case no 
século xx1. 

E máis nun País que aíFida non 
recuperou a literariedade perdi
da da ldade Media, como ten re
petid o innú-
meras veces o 
Colectivo 
R o n s e I t z . Nen sequera 
Nesta tesitura, 
as pretensións contamos co 
deste fato de "laissez faire, 
monifates pa-
téticos resul- laissez passer" 
tan, cando tolerante que 
menos, gro-
tescas. Dame nos merecemos 
a risa pensar como novos e 
no degoiro 
m o no p o 1 is ta inexperientes 
destas vacas 
sagradas e 
mostrengas 
tentando em-
pantanar o noso proceso artísti
co, que non é outro que cons
truír a Literatura Moderna desde 
o cero máis absoluto. 

Na embaixada 
seguen secuestrados e 
secuestradores, pero xa 
non é notícia. Fujimori 
pediu "colaboración" á 
prensa e desde aquela 
só hai siléncio e 
reportaxes de gabinete, 
censuradas pala policia 
peruana, e difundidas . 
sen máis pala sempre 
libre prensa occidental. 
Un xornalista xaponés 
tivo que coller as malas. 
Se sucedese er:i Cuba, 
alguns.intelectuais de 
aqui pedirian a cabeza 
de Fidel. Pero Fujimori é 
un home do Fondo 
Monetário e dos milicos, 
un grande tipo no fondo. 
Ninguén debe escurecer 
os seus éxitos con 
notícias de terroristas 
pata suxa.+ 

Oeste jeito, a Guarda Civil, ar
mada sim, mas assustada tam
bém, tivo de deijar ao autoca
rro -que seguise o seu caminho 
e, poidemos comprovar que fo
ram os o único veículo que 
pararam posta que detrás nos
sa passaram todos os carros 
que até entáo estavam nesce
sariamente detidos aguardan
do que nós reemprenderamos 
viagem.+ 

ÁLVARO FRANCO SILVA 
(PONTE YEDRA) 

alimentar a polémica e achégo
me a estas páxinas para poñer 
o meu ll\lachado 'decepador do 
lado tia causa dos que andan a 
cortar cabezas de país por aí. 

tidas de birlos para escarnio de
finitivo dos decapitados. Xulgo 
noxenta esa actitude "paterna
lista" que aspira en van, abofé, 
frear a nosa capacidade icono-

Nin sequera contamos co "lais
sez faire, laissez passer" tole
rante que nos merecemos como 
novas e inexperientes. Non. A 
máis terminante intransixencia 
acompañada da sempiterna 
perpetuación dos paradigmas 
caducos. 

O país FE DE ERR2S 

dos p~is decapitados 

Paréceme estupendo este sau
dable acto ximnástico, que vén 
expresar dunha vez por todas o 
vigor das mocidades literarias 
do País. Acho enternecedor o 
feito de ver rolar as cabezas de
ses que pretenderon constituír
se en nasos pais putativos e 
que constrinxían gravememe os 
nosos devezos de liberdade' cre
ativa. Gostaríame que c9as sú
as cabezas se organizasen par-

Na entrevista do numero 
anterior ao médico cubano 
Obel Garcia, diciase que a 
esperanza de vida en Cuba 
era de 94,2 anos cando o 
dado correcto é de 74,2 
anos.+ 

Reivindico o meu dereito a facer 
o que me dea a gana, non reco
ñezo máis pai e Patria que o 
meu maxín e, sen ser violento, 
soltar un chisco de napalm de 
cando en vez non está mal. 

· Como membro de Ronseltz, son 
impertinente e posúo un desme
surado afán de notoriedade (es
pero saibades desculpar este 
par de nimios defectos de meu), 
por tanto, non podo resistirme a 

Saúde e Apocalipse.+ 

XoAN C. RoDRJGUEZ 
(A CORUÑA) 

INSUBMISION NOS CUARTE IS 
A ORIXE DA INSUBMISIÓN NOS CUARTEIS ATOPA-SE NA 

NECESIDADE DE DAR UNHA RESPOSTA ADECUADA AS 

DECISIÓNS ADOPTADAS POLO GOVERNO ESPAÑQL A RES

PEITO DA INSUBMISIÓN, PRINCIPALMENTE A ' MODIFICA

CIÓN DAS PENAS CONTEMPLADAS NO NOVO CÓDIGO PE

NAL, QUE IMPOÑEN ATÉ 14 ANOS DE INABILITACIÓN PA

RA O EXERCÍCIO DE CALQUER EMPREGO OU CARGO AO 

Sl;RVIZO DAS ADMINISTRACIÓNS, ENTIDADES OU EMPRE

SAS PÚBLICAS, ÓU DOS SEUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 

E PARA A OBTENCtON DE BOLSAS, SUBVENCIÓNS OU 

AXUDAS PÚBLICAS DE C:ALQUER TIPO, XUNTO CON SAN

CIÓNS ADMINISTRATIVAS -MULTAS-, REGULANDO A 

CONDENA DE PRISIÓN DE XEITO QUE AQUELES QUE CA

REZAN DE ANTECEDENTES PENAIS NON INGRE_SARIAN 

NA MESMA. ISTO SUPORIA, NA PR~TICA, QUE OS E·NCA

DEAMENTOS SE LIMITARIAN A CASOS EXCEPCIONAIS. 

ESTAS MODIFICACIÓNS TEÑEN DOUS OBXECTIVOS 

FUNDAMENTAIS: REDUZIR. A ALARMA ·soctAL QUE XE

RA O INGRESO EN PRISIÓN DOS INSUBM-ISOS, DEBILI

TAN-OC>-&- MOV .... E.TO .DE ·SOLIDARIEDADE -oo.E-.SE CSUA

AO .SEU REDOR, 'E AUMENTAR O CARÁC:TE·R PUNITIVO 

DAS SANCIÓNS, DEIXANDO A MOCIDAÓE AO MARXE DO 

5".'BSIDl_ADO E PRECÁRIO MERCADO LABORAL. GALEGO, 

· AÓ IMPOSIBILITAR-LLE ACEDER A BOLSAS DE TRABA

. LLO, _ ESCOLAS TALLER, E~PREGOS PÚBLICOS, AXUDAS 

A CRIAZÓN DE EMPRESAS OU COOPE~ATIVAS, SERVIZO 

CONTRA INCÉNDIOS, ETC, NUNHA CONXUNTU,RA NA 

QUE O PARO XUVENIL SUPER_A O 40.%, FECHANDO AS 

EXPECTATIVAS DE FUTURO_ A MILLEIROS DE PERSOAS. 

o _PP, COMO XEN.UINO REPRESENTANTE D'O AC

TUAL MILITARISMO ESPAÑOL, SEGUE SEN ·DAR UNHA 

RESPOSTA SATISFACTÓRIA AO PROBLEMA DO PLENO 

REC.OÑECIMENTO DO DIREITO A 0BXECCIÓN DE 

CONSCIÉNCIA, CASTIGANDO A05 ANTIMILITARISTAS 

CON PENAS MÁIS DURAS, PERO MENOS VISÍVEIS. 

· ESTAS MEDIDAS, UNIDAS AO ANÚNCJO DE PRO

FISIONALIZACIÓN DO EXÉRCITO ESPAÑOL, PRETEN

DEN CRIAR NA SOCIEDADE A FALSA IMAXE DE QUE 

O PROBLEMA DA INSUBMISIÓN XA NON EXISTE, E 

QUE OS MILlTARES E O GOVERNO ESTÁN EXENTOS 

DE TODA RESPONSABILIDADE. 

0 MOVIMENTO ANTIMILITARISTA GALEGO CONSI

DERA QUE O PROBLEMA NON SÓ NON DESAPARECEU, 

·sENON QUE SE AGRAVA CON ESTAS REFORMAS GO

VERNAMENTAIS, INTRODUCINDO NOVAS DIFICULDA

DES NO OBXECTIVO ESTRATÉXICO DE ACADAR UNHA 

GALIZA DESMILITA-RIZADA. PARA FAZER FRENTE A 

_ISTO, A ANOC VEN DESENVOLVENDO DESDE INÍCIOS 

DO VERAO UNHA VASTA CAMPA.ÑA BAIXO O LEMA: 

NEN OBRIGATÓRIO, NEN PROFISIONAL: ABOLICIÓN DO 

EXÉRCITO, EXPLICANDO A OPINIÓN PÚBLICA A ÚNICA . 

ALTERNATIVA CONSECUENTEMENTE ANTIMILITARIS

TA: VENCELLAR O FINAL DO SERVIZO MILITAR 0BRl

GATÓRIO A SUPRESIÓN DOS GASTOS MILITARES, SAÍ

DA DE GALIZA DAS ESTRUTURAS MILITARISTAS SU

PRAESTATAIS: OTAN E U .EO, E AO PAULATINO l;>ES

MANTELAMENTO DA INDÚSTRIA ARMAMENTÍSTICA. 

CONSCIENTES DA DISMINUCIÓN ·DA EFICÁCIA QUE 

A PARTIR DE AGORA TOMARIA A INSUBMISIÓN --:TAL 

COMO SE VIÑA PR:ATICANDO- VIU·SE NECESÁRIO 

.:·AF.RON-TAR ESTAS REFORMAS CUN SALTO CUALITATI

VO NA DESOBEDIÉNC:l·A CIVIL, ENFREN-

TA·N DO-SE · DIRECTAME~TE AO ESTA

MENTO MILITAR, RESITUAND0-0 DE 

NOVO NO EP1CENTRO DA -, NOSA LUITA, · 

A INSUBMISIÓN N -OS CUARTEIS 

CONSISTÉ EN QUE AQUELES MOZOS 

QUE OPTAN POR PRATICAR ESTA 

TÁCTICA SE INCORPORAN NORMAL-, -
MENTE AO RECINTO CASTRENSE P .A• 

RA CUftllPRIR o s~o. APÓS A ASIG

NAC,ÓN DE DESTINO PO.R MEIO DO 

TRADICIONAL SORTEIO DE QUINTOS. 

LOGO DE ''ACADAR A CONDICIÓN "DE 

SOLDADOS, ESTA BE.LEC IDO NA RE

FORMA . DA LEI DO SERVIZO MILITAR, 

ABANDONARIAN A SUA UNIDADE, 

PASANDO A CLANDESTINlGADE ATÉ 

A SUA ENTREGA VOLUNTÁRIA ME

DIANTE UN ACTO PÚBLICO NO QUE 

FORZARl.AN A SUA DETENCIÓN. 

ESTES FEITOS ESTÁN TIPIFICAl;>OS 

NO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO DELITOS DE DESO

BEDIÉNCIA PERMANENTE (ARTIGO 120.3) OU DESER

CIÓN (ARTIGO 120). EN AMBOS CASOS A PENA É DE 

DOUS ANOS, CATRO MESES E UN DIA A SEIS ANOS DE 

PRISIÓN. CUMPRIRIASE NUNHA CADEA MILITAR -NA 

ACTUALJDADE SÓ FUNCIONAN A DE ALCALÁ DE HE

NARES E A DE CARTAGENA- TRAS SEREN XULGADOS 

POLO IV TRIBUNAL MILITAR DA CORUÑA. PREVIA

MENTE AO XUÍZO PODERIAN PERMANECER EN PRISIÓN 

PREVENTIVA, BEN NESTES CENTROS, OU BEN NOU

TROS: CALABOZOS DOS CUARTEIS OU PRISIÓNS CIVIS. 

NESTE CONTEXTO, DOUS MOZOS GALEGOS OPTA

RON POR FAZER-SE INSUBMISOS NOS CUARTEIS. 

ELIAS ROZAS E RAMIRO PAZ, TRAS INCORPORAR-SE 

A FILAS O PASADO 5 DE NOVEMBRO DE 1996 NO 

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE MARINERÍA DE FE

RROL, ABANDONARON O MESMO APÓS OBTER A SUA 

CONDICIÓN LEGAL DE MILITARES. 

DESDE O MOVIMENTO ANTl,MILITARISTA GALEGO 

FAZEMOS UN CHAMAMENTO A SOCIEDADE GALEGA 

EN XERAL, E A MOCIDADE EN PARTl

CU LAR, A PARTICIPAR EN TODOS 

AQUELES ACTOS DE SOLIDARIEDADE 

QUE SE CONVOQUEN AO LONGO DO 

PAiS EN APOIO A CORAXOSA E FIRME 

DECISl.ÓN DE ELIAS E RAMIRO Á HO· 

RA DE FAZER-LLE FRENTE AO EXÉR

CITO ESPAÑOL. 

É MÁIS NECESÁRIO QUE NUNCA SE• 

GUIR INCREMENTANDO AS TAXAS. DE 

0BXECCIÓN, TANTO LEGAL COMO IN• 

SUBMISA, NAS SUAS DIVERSAS VARIAN• 

TES, PR:ATICAR TODAS AQUELAS FOR

MAS POSÍVEIS DE DESOBEDIÉNCIA CIVIL 

-OBXECCIÓN FISCAL- PARA DANAR A 

MAQUINÁRIA MILITARISTA, ASI COMO 

REFORZAR ORGANIZATIVA E ECONOMI• 

CAMENTE AOS GRUPOS ANTIMILITA

RISTAS VERTEBRADOS NA ANOC. 

GALIZA, XANEIRO DE 1977 

NON A REPRESION - SOLIDARIEDADE CON ELIAS E RAMIRO- MANIHSTACION NACIONAL: SABADO, 25 DE XANEIRO, AS S DA TARDE NA ALAMEDA DE COMPOSTELA 
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A NOSA TERRA 

Os editores reclaman 
máis axuda pública para o libro galega 
O número de títulos anuais editados estabilízase arred6r dos-1.150 

9* XAN ,CARBALLA 

Desde hai· ben tempo a 
Asociación de Editores 
Galegos ven reclamando 
un apoio máis decidido 
da Xunta d e Galiza a 
prol do libro galego. Pé .. 
de e un incremento das 
axudas á edición -unha 
partida anual que non 
chega aos 3 7 5 millóns
' o ce e da competéncia 
de leal de d a dición 
in ti tu e ion al e unha po
lítica ultural qu apo te 
polo fomento do libro 
atravé , e pecialmente, 
da rede de bibliotecas 
públicas e escolare . O 
volume de libro edita
do no ano recén rema
tado fala de estabilidade 
arredor dos 1.150 títu
lo . 

Re peito da ubvención 
ao libro galega teceu e 
toda unha argumentación 
que apre enta ao ector 
como cobizo o e incapaz 
de e sos ter en a mu le
tas in titucionai . A rea
lidade é que como cal
quer ector indu trial li
gado á normalización do 
idioma o editorial preci a 
dunha inxección directa 
de axuda in tituci nai 
ao ter que pagar un enor
me retra o hi tórico de 
matri: ro lítica inequf va
ca: no· n 1974 a edición 
d libro en ga l g ap na 
h g ba ao cincuenta tf-

mercar exemplares de to
do o fondo :anual , estima- . 
do en máis de 1.150 títu
los segundo dados do De
pósito Legal e máis do 
ISBN . 

O sector editorial non só é 
estratéx.ico polo vo lume 
de canos que pode mane
xar (2.190 rnillóns de fac
turación segundo prezo de 
tapa no ano 1995; 6.188 
millóns no an o 1993 do 
valor da edición en língua. 
galeg? a prezos do merca-

_ do. Dados do Ministério 
de Cukura), senón porque 
a normalización lingüísti
ca do libro require un es
forzo suplementário e o 
orzamento cultural sempre 
é unha aposta de futuro a 
pral da autoestima dos ci
dadáns. 

Apoio económico 
e prorñocional 

· As r-etvindicacións dos 
. editores van todas elas a 

pral da profísionalización 
do se·cror e unha maiot 
presencia do libro galega, 
e insisten en canalizar a 
edición institucional que 
representa un 15% do to
tal da pr-odución galega, _ 
por un sistema· de coedi
ción coas empresas edito 
riais privadas, utilizando o 
cóncurso público para a 
edición de obras institu.-
cionais. 

tul anuai . A demanda Peden tamén que a com-
x rada na etapa democrá- pra de navidades para do-
tica, a tímida en trada tar a rede bibliotecária 
d galega n avance até equiparala á 
c lar, upu x un pa O O libro galega está en clara inferioridade respeito á masiva edición en castelán, principal motivo palo média dos paises da Unión 
adiante cuantitativ que que debe receber axudas públicas. PEPE CARREIRO Europea, e que participen 
ten paral l n s avanzo da u- Lingüística, nun t tal de 264 adaptar levemente uns cademos ademais de Cultura e Educación. 
tras língua mino rizadas penin- millóns previstos para este ano a tema galega realizando o resto o resto das Consellerias e a Se-
ular . 1997. Está dirixida ao libro de da produción desde materiais cretaria Xeral para as Comuni-

O si tema d axudas actual im
plica basicamente dous tip s de 
subvención das Consellerias de 
C ultura e Educación. Cultura 
move partidas que superan leve
mente os· 110 rnillóns e basica
mente están dirixidas á compra 
de-exernplares con destino teóri
co na rede pública de bibliote
cas. Supón a compra dun máxi
mo de 300 libros. se se trata de 
narrativa de adultos e de 500 se é 
libro infantil, pero en nengun 
caso superando as 450.000 pese
tas por título subvencionado. As 
outras axudas de Cultura son a 
grandes proxectos editoriais 
(considéranse como tales os que 
polo seu formato ou uso de cór 
requiren un apoio_ singu lar) e 
aquelas dirixidas á tradución ao 
ga lega de obras de fóra e de 
obras galegas a outras línguas. 

A outra partida de axuda directa 
é da Dirección Xeral de Política 

". 

texto non univer itário, funda- elaborados para· o conxunto do dades. Esta última entidade -fixo 
mentalmente, ou a aqueles li- Estado,en castellano'': un convénio cos editores hai _ 
bros que podan ser utilizados nos .. - . • dm1s anos por dez millóns,.de pe-
centtos de ensino corno material Un sec.tot estratéxico · setas, pero xa-non Q renovou- e 
didáctico complementar. - --~ - desde entón tense-adicado , a. or- -

-A realidade é que a demanda de 
títulos apresentados pai;a se'r 
subvencionados superan o volu
me de cartos dispostos nos · orza
men tos pola administración. A 
valoración xeral é que apenas se 
dá o caso de editores que só pu
bliquen aquelo que lles subven
cionen, pero a Asociación 'l1e 
Editores Galegds ten -reclamado 
especial coidado con firmas 

' "criadas especialmente para 
conseguir axudas relacionadas 
co libro de texto" sen maior pre
séncia no mundo editorial gale
ga. A queixa tamén se dirixe a 
q_ue se faga unha discriminación 
positiva para as firmas que de
senvolven o seu traballo na Ga
liza, "para ·evitar que se axude a 
libros que o único que fan é 

-
1

• .... 1 , iL • •• 

A asi.gnaGión de recurses .. para ganizaLun seu -fondo editerial. _. 
proxectos cultura is considerados- · ~ própPio. · ... 
de futmo- polos · responsábeis--da . -~ ,.. _. · . , .. _ "--· _ . 
Xunta .(CD-ROM, .in.formaeién Otra-medida sLtxe.rida polos ed i--:. ~. 
palas redes de -ordenador~ etc ... ) _ I tores galeas é G apoio á exporta
plantéxanse en Galiza sen ter- . ·ción ' aos paises Gon grande pre- _ 
resalto a grande débeda coas bi- -· senza -emigrante "mantendo un- · 
bliotec:as públicas. Desde hai ha estábel rede de distribución e 
anos vense anunciando a posta venda, colaborando nos gastos 
en marcha do Centro Superior de envio e subsidiar:l.do parte do 
Bibliográfico sen que se faga rea- prezo de venda ao público". · 
lidade e a dotación ás bibliote
cas de. navidades séguese facen
do através das compras de 300 
exemplares, que non acada a to
dos os títulos que saen ao mer
cado, pois aléB- da discrimina- , 
ción repetidamente denunciada 
de non considerar galegas os li
bros redixidos noutras normati
vas que noR sexa a oficial, os or
zarnentos non alcanzan para 

Ademais do aumento global do 
orzarriento de axudas ao libro, os 
editores suxiren novas liñas a 
abrir pola Xunta en axuda a 
obras de referéncia ( enciclopé
dias, obras multimédia en supor
te dixital), obras dirixidas á re
cuperación da rnernória históri
ca e documental e edición de 
textos e anuais universitários. + 

Alexandre 
en Chantada 
~ 1¡l, 

11 LOIS D~ÉGUEZ 
\ 

~menaxeamos a ~veda en 
Chantada, hai uns dias, nun acto de 
dignos lavandeiros que l~vou burradas, 
ignoráncias e colonizacións dos eter
nos paifocos desta sofrida nación. Ho
mes do PP chantadino ousaron. anular 
un anterior acordo crporativo que mu
daba o nome da Rua Alférez Provisio
nal pqlo donoso patriota, entre outras _ 
afrentas como rexeitar fermosos topó
nimos (Lama das Quendas), ou elimi-1· 

nar nomes próprios da vila que desta- '. 
caron pola sua entrega ás xentes de - ,,, 
Chantada, como é o caso do Doutor 
Mariano Cedrón. 

.Kn é que me surprenda a actitu
de destes bárbaros empeñados en se
guir borrando calquera símbolo defi
nidor do que de máis digno deu 
Galiza. Os concelleiros e concel.leiras 
do noso País deberían pasar antes de 
se apresentar a tais, por un teste de 
perguntas relacionadas co lugar e a 

· história onde viven, entre outros te- · 
mas sobre a d igrüdade e mais o comr
pomiso. Poño a man úo lume a que 
todos os do PP, ou 'case, gaf).ar ian 
unha grandís ima cabaza das mellares: 
hartas do val de Quirog?. Son o_s al - . 
caldes e cóncelleiros deste partido 
(hexemónico na nosa província áté · 
extremos de verdade ira ditadura), 
quen se distinguen palas suas anima-= 
ladas, pola falta dunha mínima culcu
ra xeraL Sempre tiven debezo de es
creber un libro coas anécdotas desta 
xente na sua función de representan : 
tes populares. Quizabes algun dia o 
faga, mais sirvan como avance do 
proxecto, estes exemplos: 

X~. nunha e~trevista a un destes 
fenómenos dos que falamos, deputado, 
para máis_ dados, se lle perguntou; ante 
o início dunha campaña eleitoral, se 
non tiña medo a perder voto. El, ani
mado, contestou, "de nengunha ma
neira, só cos votos das que levo fodido 
xa me chegan para gañar". 

A outro, un coñecido locutor de 
rádio, citou-no para unha entrevista -
en directo na sua "emisora". Á hora 
acordada non apareceu. Amoscado o 
locutor (bo coñecedor deste tipo de 
xente), foi-se deica a antena que a 
"emisora" tiña no monte e ali o ato
pou, ao concelleiro, moi alporizado, 

_ esperando pola entrevista. 

~do se;: iniciou unha sesión ple
nária nun concello da montana, e 
como o secretário non daba leitura á 
acta da sesió_n anterior, pediu a con
celleira do BNG que o fixese. To~fos, 

_mesmo O St?Ctetário, quedaron esqm
dalizados_por· tal atrevimén~o , e yal ·o 

. alcalde,. e di; encábreado: 1'aqui nurÍca 
se leu-nada e·tampouco non se·vaí ler 
porque vostede o que ira, asi que a.:: ¡, 

calar, ·señora". · - '-= ~ -~ 

tn~~üpa~ni~·a'número de Cá's~:;. -_ 
que se dan. Cada concello daria un bo 

· libro para cóntá-los. Que país pode 
sostet unha ignoráncia e sometimentó 
tal? E acabamos no de sempre: aquel 
ou aqueles que poñen a esta xente"'<f 
govemar. Cacharro Pardo é o padriño 
deles, aquí. Sempre se distinguiu polo 

· corro de turiferários con que se rodea. 
Nen Pepe Benito se atrevería a levar 
as causas como el fai. O número, Logo 11 

dos casos, asusta. Mais queda a espe
ranza reflectida no remar~ do acto de 
homenaxe a Al~xandre cando, orgu
llosos, pegamos nas casas das ruas os 
carteliños que rezaban os nor:nes proi
bidos. A xente, ao pasar, ollaba con 
simpatía. + 
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• Neira Vilas 
recebe un prémio 
vitalício da 
Barrié de la Maza 
O escritor Xosé Neira Vilas re
cebeu o prémio vitalicio do Pa
droado da Fundación Barrié de 
la Maza, que ten unha 
dotación anual de 1.176.000 
pesetas. A concesión ten en 
canta o traballo literário de 
Neira Vilas e as suas investiga
cións sobre a aportación dos 
emigrados galegas en Arxenti
na e Cuba. Antes que Neira 
Vilas, outros escritores como 
Ramón Piñeiro, Gonzalo 
Torrente Ballester, Alvaro 
Cunt¡ueiro, Eduardo Blanco 
Amor ou Francisco Fernández 
del Riego receberan este 
prémio. + 

•Portugal e 
a Guerra Civil 
A exposición Portugal e a guerra 
civil española, que xa se puido 
ver en Vi lareho da Raia, en 
Chaves, cando se lle fixo unha 
homenaxe aos viciños represa
liados do Cambedo, está aberta 
agora na Casa da Xuventude de 
O urense·ate o 31 de Xaneiro de 
sete a nove e media da noite. A 
expo ición percorre o que fo i a 
participación portuguesa na 

· Guerra do 36: por un lado, o 
apoio de Salazar ao réxime de 
Franco e, por outro, a axuda 
prestada pala oposición en Por
tugal ás fo rzas republicana . Des
de a Casa da Xuventude, 
reseñan o descoñecido da parti
cipación portuguesa na guerra, 
parte da cal se pode descobrer 
na exposición.+ 

....................................................................................................... - . . 
• Prémios 
Brigadista da' Cal da Loba e Constanza de Gastto 
O Sábado 25 de Xaneiro, no 
centro da 3ª idade de Rábade, 
entréganse os recen criados 
prémios Brigadista' da Cal da 
Loba, Constanza de Castro e 
Capitán Mudarra. Os,respon
sábeis son os membros das 
Brigadas en· defensa do Patri
mónio Chairego e ·cada un 
dos prémios teñen como eixo 
o que simboliza a Torre da 
Cal da Loba. Brigadista da Cal 
da Loba é un recoñecemento 
ás persóas "que levan loitan
do social e ilturalmente po
lo naso país ,·ao igual que a 
nosa torre, aportando en 
moitas ocas'ións actitudes ad- -
versas a un traballo que debe
ria ter constante apoio soc ial 
e da Administración". Esta 
distinción recaiu no arqueó
logo Felipe Arias, que dirixe 
o Museu Arqueolóx ico de 
Castro de Viladonga. 
Constanza de Cas tro é unha 
distinción para "as mulleres 
que loitaron e loiran no eido 
social e cultutal" inspirada na 
figura da filia do Mari cal 
Pardo de Cela, marta antes 
de entregarse ás tropas de 
Castela. O prémio fo ¡ para Li-

Lidia Senra e Felipe Arias. 

,dia senra, secretária xeral do 
Sindicato Labrego. 

Capitán Mudarra é unha dis
tinción negativa que se insp i
ra no que fo i mercenário do 
reis de Castela e que partici
pou na marte de Constanza e 
na destrucción do castelo. Pa
ra as brigadas chairegas, o 
merecedor deste prémio é o 
alcalde de Outeiro de Rei, 

António Varela Rodríguez, 
"porque nos dez anos que leva 
no governo municipal non 
organizou nen un ' acto cul
tural" . Ademái de n n 

1 empregar a 1 íngua de ca e o 
100% do eu concello, Varela 
Rodríguez é di ünguido por 
non intervir na de feita de 
património como o Ca tro de 
San Clodio ou Pena do 
Vi o.+ 

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

•A Xanela, 
revista cultural 

das Mariñas 
Coordenada desde Betanzos, na 
revista A Xanela participan his
toriadores, poetas, cinéfilos e 
amantes da literatura facendo 
reportaxes, reseñas, poemas ou 
críticas. A Xanela non recebe 

axudas e os seu's números van 
saindo á rua 
grácias á 
axuda do 
viciños e 
comercian
tes de 
Betanzo xa 
que a 
Direcci.ón 
de Política 
Lingüística 

denegou a subvención ao consi-

derar que a revi ta non ten co
mo fin principal a difu ión da 
língua. De calquer xeito, o 
segundo número xa veu á luz no 
pasado Outono e a e1 
apontáronse novas poetas como 
Iolanda Ca taño e Enma 
Couceiro, o historiador Dioni io 
Pereira e o crítico Baraxeiro, en
tre outros. Cunha importante 
aportación gráfica, A Xanela fai 
história e revi ta de actualidade 
da cultura da Galiza. + 

Volver polo canto 

ANOSA TERRA 

(... 

•Concursos 
de humor en Fene 
Coincidindo coa saida do bole
tín Sapoconcho, do Museu de 
Humor de Fene, anúncianse a 
convocatória dos concur os de 
humor Prémio Curuxa e O hu~ 
mor na escala. O primeiro xira 
ao redor do humor na s11as 
v rtentes gráfica, fotográ,ka 
literária cunha dotación de 
100.000 pesetas para cada un 
dele . No ámbeto escolar, a 
idade límite son os 18 ano , e 
convócase o concurso na 
vertente literária e gráfica con 
tres prémios de 20.000, 15.000 
e 10.000 pese"ta . Ambo teñ n 
o prazo de entrega ate o 21 d 
Marzo. O traballo 
expoñeranse na Xomad d 
Hum r de Fene en Abril.+ 

• Lisístrata, 
pnmeira 
montaJCe do 
CDG para 1997 
Baixo a dirección Je 
Eduardo Alon o, 
o Centro Dramático Galeg 
comeza ne te dia a repre en
tar a ua última mt nraxe 
Lisí trata ou cando as mullere · 
reviraron, ba eado no t xto. 
de Ari tófane . 
Nele da e canta da prote ta 
da mullere de Atena a cau-
a da ad icación exclu h·a do 
eu home á guerra ·. 

A atenien e deciden non ter 
relación exuai co 
guerreiro para qu recapaci
ten obre a ·ua atituJc. A Co
ruña é a cidade na p la que 
comeza a xira do Centro Dra
mático Galega. + 

'O pub Atlántico de Santiago reune todas as semanas aos 11arradores orais 
9* LUPE GºÓMEZ I SANTIAGO 

No pub Atlántico dé S~ntiago. 
Nunha' rua de pedra, tantas noi
tes malladas. Todas os Martes 
ali "volvese polo conto". Volver 
por, como _cando falan os vellos 
de volver polo jallejo , que é recu
perar. Volver por algo que non 
deixamos ou que deixamos sen 
querer deixar. 

Ao princípio o de ir ao Atlántico 
era coma de chiste. Agora é para 
moitos costume. Semana a sema
na, os cantos do Atlántico, fixé
ronse importantes e famosos. Vai
se escoitar o canto por romantis
mo, nostálxia dos que nos conta
ban de rapaces. Por am izade CO§ 
que ali se reunen e co bar en si. E 
unha forma de "movida" da que 
non falan o.> que só saben falar 
mal -xamais ben- da mocida
de. E todos van, no fondo, por un
ha necesidade nunca perdida dun 
pouco de evasión, teatro, mentira. 

Os actores, tan acostumados a 
posar nos cenário , perden ese 
non estar e non er da cena. Ese 
formar parte dun espectácu lo 
cmo dunha foto queda. F!one a 

un público médio morto e me
dio vivo na escuridade. No bar 
atópano frene a eles e saben das 
suas opinións e reaccións máis 
de preto. Rencontro humano 
que enriquece o teatro. É un mi
rar aos ollas e contar e ouvir as 
histórias que xurden sen nin
gunha inermediación. 

Son histórias ás veces tristres , 
pero buscando o humor para en
fron talas. De forma colectiva, 
entre todos. Dan lugar á refle
xión. Os_ actores deixan silén
cios en forma de bale iros que é o 
que escoita quen os enche como 
lle peta. Hai veces en que son 
cantos para nenas e hai que vol~ 
ver pola imax inadón. A forma 
de pensar da nene~ qu_e semp.re 
está aí, cerca, en todos nós. 

Outras veces o treatro trai as 
historias que parecen de ultra
tumba. Sons pasados de Galiza. 
Un contar con gheada e seseo, 
nado nas leiras e nos mares. N a 
nosa xente e tena. Historias re
cuperadas polas que· volveyn.os, en 
cantos, corno en barcas. E doado 
e ameno escoitar a i quen so
mos. Ouvir ·a intrahistoria na 

, maxia da noite, da cervexa, do 
encontro. É bon 0virmonos, oir 
os ecos interiores. Alicerces que 
callen forma e vida de canto. 

Tamén chegan ao Atlántico 
xentes de outros países a contar. 
Son ou~ros . Son tamén parte de 
nós. Chegan sen saber quen so
mos. Escoitámolos e amén se 
sinten integrantes de Galiza, do 
teatro, da xente e de Santiago. 
O dia antes de marchar tiran fo. 
tografías do bar cheo de xene 
reunida pa ra esco italos e van 
pólo mar coa nosa irnaxe. Gus
toulles e por iso a tevan. 

Os acto res máis xovenes, menos 
coñecidos, ensaian ante un bar 
ateigado. Nesta oportunidade a 
Llusión éncheos, ~orno o enche 
todo. Quizáis 'iso faraos lanzarse ao 
teatro con rnoita máis forza. A 
forza que dá a comunicación. A 
enorme integridade que dá com
partir unha historia. O feíto de sa
ber que erguer o teatro é ergLter ao 
individuo por dentro. O actor sen 
interlocutor está manco. Os dous 
son importantes. Contra o teatro 
burgués, ese decatarse de que o te
atro -como toda arte- somo 

todos e a todos importa e convén. 

Non hai a eparación, empre e 
sen remedio fria, dunha sala de 
teatro. Contra isa neste espacio o 
teatro é ruada, roula na que todo 
participan. Os "canta cantos" si
túanse no ventanal do bar, nunha 
esquina. Ás vece sentan nomo -
trador como se se puxesen a con
tar algo aos seus mellores amigos. 
E sempre -os actores- fan ma
xia ou exorcismo cos o intes. O 
poder das palabras e da imaxina
ción e dos seus xestos fan que se 
movan moitas causas na xente. 
Fan rir. Fan pensar. Fan sentir. 
Levan a quen escoita, como por 
unhas viaxes, pólo que narran. 

Son viaxes necesarias. lnterac
tuación, teatro, prestidixitación. 
Enmascaramento e ilusión. Con
v,ertir unha noite de martes en 
algo diferene. Revirar o cotidián. 
Apagar esa televis ión que non 
nos enche e esa realidade que ás 
veces· non. soportamos e sair ás 
ruas e ás tabernas que hai nas 
ruas ... E ainda que haxa moitos 
teléfonos móveis de moda, unha 
Interne implacábel de máis inco
municación que comunicac ión, 

Para o malo tempos -e ca e 
todo os tempos o on- scmpre 
houbo a pasti1la da are. Dose e 
máis doses necesarias. Como pa
ra un yonki un pouco máis de 
droga. Agora que os nenos non 
escoitan cantos e ca e non saben 
o que é iso, algunha xente quere 
"volver polo cono". Gracias a 
xente cmo Quico Cadaval, Mofa 
e Befa, PaLtla Carballeira, Man
quiña, Santi Prego, etc ... eses hu
mildes n en as -ac tores que nos 
dan os seusºcontos. Sen pedimos 
a cámbeo nada máis que escoita
los e deixarnos ir e levar por eles. 
Formar.parte, eles e. nós, do naso 
teatro tamén é afondar no que é 
un pobo -coidar que non mo
rra, volver por el un.ha e mil ve
ces máis-. Esar vivos na Histo
ria. Rebulír. + 

A 
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~~~11~11 L~effi~uras~111~ ~~-
A intensidade 
do frío 
interior 

Título: A velocidade lfo frío. 
Autor: Manuel Seixas. 
Editorial: Edicitíns Xerais. 

Hai xéneros narrativos moi mal 
definido , que ás veces sabemos 
que xi ten a cousa porque as 
scnrimo o que as poidamos defi
nir e acoutar coa ua definici 'n 
corre pondente é tan complexo 
como queiramo , pero n n p r 
i n ideram menor a sua 
pr éncia. Por ccrto que o teu co
mento obre a filiación narrativa 
d c, mic é ben isado e, sen dú
bida, deb parir da diferéncia que 

tableza entre text ilu trad 
e cómic en i. lnteresame come
nar isto quizá por iso d que hoxe 
quer falar de unha novela que 
está na vangarda estética actual e 
i empre rae con igo problemas 
de interpretación, poi non todo 
orno capace de a imilar coa 

me ma c leridade a innova
ción . Aquí ven e faland desde 
hai un par de ano dunha literatu
ra bra ú, paralelamene a denomi
nado rock bravú. E un e ouro on 
percibido por moito destinatá
rio como "roleadas de xente no-
a" en ocasión . Todo é inxu to. 

Non e pode negar a exi téncia 
da literatura bravú, desde o mo
mento en que hai e critas, defini
das mellor ou piormente, e dife
renciadas que reclaman esa filia
ción. Me mo lle fixeron un favor 1 

á crítica, agora tócalle a ela esti
mar a uas caracterí tica . Pero 
que e lle apareceran diante do 
oll reivindicando a ua exi tén
cia diferenciada con titúe tanto 
un afán diferenciador corno un 

NARRATIVA 

Manuel Seixas. 

aviso da cegueira que moitas ve
ces invade ao crítico ante escritas 
actuais, cegueira que da que boa 
parte de culpa o descoñecemento 
do xuizo histórico que confire un 
valor diferente a aqueles ollos 
que si viron. 

Independentemene de que al
gún non vexan nada claras as 
per onalidades do rock bravú e 
do rock de batea, por se isto ten 
maior importáncia dado que o 
movemento musical semella ir 
por <liante do literário. Sobre to
do para a xente do interior. 
Comprendendo que os autores 
que crean e as novas tendéncias 
estéticas fano moi movidos por 
unha xu ta queréncia diferencia
dora e que, máis cedo ou menos, 
chegarán memo a desvincularse 
da criatura creada -criatura 
porque é algo que -vive- en vir
tude da sua evolución persoal. 
Con todo i o, non achamos me
llor maneira e definir estetica-

. mente A velocidade do fria que 
afirmala dento da e rética bravti', 

por canto acode ao us duns re
curso moi empregados por esta 
tendéncia. O uso individualizado 
da puntuación, (des)usada 
dunha finali-
dade particu-
1 ar pero in-
trínseca a ca-
da un dos sig- Definitiva, 
nos, e o feito 
de atender a 
unha realida

mente 
trátase 
de un dos de actual, tan 

desantendida, mellores 
son os crité- Premios 
rios que nos 
levan a tal 
etiquetaxe. 
Non pode 
deixar de co-
mentarse o 
feíto de que, 

Xerais. 
Mellorábel, 
por suposto, 
queéun 
narrador 

tanto a nove- novo 
la que co
mentamos 
como o re-
cente Premio 
Nacional de Literatura, observan 
unha realidade interiorizada 

NARRATIVA 

(moi lonxe de calquera panfleta
rismo) e vivida que agranda os - . 
lindes de esta estética - ainda 
que posibelmente sexa esa a ori
xe da literatura bravú, lémbrese 
os primeiros textos de Suso de 
Toro ou Manuel Rivas- na 
confianza de que sexa vista con 
outros ollo por mentes máis · 
acostumadas ao' tradicional. 

A velocidade-do fria, recente Pre
mio Xerais de novela, (un certa
me caracterizado por estar moi 
aberro ás innovacións) presenta 
un discurso complexo e simple á 
vez. Simple porque o seu centro e 
motivo da sua existéncia radica 
na relación entre dous homes co
as su~ respectivas esposas e famí
lia, esa traumática relación ínti
ma (que o discurso é en boa parte 
monólogo interior) chega mesmo 
a ser tan· obsesiva que o exemo 
aos dous protagonistas desaparece 
dunha escrita que ás veces seme- . 
lla o diário íntimo da mente de 
Mancho e Xavier. E tamén é un 
discurso complexo: ten que ser así 
desde o momento en que utiliza a 
orografia como un signo máis do 
esado mental _das personaxes pro
tagonistas, e se mostra de xeio al
terno mesmo bruscamente. Pero 
que non se asuste o leitor, nunca 
se plantexan' dificultades de com
prensión e inélusive a altemáncia 
biográfica se marca, no inicio, 
cun maic?r espaciado entre frag
mentos. E agora cando a novela é 
máis interesante. Como se fose 
teoría de cine de intñga: o leitor 
presinte aquelo que os protago
nistas (cando menos un) non sa
ben. Interesantísimo estudo das 
relacións de parella, para ler cen -
atención. 

O clímax áchase no momento 
en que Moncho e Xavier entran 
en contacto, tampouco exento 
de trauma. Ver, ler, como ambos 
e dous protagonistas, se enfron-

No Espírito de Broustenac establécese un pacto co lector no que, ao tempo que é pre
cisa e detallada a documentación histórica, desde o mesmo inicio se aventura a pre
sencia do extraordinmio. O remate non defrauda, desde logo, ás expectativas creadas, 
deixándonos o sabor da maxia e liberdade. 
Unha novela na que destaca a fluídez da escrita, que engaiola o lector, onde non fal
tan doses de humor sutil e reflexións metaliterarias. 

NA MESMA COLECCIÓN 

O ESPÍRITO DE BROUSTENAC X ERAIS 

Alfonso Álvarez Cáccamo ~~ 
~~ 

A VELOCIDADE DO FRÍO 
Manuel Seixas 

Premio Xerais de Novela, 1 ?96 

MORTE DE REI 

Premio García Barros, 19fJ6 Dorio Xohán Cabana 
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conta de libros 

Na fogueira dos versos 
E chegaches onda min .sen escoitar os 
meus berros; ti, lixeira e namorada, ca
miñando polo vento. Onda min que esta
ba só con murmurios e sen verbas, 
déchesme un bico na voz e creaches un 

poema. Antonio 
Garcia T eixeiro 
fa¡ un exe'rcicio 
de poesia no seu 
libro Na fogueira 
dos versos; un 
exercicio no que 
i.nvita aos poetas 
galegos, Xosé Ma
ria Alvárez Blaz
quez, Manuel An
tonio, Lorenzo 
Varela, Ramón 

Cabanillas e Celso Emílio Ferreiro, en
tre outros, a participar encabezando 
.cos seus versos os poemas do escritor. 
Con este libro, o autor -gañou o Premio 
Merlin de Líteratura Infantil 1996. + 

O segundo poemário 
de Lino Braxe 
Dentro da ·colección de poesia de Espi
ral Maior publícase Entre ruinas, de 
Lino Braxe, segundo poemário 
individual des
pois de Ban
quete, escrito 
hai seis anos. 
Braxe construe 
poemas entre as 
ruinas dunha 
sociedade que 
non lle permite o 
retiro mentres 
resista a desgra
cia. Dias de gloria, 
Baladas, O martirio 
do dragón e A d.eu
sa branca son os capí-
tulos nos que divide o libro.+ 

A versión íntegra 
de As calexas do cigurat 
Está nas librarías As calexas do cigurat, 
de Xavier Carro, na versión íntegra que 
restaura a desfeita da censura nesta obra 
no ano 1973. Conta o próprio autor que 
"a censura desvirtuara o libro, 
eliminando un como emeiro O primeiro 
venres por atentar contra a mo-
ral católica, e -
mutilara ou 
podara coas 
tesoiras todos 
os parágrafos 
que lle petaron 
por pornográfi
cos e inmorais. 
Cortou o final 
de Os Peitiños, 
destrozand~) o 
como, sete liñas 
de As fom1igas e o 
rigor do señor cen
sor chegou a tales lin-
des de absurdo que levado polo seu celo 
e devoción á figura do dictador, tachou 
co seu lapis vermello pala rua do Franco, 
ignorando que se refería á ruados pele
grins franceses da Idade Media". Gala
xia apresenta agora os relatos restituidos 
e engádense tres máis. • 

Tabernarios 
do xomalista 
Antón Grande 

· Publicado pola Deputación de Lugo, 
aparece Tabernarios, un conxunto 
de retratos literários feito po
lo xornalista 
de El Progreso 
Antón Gran
de. Personaxes 
do país envo l
tos en capítulos 
nos que nunca 
falta un bon 
xantar e unhas 
cuneas de 
viño.+ 

-
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tan á sua história particular á vez 
que debe replicar ao "antagonis
ta" é, sermo vulgaris, unha goza
da. Sen embargo despois a nove
la entra en outra dimensión na 
que hai que inserilos dentro do 
mundo que viven, e non é que 
antes non ·se fixese pero semella 
que non abondou ou que non se 
tiña demasiado claro o remate 
( tampouco se queira ver unha 
novela en declive climático to
tal). Nesta segunda parte da es
trutura opérase un desconcerta
ne cámbio: Antes Xavier e Man
cho eran narradores e as perso
naxes aparecianas ell!s, existian 
porque eles lles daban vida. Logo 
entra en xogo un narrador en 
terceira persoa t¡ue fai perder 
aquela frescura de antes; por 
moito que sexa efectivo, a inten
sidade do discurso rningua. 

Definitivamente trátase de un 
dos mellares Premios Xerais. Me
llorábel, por suposto, que é ur:i 
narrador novo, pero non inexpe
riente pois sabe empregar bastan
te ben os recursos. T amén van
gardista. De leitura amena ainda 
que a estructura descompense esa 
amenidade ata concluir cunha 
intensidade climática inagardada. 

· Obrigado é advertir que a gra
maticalidade non é o correcta 
que debera ser. Outra vez hai 
problemas para diferenciar usos· 
de te e che. 

Coda final:-hai nomes que non se 
deben esquecer, sen desculpa. • 

XOSÉ M. EIRÉ 

Pensar 

a metáfora 

Título: A pnnte das poldras. 

Autor: Chus Patll. • 

:',.,it:>rial: Noitarenga. 

Non podería precisar se busco a 
definición canón.ica da:metti-fora ou 
se xa aquí, neste fragmento, refle
xiono ou non sobre a metáfora so
bre un novo concepto de metáfora 
que non acepto, non pgdo aceptar 
a respecto da linguaxe poética 

Eis a lei secreta da poesía, a refle
x!ón máis difícil que se debe fa
cér o poeta. A metáfora, para 
alén dunha figura estilística, 
comporta o enigma dunha lingua 

Cadro de Maside. 
' Peixeiras, 1928 

que se subverte e reconcentra, a 
alteración abstracta dos cauces 
normais para ser expresión do 
pehsamento puro sen trabas de 
ningunha clase. Mais é traballo 
do autor, .previo á escrita, definir 
qué metáfora quere facer súa. 
Non se fortan a estas rnedita
cións os versos que Chus Pato re
úne en A ponte das poldras . Neles 
a rne~áfora convive cunha pre
sencia constante do biográfico, 
coa voz do pasado que nos fala, 
co camiño e o río como símbolos 
arquetípicos do transcorrer vital 

O camiño é tempo _ 
remata coa extinción da vida, das.palabras 
Cruzar ese 1io é un lllto de fe, en ti , no mundo 
na existencia do mundo 
e tamén saber, Sabedo1ia 
cada paso é comezo, unha luz 
única. 

A experiencia é a única forma 
de "habitar o pensamento" útil 
para desentrañar os enigmás que 
nos rodean. Pero o pensamento 
necesita sobre todo das palabras 
para ser transmitido, de aí que a 
palabra non teña só unha di
mensión sonora ou mental co
mo signo lingüístico senón que 
sexa alicerce de realidades como 
a patria, a nación ou medio de 
independen- · 
cia. PeI).s.an-
do. sobre a 
lingua esta-
mos reflexio- A escrita 
nando sobre confórmase 
a forma de li
berar o que 
esta lingua 
representa e 
une: o pobo 
que a fala. 

Pero as pala
bra~. igual 
que a voz po-
ética, deben 
sopoTtar 
agresións ex-

tamén como 
herdo, forza 
telúrica. 
transmitida 
por toda 
unha esHrpe 
de mulleres 

ternas a elas. O inverno, o frío, 
o recordo do mar, agreden a un 
ser desvalido que se autoimpón, 
fronte a eles, "Resistencia/ ao 
igual que resisten as palabras". O 
poder máxico destas reside ta
mén no grao de ritualización 
que acadan algunhas expresións. 
Catártica é a súa pronuncia, un 
xeito máis de resisténcia seme
llante ao do xinete que se sostén 
no lombo indómito da poldra. 

fragmenws de lngeborg 
a canción que se prnnuncia _ 
¡quen pronunciaba a canción, sen comprender 

as palabras, o significado1 

marco nesa lingua que descoñezo a pubón 
-quera ser ,\'inete 

A escrita confórmase tamén co
mo herdo, forza telúrica transmi
tida por toda unha estirpe de mu
lleres que van marcando o cami
ño do eu poético canto ás súas re
lacións coa ~alabra. Estas mulle
res ligan a terra· coa lingua, a po
sesión da terracoa pervivencia da 
palabra e transmiten ambos lega
dos desde tempos inmemoriais 

escrita 
(cando a f ala era crelllión) 
creación das avoas 
das t1i~ta ~eracións de nais que me precederon e 

fa/aron en galega 
das tlinta ou máis xeracións de nais que me 

precederon e f ala ron mmha lingua 
extinta da que conserno ecos na memoria 
e daqueloutras , sen nóme, erguendo a fala enti·e 

os seus· cabe/os 

E así, asurnindo o kgado, a voz 
poética declara a súa intención 
con estes versos: "Ao igual que to
das as mulleres que me precederon e 
que encetaron o seu canto nas/ ven
dimas ou nas segas, ( ... ) eu, a pri
meira entre todas elas que non sei 
cavar, nin segar, nin / vendimar, 
quixera comunicar lingua, creación , 
pn;ixe linguística: ESCRITA". Pe
ro a palabra poética non é pláci
da, lineal, senón que atinxe unha 
violencia desbocada, que vai 
mesmo contra o eu que nos fala. 
Forzar á lingua ata o límite como 
a poldra. esixe toda a forza dos 
seus músculos no gallope e atopar 
neste esforzo a metáfora 

levar o corazón a punto extenuado, case morto 
e baleirar os pulmóns 
na explosión do ·verso 
única definición que eu podo aceptar como 

metáfora 

Po_rque, ó cabo, a verdadeira 
proba de fago da metáfora, da . 
lingua, do poema é a súa resis
tencia perante as agresións do 
tempo. Eis a autenticidade dos 
versos, a súa axilidade para abri
gar ó lector a subir á póla máis 
alta e ver desde alí a terra que se 
espreguiz-a ó sol.· 

O único impoltante é a Resistencia 
o tempo que un texto 
pode soportar 
a rima 
es/arelándose 
graos de arroz, pétalas, mínimas 
intúes imha esquio, e a esquio áJál, tan áxil 
na póla máis alta do carbal/o ou serpe embobada 

polo sol 

Ánxel Fole. 

Engado nas palabras que fan 
existir todo o que nos rodea, coa 
súa resistencia de buxo e un 
atractivo de níscalo. Pensar. pois, 
na metáfora é conservar intacto 
o poder de loita e o desexo de li
berdade, os legados e o futuro, o 
que somos e o que podemos dar. 

Pola.s fiares 
pala resistencia das flores 
ri ofrecerasme un buxo 
eu dareiche un níscalo 
branca 
mariñot 

TERESA SEARA 

A entrevista 

de Casares 
a Fole 

Título: Conversas con Ánxel fole. 

Autor: Carlos Casare-. 

Editorial: Galaxia. 

En 1984 viu a luz un libriño de 
conversas con Ánxel Fole, re
dactado pola man de Carlo Ca
sares. Non sempre un bon autor 
é entrevistado por outro que 
non o desmerece en calidade. O 
resultado é abondo gratificante. 
A obra, de non máis de cen pá
xinas, ainda se debe encontrar 
nas librarías e paga a pena que 
seña lida e reeditada neste ano 
no que o escritor lugué recibe a 
adicatória do Oia das Letras. 

Pasan por estas páxinas, ben nu
tridas ele fotografias, a infáncia, 
os dias do Fole estudante de an
tes do 36, as suas amizades e es
peran~as, a represión, a fuxida á 
aldea de Quiroga e opinións do 
máis variado. Vista asi, poderia 
ser unha biografía máis, pero 
non o é. Casares e Fole parécen
se en que ambos son bos conta
dores e autores de contos, semé
llanse i;amén no sentido do hu
mor (non poucas veces a leitura 
provoca o sorriso e mesmo a gar
gallada). Os dous teñen, por úl
timo, a paixón pala escrita pre
cisa, funcional ao narrado e nese 
sentido moderna. 

Figura que as perguntas dunha 
·entrevista son responsabilidacle 
do autor e as respostas do entre
vistado. Casares logra moi ben o 
efecto de sobriedade, de deixar -

A NOSA TERRA. 

que o entrevistado e expr se, 
pero é ó unha apariéncia. O 
próprio Ca ar afirmaba hai 
pouco en El País que non é d a
do traspasar á letra impresa a fa
cilidade expresiva e lembra que 
o bon conversar de Fole "no pa
pel non soaba igual". "Tiven -
sinala- que reelaborar aquela 
conversas, e ainda a xente di o 
ben que recollín a Fole en libro, 
que aquel era o Fole que falaba; 
e cliso nada". 

Calquera que teña praticado o 
xénero da entreví ta sabe que o 
que di Casares sucede case sem
pre. Para que alguén se pareza no 
papel a como fala hai empre que 
reelaborar. T rátase dunha necesi
dade de estilo, respeitada por to
dos os bons entreví tadores. 

O que pasa é que tamén as mái 
das veces, desde as entrevistas coa 
histária de Oriana Fallaci a e ta 
de Carlos Casares, a ideoloxia de 
entrevistador 
e entrevista-
do acaban 
por emellar
se mat do 
que ería de 
e perar. l to 
non é bon, 
pero re u Ita 
tamén n 
granJe mcdi-
la inevitáb l. 

O ubxetivi -
m da entre
vi ta é maior 
do que pare
ce. Out ro 
tarrto lle ocu
rre ás repprta
xes. O leitor 
adoita tomar 

Casares e 
F Le 
seméllan e 
no sentido 
do humor, 
en que son 
bos 
contad ore 
de contos e 
amig da 
e crita 
precisa. 

este xéneros como mái bxeti
vos que o clásico artigo de opi
nión e acude a eles desprovisto 
de prexuizo . 

Polo demais, non irnos resumir 
aquí o libro, nen sequera escol
mar a lgunha das suas múltiples 
anécdotas, porque paga a pena 
merca lo e lelo . Se cadra esta 
obriña e as próprias novelas de 
Fole son a mellor mane ira de 
h o m enaxealo e de valorar o 
mundo literário que nos deixou. 
Outros títulos, rnáis úniversitá
rios, máis ateigados de clasifica
c ións e análises se mio lóx icas, 
deixámolos quedar hoxe. Un 
prefüe esta entrevista, quizá por
que~ tamén ela; é literatura:+ 

M. VEIGA 

Íl 



ANOSA TERRA 

PAPEL DOS MEIOS 
DE COMUNICACION 

(E.ALTERNATIVAS) 

MANUEL VEIGA 

A prensa encóntrase maioritariamente vinculada ao poder desde que no 
século pasado o governo inglés foi quen de arruinar as poderosas cabecei
ras obreiras a base de multas e secuestros. Lenin, que escrebeu un manga
do de bos artigos sobre este méio de comunicación, lembraba que a exis
téncia de leis que salvagardan a liberdade de expresión non evita que as 
imprentas esteñan en mans dos máis ricos. Várias décadas despois, o bri
tánico Raymond Willians atopou nos méios públicos e nalgunhas entida
des asociativas unha alternativa que, cando menos, poderia servir de 
contrapeso aos fortes e inevitábeis méios privados. Habermas, un alemán 
vencellado á chamada Escala de Frankfurt, e ainda respeitado polas revis
tas de pensamento socialdemócrata, non fom máis que reeditar a idea de 
alienación, provocada polo méios de comunicación, e xa descrita por 
Marx. Seria, máis recentemente, Armand Mattelart, un francés que se 
encarregou de diseñar unha estratéxia progresista para os méios de comu
nicación no Chile de Allende e na Nicarágua sandinista, o que deu opa-

realmcnte decisivo na explicación do papel que cumpren os méios na 
actualidade. Superand a vella idea de alienación, o comunicólogo fran
cé demo tra, con números, que o méios de comunicación non son o 
aparato de pr paganda do poder, senón unha parte importante do poder 
mesm , n canto que beneficio que producen son a cada roáis sustan
cio . Clar que n n estarna a falar de cabeceiras menores ou de peque
nas emisoras, senón de verdadciros conglomerados nos que se insiren ca-

'Convertida 
en mercadoria, 
a información 
vóltase frívola, 

servil cos 
anunciantes e 

co poder en xeral" 

deas de televisión, periódicos e re
vistas, pero tamén axéncias de pu
blicidade e diversos aparatos rela
cionados dunha maneira ou de ou
tra coas relacións públicas e o en-
tretenimento. 

Até agora, a indú tria cultural ou 
da conciéncia constiruiu o segundo 
ector exportador do Estados Uni

dos, só uperado pola aviación. Os 
últimos dados indican, en embar
go, que o relacionado cos méios de 
comunicación, nas suas diversas 
modalidades, ocupa xa o primeiro 
lugar. Pero de que falamos, poderia 
perguntarse algun lei tor? E>os pro

dutos da factoría Disney? Dos disco ? Do cine de Hollywood e <los telefil
mes? Ou da CNN? Poi un pouco de todo. A información perdeu o seu 
carácter formativo e de ervício público para asociarse con firmeza, desde 
hai déca las, ao espectáculo e ao entretenimento. E iso por unha razón 
óbvia e paralela ao que está a uceder no re to da sociedade. T rátase da 
máxima invi íbel, pero tamén indiscutíbel, hoxe imperante, de que todo 
aquelo que un cidadán pode demandar é u ceptíbel de ser convertido en 
mercadería. A infonnación non ia er unha excepción. O conceito de 
enrizo públic parece anticuad , de modo que todas as forzas conserva

doras critican hoxe, por e empl , ubvención ás televi ión públicas. 
E i o ainda que a ece e chegue a caso tan delicados para unha demo
cracia como a aparam nto d cadeas televi ivas por parte dun presi
dcnt d 1 govern , c mo uc d u en ltália c n Sílvio Berlu coni. 

Conv rtida en mercadoria, a información vólta e frívola, ervil cos 
anunciant s e co pod r en xeral, dun modo ainda máis profundo do 
que anteri rmente xa ucedia. Non n mái frívolo os xornalista de 
ag ra, com alguén, collendo o tauro polo rabo, poderi.a chegar a 
pensar. A friv lidad é unha condición do e pectáculo e da función 
de cntretcr, nunha s cicdade dirixida ao consumo, nas horas que dei
xa libre a xornada laboral. 

Somente quen está contra o neoliberalismo, Goma modalidade actual 
do noso sistema económico, pode desexar con coeréncia un modelo 
distinto de méios de comunicación. Neste sentido a alternativa de 
Raymond Willians é recuperábel: Méios públicos e control dos mes
mos por un consello máis amplo e plural do que conforma o parla
mento, e cunha continuidade no seu labor por riba da duración de ca
da le~islatura; méios de base con axuda pública, controlados por aso
ciacións diversas e á escala territorial que corresponda. 

Como transición non cabe despreciar nengunha posibilidade, toda vez 
que a unifonnidade á que inexorabelmente .conduce o mercado deixa en 
estado virxe grandes campos informativos e tendo en conta tamén que a 
curiosidade e a ansia de coñecimento humana non deben ser nunca 
dadas por perdidas. Desde as chamadas telefónicas a certos programas d~ 
rádio, até a elaboración de modestas pero clarificadoras publicacións lo
cais, todo é útil se de verdade se quere cambiar a sociedade. Cómpre cla
ro está, e ·como condición prévia, saber o que se quere dicer e non preo
cuparse pola modéstia dos meios. Cada quen pode criar a sua própria 
canle, rendo en conta que as modernas tecnoloxias informáticas, aplica
das á edición, facilitan ese labor. Bódense pendurar fotocópias ou escri
tos personais no taboleiro do centro de traballo. En China os· grandes 
murais, chamados dazibaos, chegaron a ser un méio de comunicación de 
masas. Non hai porque pensar_que é necesário posuir a CNN para co
municarse cos veciños. ·O máis importante é sempre ter algo que dicer. • 

Orixe e evolución 1 

Paxaros e aves 

Mamíferos aéreos e 
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A vida das aves 

Observarndo mamíferos 
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Morreu o· médico comunista Francisco Comesaña 
No 36 salvárase da morte por ter nacido-en Cuba 
* -XAN CARBALLA 

A admiración polo vello Paco 
Comesaña en México, onde 
pa;ara a noite do exílio antes 
de voltar ao bairro de San 

·Bartolome en Tui, refle~ouse 
na nota necrolóxica que o xor
nal La Jornada publicou o pa
sado 1 7 de Xaneiro un dia des
pois de finar o médico tudense. 

"Na Galiza, en Tui, finoli onte 
Paquiño. Noutros tempos salvou 
a vida despois xa de tres sentén
cias a marte ás que o tiña con
deado d franquismo, que o tivo 
no cárcere durante ·sete anos. 
Salvouno a casualidade de ter 
nacido en Cuba que, despois xa 
dunha protesta internicional, 
reclamouno como cidadán seu. 

no, preocupados, e do outro lado 
do fió do teléfono sentimos o 
seu salouco, as suas bágoas e pui
demos entender que eran dema
siad as as emocións de facer 
aquela lembranza, que o discul
páramos, que non podía". 

Nunha entrevista publicada en 
A Nasa Terra (nº 438. 28 de 
Xuño do 1990) debullaba as pe
gadas da sua traxectória huma
na "ingresei no Partido Comu
nista no pátio da céldea de A 
Coruña, no 1937. ( ... ) No ex[
lio xamais se lles cobrou con
sulta aos exiliados nen aos rrie
xicanos amigos. Por iso chegei 
sen catos alguns aquí": 

Lembraba tamén os seus contac
tos coa guerilla antifascista, "~sti
ven no cárcere con Manuel Pon-

te, ao que convencin da necesi
dade de organizar a guerrilla. El 
foi o que meteu na disciplina po-

lítica a Foucellas. Pero non tiven 
máis relación, só no nomeamento 
de Ponte como comandante da 
IV Agrupación" e arrepiaba sen
tir o relato do dia que lle conmu
taron a pena de marte, "sóubeno 
o 1 de Febreiro de 1937, o mesmo 
dia que fusilaban aos meus com
pañeiro . Aquel dia o xefe do pi
quete ordenou que me isolasen 
deles e metéronme a golpes 
nunha cela. Seguiron en capilla 
duas horas e cando os ian sacar 
plantár n e e dixéronlle ao xuiz e 
ao piquete que só sairian morto 
e non ll p rmitian air a darme 

un abrazo. Fixeron unha fil ira 
coa baion ta calada e un por un 
funno abrazando".+ 

PARA PACO COMESAÑA, AMIGO 
"Paquiño Comesaña era comunis
ta. Comun\sta e home. Bon coma 
o pan dóce, solidário, fraternal, le
do, cantareiro. Ao seu carón sur
xia a .ledícia de vivir coma unha 
chúvi~ de volvoretas'. Ai, Paquiño 
que oco nos deixas no corazón!" 

BIEITO ALONSO FERNANDEZ 

Unha anécdota contada por Isa
ac Oiaz Pardo no prólogo do li
bro "Testimonio de lq. guerra ci
vil" ele Isabel Rios retrata a no
breza de Comesaña. Isaac pedí
ralle o limiar e Comesaña to
márao con moito entusiasmo, 
toda vez que compartira con Isa
bel Rios e o seu h me, o médico 
Lois Calvelo, a prisión de San
tiago, nos azarosos me es do ve-· 
rán do 1936. Calvelo, tamén 
médico, foi paseado, e Comesaña 
aceito u a encarga tamén como 
unha homenaxe. "Pasaban os 
dias, as semanas e case os meses 
e o prólogo non chegaba. Cha
mamos a Cornesaña por teléfo-

Non sei dicir con exactitude o tempo que haberá, pero de seguro 
que xa-van moitos meses gastados. Foi na primavera, iso sí, porque 
as miñas filias anclaron na compaña de Chonchiña na procura de 
flores, de limóns ou de calquera causa suxerente que houbese na
quela harta Aquel día a Sara e mais eu, rimos na compaña de Luís 
Soto, fillo, as ocorrencias de Paco Cornesaña sobre un certo mosta
cho que exibira nas sesións do 1 !..! Congreso da Emigración Galega. 
As fotografías reflexaban un home alto e corpudo, con aquel aire 
de Pancho Yílla no xeito, pero había que ler de vagar o texto para 
saber .. que aquela facíana estimLdante estaba a comentar a trascen
dencia histórica da figura de Concepción Arenal E polo que apun
taba o informad_or, de xeito erudito e brillante. 

Foi a derradeira vez que o vín Estaba enfermo pero de moi bo humor, 
tan bo que nin reparei no feito de que aquel home padecera condea a 
rnorte en 1936, que se rispara do pasamento anticipado por un non 
sei que e que estivera exilado e perseguido coma tantas outras xentes 
de ben que seguiran os ditados da dignidade e da decencia. 

Falamos moito -con Paco. sempre se falaba moito- e aproveitei para 
aprender· algo máis do labor calado dos nosos compatriotas no exilio. 
Saíron a relocir Luís Soto, o comunismo, o nacionalismo, o Padroado 
da Cultura Galega en México, Carlos Velo, e tal parecía que Paco 

Come aña e c nvertcra en croni ta do demai , que guecía adr le, 
que el mesmo e Chonchiña foran parre con ub rancia! daquel uni er
so de ideas e de realidade . 

O seu neto dixo, no enterro, que Paco Come aña fara médico do 
pobo Eu sei que foi asi, e tarnén sei que o que facía era manter unha 
enda xa trazada por outro "médico do pobo", naqµel Tui republi

cano e popular Ante ca el, Aleixo Diz e Daría Alvarez Lime e 
exerceron a olidariedade e todo ele padeceron e ofreron a con
secuencias desa lealdade co pobo 

Pero eu teño para mín, que en realidade Paco non foi médico. on, 
Paco foi, antes ca nada, un Amigo, Se hoube e un novo libr do ofi
cios ali tería que vir escrito que o labor máis importante é o de -practicar 
a amizad.e e, nesa ocupación, Paco era dos mellares que coñecín. 

Foise mozo, só tiña 84 anos, e Tui perdeu con el boa parte do eu en
canto. En San Bartolomé queda o cruceiro, a igrexa románica, a xen
te popular que ali habita pero falta o amigo e e e baleir xa nunca 
máis se encherá. Saúde na patria e que o refluxo do univer o no traia 
de novo a túa memoria+ 

BtEITO ALO so FERNA 'DEZ é hi. coriador 

Ven de publicar o libro de cantos infantis O segredo dos zapatos moi pre ente a eséncia do 
leg como e p de aprezar n pá
xinas de Neira Vila u Ca t lao. 
O de ag ra on libr d m, siad 
univer ·ais, que renden a xcn ra
lizar t 1 , n gand un.ha id nti
dade de no o. re) qu tamo · 
<lema ia<lo apcg- do á modcrn i
dade. Vamos á modernidad co
mo e fi e o tet qu arranxa to
do, pero debemo conxugar a tra
dición c a m lemiclad . 1 o é 
qc verdadciramcntc cu intento. 

Femando Cabeza Quiles 
'Na literati.ira infantil de hoxe falta o ambiente rural' 

* XOSÉ MANUEL VARELA 

Fernando Cabeza Quiles (Ponfe
rrada, 1953) é un galega máis, 
dado que entre os seus devancei
ros se .atcpa Salvador Cabeza de 
León, irmán do seu b_isavó. 

Este ponferradino pronto come
zou a publicar artigas con temá
tica galega. Botou a andar con 
reseñas sobre toponímia e arque
oloxia en suplementos de xor
nais e amplos· traballos sobre to
ponímia en revistas especializa
das. En 1992 tira do- prelo o vo-

. lume Os nomes de lugar (Xerais), 
unha exaustiva compilación de 
topónimos dos que explica a sua 
orixe e significado. Agora ven de 
publicar, en edición de autor, o 
s~u primeiro libro de cantos in
fantis baixo o título de O segredo 
dos zapatos ·e outros cantos (Noro
este Infantil) co que inícia a co
lección denominada "A garabata 
branc:::i." dirixida a leitores de 
máis de nove anos. 

Que o motivou a escreber est~ 
libro de literatura infantil? 

A min góstarne moito ler cantos 
e relatos curtos. Por esta afeizón, 
porque me cria con forzas e boas 
sensacións e, tamén, por ser 
mestre, afrontei este reto . Creo 
que un mestre debe escreber, 
polo menos, un libro de literatu
ra infantil, ainda que sexa por 
deformación profisional. 

O libro está fortemente am
bientado na xeografia da Costa 
da Morte. 

É a sua principªl_ característica. 
Beiramar pode ser Camariñas ou 
Malpica, ainda que de todos 
modos non. responde a unha 
ubicación espacial concreta. O · 
corito "O segredo dos zapatos" 
está ámbientado en Fisterra. 

Nestes catorce cantos nótase a 
sua pegada de tqponimista? 

O que quixen realizar neles foi 
unha recriación ou elaboración de 
topónimos. Este é un trazo estilís
tico que xa usaran con anteriori
dade autores como Valle Inclán, 
quen chamaba Viana do Prior á 
sua Póvoa do Caramiñal. Eu,_ nun 
destes cantos, "O Ronte dos Cho
clos'', xogo coa toponímia ao 
apresentar un nome de lugar evo~ 
luído, pero de maneira festiva. 

Tamén se aprezan lendas e tra, 

dicións da Costa da Marte. 

Son admirador dos irmán 
Grimm e de todos os conto de 
corte nórdico "que se apoian no 
folclore. Carapuchiña Vermella 
está baseada nunha lenda popu
lar e Brancaneves tamén. Sen 
embargo, na actual literatura in
fantil galega non aparece para 
nada o rneio rural. Todos os li
bros están centrados no meio ur
bano, cando Galiza segue a ser 
un país eminentemente rural. 

As editoras que desbotaro~ a 
publicación de O segredo dos za
patos e outrns cantos fixérono 
porque consideraban que o meu 
libro reflectia un ambiente de
masiado rural; ou porque o con.
to "O tren de Pepiño" lembraba 
te mpos de Fernández Flórcz, 
cando iso era precisamente ci 
que eu qu.eria recriar. 

Na literatura infantil galega que 
se pode ler hoxe en dia non está 

O segredo dos zapatos vai adi
cado a Xosé Manuel Eirís. Que 
nexos o unían co cantautor? 

Eirís era un.ha persoa diferente 
e a min atráeme xente dese ca
rácter, dado que sempre intento 
fuxir da monotonía ambiental. 
Era un home especial, daí que 
tratase de me unir a el. Iso ser
víame para vencer o complexo 
de bicho raro, a sensación de 
vergonza que experimentas 
cando dis que andas a escreber 
algo. Xosé Manuel realizara a 
reportaxe fotográfica do meu li
bro Os nomes de lugar, unha 
maneira de lle dar azos para se
guir vivendo. Doeume moito o 
seu falecimento. Entón, como 
unha forma de perpetualo no 
ambiente é para que siga pre
sente no espírito da ~ociedade 
declícolle este Libro.+ 

A 
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LEMBRANZA DE -RICARDO PALMAS 
Teño <liante a última carta del, dende Lisboa, 
escrita pouco antes da súa viaxe a Londres, on
de o sorprendería a marte o pasado 10 de no
vembro a pouco de chegar 6 aeroporto de He
athrow. Acusa recibo do meu libro "Memoria 
da emigración III" sobre o que fai algúns co
mentarios arredor de personaxes e aconteceres 
galegas de Buenos Aires, tema reiterado na nosa 
correspondencia e nas nosas conversas. 

Despois de moitos anos de non vemos, tiñámo
nos atopado na Galeria Sargadelos, de Madrid, 
en 1976. Virían logo outros encontros, no Insti
tuto Galego de In~ rmación, no congreso sobre 
Blanco Amor (en Ourense), no congreso sobre 
Oieste (na Coruña). Nos últimos tres anos eran 
frecuente a súas viaxes a Galicia. Tamén nos 
falabamo por teléfono. 

A obra de inve tigador e xornalista que nos dei
xa é breve, per e taba chamada a ser realmente 
exten a e temo en conta as investigacións que 
viña realizando bre diverso aspecto da cultu
ra galega. Era moi traballador e moi rigoroso. E 
mái alá do tema galegas intere ábase palas 
cue tión mái di ímiles. Recordo que o ano-pa-
ado encargoume que lle trouxese de Cuba o 

texto dun poema de Nicolás Guillén sobre o 
pintor brasileño Cándido Portinari. 

Coñecín ó Ricardo (arxentino fillo de pais gale
gas) en 1957, hai corenta ano . Escribíralle a 
Rodolfo Prada, director de "Opinión Gallega" 
dicindo que e quería vencellar a algún centro 
cultural galega. Anisia e eu viñamos de fundar 

"Eu on un pouco parvo, ben comprendo ... " 
decía aquel, así que, ¿como non hei ser eu 
mái que parvo? A diminuta encarnación da 
xenreira do boxeador groggy, o in oportable 
e pectácul do parrulo bébedo o dCa do folión, 
a in en ible infamia do ¿debo dicir homele 
ou SDF: que é o políticamente correcto? Pero 
anque on moi parvo, ben comprendo que a 
diferencia entre a arte e a "boutade" ten que 
e taren lg mái que na xeometría: por 
exemplo, na po ición do ob rvad r, per esto 

ría met r ó dem nio da ciencia na polémica 
e n n i e deb ría ... 

XosÉ NEIRA VILAS 

'Un día 
propuxemos que 

creasen unha 
Asociación 

Arxentina de 
Pillos de GaLegos. 

Naceu esa 
entidade o 10 de 
outubro de 1959 1 

e foi Palmás o 
seu principal 

animador,, 

XERARDO MÉNDEZ 

'Dixo 
Ramón 

Lourenzo que 
non lía nada que 

non "fora 
normativo» 1 

como pode non 
apreciar os 
esforzos de 
Rosalía por 

achegar á escrita 
o son da lingua" 

"Follas novas", uriha organización destinada a 
difundir o libro galega en América, e como ca
da sábado levabamos a cabo unhas reunións ou 
ateneos onde se debatían temas da nosa 
cultura, Prada, coñecedor desto, indi-' 
coulle a aquel mociño inquedo, pre
ocupado pola súa "patria anterior" 
que se dirixise a nós. E unha tar
de apa_receu na rúa Asunción 
3035. Dende esa foi o máis 
asiduo, o máis estudioso. Te
ría uns dezaseis anos. Algun
has veces viña con seu cur
mán Xosé Baladrón. Tanto 
divulgou aqueles encontros 
que cada día eran máis os 
estudiantes arxentinos, de 
orixe galega, que participa
ban neles. Así foi como un 
día lles propuxemos que 
creasen unha Asociación 
Arxentina de Fillos de Gale
gas. Coa proposta entregá
moslles un libro de actas e un 
borrador de posibles estatutos. 
Naceu esa entidade o 10 de ou
tubro de 1959, e fo¡ Palmás o seu 
principal animador. 

Ricardo asistía ós cursos de AGUEA 
(Asociación Galega de Universitarios Escritores 
e Artistas), estaba presente en toda conferen
cia, recital, acto patriótico galega. Sustituiu a 
Blanco Amor nas clases de lingua galega, cola
borou con Seoane en actividades editoriais (pa-

quel povo, pregunta insidiosa e sen dúbida fó
ra de lugar, pero que a rnin, que tiven o pla
cer de atapar unha edición de Merlín e familia 
que non sofrira os efectos da navalla estan
dardizadora non hai moito, brincoume así, de 
sotaque, despois de ler que Casares dixera que 
Cela, Torrente e Valle lnclán pertencían á li
teratura galega, e non sin sofrir antes a queixa 
dun homiño que dicía que a prosa de Lamas 
Carvajal estaba plagada de ourensanismos, e 
lendo a Celso Alvarez Cáccamo reflexiono 
sobre o pecado e pregúntame: ¿U-la fornteira? 
(E to do "u" non é ourensanismo, creo ... ). 
Acaso na sombra. Porque o certo é que ben
zoadas sexan as árbores que dan boa somnra, 
que benaventurados son os que se acollen a 
elas. Eu, triste rnarrauciño de San Antón, sí
gorne facendo unha triste pregunta, ben alon
xada de todas as fronteiras: ¿existe unha Ver
dade ou eran un cento de marran~· ros os que 
so tiñan a proezas de Ulises? Lái me, corno 
arte án - e alguén quere conced

1 
rrne a mi-

ra poñer un exernplo que me toca de preto, Luis 
enviouno a Montevideo para que atendese a 
edición que fixo o Patronato da Cultura Galega 

do meu libro "Historias de emigrantes"), 
asistía ás tertulias de Suárez Picallo. 

Era ledo, decidor, °'campechano . 
Tiña un fino sentido do humor. 

Sabía burlarse con gracia dos 
paifocos. Era irónico coma 

Blanco Amor pero sen a car- , 
ga de mordacidade do noso 
amigo ourensán. 

E entre broma e broma 
-fóisenos de repente, sen 
aviso, nada menos que no 
aeroporto de Londres. Ca
bían aquí algunhas das 

- exclarnacións moi del para 
estes casos. Deixounos sen 
máis. Sabíamos que pade

cía de reumas, pero non ti
·ñamos noticia do seu cora

~ zón en creba. Agora sabemos 
que tal padecemento non era 

novo. Dedúcese polas medicinas 
que apareceron no seu apartamen

to de Lisboa. 

Queda moito por dicir deste amigo, <leste tei
mudo traballador da cultura_galega. Volverei so
bre el, máis alá desta evocación de urxencia. + 

XosÉ NEIRA VrLAS éescritor 

sericoraia dese título- da calidade do barro, 
porque sei que, por máis que enrede, de onde 
non hai non se pode quitar. E apunto os pro 
cedementos da inquisición: negar a pregunta, 
negar a resposta e, por último, negar a obser
vación. Para preguntar despois como é que os 
cambios do diccionario son preferentemente 
ortográficos, e que, con tres institucións adi
cadas ó idioma, haxa canseiras esquencidas, e 
outros exilios. A fronteira, como sempre, de
búxaa o poder. 

E alá quen quera vivir do grafito. Digo, sen 
rubor ningún, e con toda a admiración do 
mundo, que o home pode ser outra causa, pe
ro que o que non se busca non se encontra: 
·unha causa é a confianza no guieiro, e outra a 
fé e a esperanza nos milagros. Anque ,ó mellar 
arranxámolo todo se fichamos a Valle e ós 
outrosa. • 

-XERARDO MÉ DEZ é escritor 

.,.,. 
<. 
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Paco Comesaña, o 'camarada abuelo' 
"Non lle teño medo á marte", 
escribiu Woody Allen," "pero . 
preferiría non estar alí cando 
iso suceda". 

E u creo que Paco Comesaña 
non estaba alío pasado ven, 
res, dia 1 7, cando o enterra, 

mos en Tui. Estaba algunha da 
. moita xente que o quería, con 
esa mágoa branca de bidueira 
que se lle pon á alma non cime, 
terios de inverno. Estaba Chon, . 
cha, a súa muller, a cada vez máis 
belida; como o· soño serodio da 
camelia. Estaban os fillos . Ftan, 
cisco Xavier, o violinista, co 

. abrazo de a quen lle estalan as 
cordas dos adentros. Ela, a mur, 
murar poemas cos ollos. Estaba 
un dos seus netos mexicanos, ' 
cunha estremecente oración lai, 
ca adicada ao "camarada abue, 
lo". Estaba a bufanda vemíella de 
Xesús Alonso Montero, a xeito 
de bandeira que quentou a friaxe 
dos de abaixo . Estaba Manolo 

Vázquez de la Cruz, cronista ex, 
cepcional da derradeira -homena, 
xe a Comesaña: a que lle fixo a 
comunidade 'xfrana, os chamados 
zamoranos tudenses. Mesmo esta, 
ba un crego, no enterro civll, izo 
requiem da amistade na gor?'ª· 

Estaba, como non, A'Morte. 
Pero era.aquela unha•morte 
perplexa, despistada, en fó, 

ra de xogo. Como se non puide, 
ra con Paco Comesaña e acodi, 
·ra alí obrigada, no cumprirnen, 
to dunha misión imposible. 

En realidade, Paco Comesaña 
gañara o primeiro pulso á morte 
en 1936 e estivo baténdose con 
ela en tremendos asaltos no ring 

· franquista ata o seu exilio en 
México. Foi un dos condeados a 
morte que retratou Camilo Diaz 
Baliño na cadea de Compostela. 
antes de ser el mesmo asasinado. 
Quizais o que debuxou. Camilo 
foi un amuleto, un ex voto · para 

a salvación do mozo médico, he, 
raldo da -revolución social. A 
presión de Cuba, onde nacera fi, . 
llo de emigrantes, evitou a asúa 
execución sumaria. A Morte dis, 
frazouse entón de toberculose. 
Comesaña foi o único alivio nun 
tren ateigado de prisioneiros con 
esa doenza, un tren pantasma 
que percorreu as vías xeadas da' 
postguerra e ao que non lle da, 
ban parada na.S estacións. 

Continuou loitando pola 
vida dos compañeiros pre, 
sos nun hospital carcela, 

rio para tuberculosos que tiña o 
sarcástico nome de Porta Cellis, a 
Porta do Ceo. Coa morte sempre 
ao axexo, aínda lle agardaba o 
presidio de San Simón. 

De mente lúcida, corpo rufo e 
verbo' cálido, Comesaña non só 
se facía respetar polas suas ideas 
senón tamén querer pola súa 
bondade e desprendimento. A 

A b·eleza da Pedrada-ra 
A carón desta rocha 
zoomorfa cóntase que, 
hai moitos anos, pro, 
duciuse un marabilloso 
suceso no que, ·eclip, 
sando incluso ao máis 
grande tesauro irríaxi, 
nable, irnpúxose a be, 
leza. Trátase dunha 
lenda que se repite en 
moitos lugares de Gali, · 
cia, e en cada un cobra 
pequenos matices que a 

, enriquecen. I 

f álase aq uí d un ha 
fab ulosa tenda que 
aparece u <liante 

dunha mulier que, sor, 
p rendida, entrou nela 
corno se fose nun "hi, 
per" daquel tempo, pa, 
ra remexeí, ver, probar 
e tocar todo canto alí 
se expoñíá; . e ap face , _ 
lo, imaxinábase cantos proble, · 
ma~ solucionaría se fose a dona 
dun calquera dos 6bxectos alí 
expostos, peites, navallas, gar, 
fos, colares ... todo, totalmente 
de ouro macizo. . 

A señora non sabía dicir cal 
era ~ rrebello máis precioso; 
cada un deles -brillaba coa inci, 
piente luz do améncer como se 
un sol de mediodía lle dese de 
cheo, e mentres se ilusionaba 

' remexendo entre tanta marabi, · 
Ha cavilaba ·para si que, se 
aquilo fose seu, podería recupe, 
rar o · que se perde cos anos e 
conquistar todo -o que nunca 
puidera sóñar. Pero, para a súa 
desgracia, cando foi interroga, 
da pola fermosa tendeira que a 
observaba detrás do mostrador: 
"¿Que lle gusta máis desta ten, 
diña?", a paisan a non soubo 
apreciar o verdadeiro tesauro 
que alí se gardaba, e diante da 
inesperada pregunta, ab raiada, 

sentiu a. urxencia de ' facerse 
dona dunha participación da, 
quela lotería en rebaixas: 

-Esas tesoiriñas. 

Nese iptre, a tendeira virou de 
cara e onde antes só había bele, 
za amosábase agora a furia e a 
catraxe. 

-Cobizosa, con elas arrincarei, 
che os ollos e dareillos de co, 
mer aos parcos. 

A beleza sentiuse ofendida por.: 
que fora de.sprezada e o encanto 
perdeuse. 

P asado un tempo, volveu 
aparecer a mesma renda, 
no mesmo lugar e coa 

mesma tende ira ao fronte do 
mostrador. Pero desta vez,
quen cadrou a pasar por alí fo ¡ 
un mozo ben p lantado, que 
cando foi preguntado po lo que 

máis lle gustaba,· el, que sabía 
que a fermosura é a c:lona de_ 
todos os tesauros, non dubi, 
dou en responder: "A tendei, 
ra". E daquela o enfeitizo des, 
fíxose, pero desta vez para 
convertelo a el no dono da, 
quela fortuna. _ 

Tal e como a contempla a nosa 
literatura oral, a beleza case sem, 
pre está por enriba das riquezas, 
porque é a única forza capaz de 
abranguelas, .e aínda que, coma 
elas, ela ,tamén é efémera, men, 
tres dura, disfrútanse as súas xoias' 
e multiplícanse os seus réditos. 

Pero esa Ra pétrea da foto, 
situada no lugar de Mou, 
relos, parroquia de Pal , 

rneira e concello de Ribeira, 
que ampara a lenda citada, co 
seu fociño redondeado mirando 
ao solpor, ~rgurdo a ulir o ar , 
que posúe unhas marcas petro, 
glíficas á altura do que podía 

s'úa causa non era a do resentí, 
mento senón a de quen intue, 
con alegría, outra forma de vida 
e contaxia ese anceio. O médico 
do pobo, o "camarada .abuelo'", 

·que disque morreu o outro día 
no Meixueiro de Vigo non , tiña 
nada de derrotado. ' As suas ideas 
non se derrubaran canda a caída 
de ningún muro porque o seu 
i_deal de comunista non tiña a 
forma dun muro nin a fasquía do 
odio senón que era longo e fe, 
cundo como o Pai Miño que 
arrolou a súa infancia e vellez. 
Nos últimos tempos andaba 
c·unha máscara de osíxeno pero 
era el quen axudaba a respirar 
aos demáis. Sempre foi así. Un 
menciñeiro contra o mal do aire. 

Enterrárono o outro día en Tui. 
Pero Paco Comesaña non es, 
taba alí o día da súa m arte. 

Como na escolanía de Faustino 
Rey Romero, merlo é a orquestar 
menceres co seu bicoloiro. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

ser a orella, axudando 
a embelecela, evoca 
outra idea de beleza, 
aquela que non está 
nas formas ou nas fac, 
c ió n s do corpo; é a 
fidelidade , que n os 
trae á memoria o con, 
to aquel do sapo que 
tiña por amante unha 
ra coa que, de pois de 
vivir croando de felici, 
dade un verán entciro, 
cando ll e chegou o 
outono e e refuxiar n 
nunh a forna, el, mi, 
randa á súa compañei, 
ra, cada día mái enru, 
gada, pen o u: "Que 
ben me conservo eu e 
moito afeou ela, déixa, 
me ir dar unha vo lta 
que no n me faltará 
quen me queira. 

O sapo, fachendoso, recorreu os 
lameiros buscando ras novas, 
pero estas, cando o vían, fuxían 
del e chamábanlle vello potru, 
do, oú tirábanlk trastos e espe, 
tábanlle paos. . , · 

Carido se cansou de deambular 
sen encontrar amiga, descqnso~ 
lado, arrimou a unha aba do ca, 
miño e ficou triste e angustiado. 

f oi entón que a súa compa, 
ñeira, notando que xa lle 
.tardaba moito, safu a . bus, 

calo, e el, 'véndoa de lonxe, 
para que non vise a súa des, 
gracia, trataba de escorrentala . 
berrándolle, "vaite de af mu, 
ller vella que eu est.ouche na 
primavera''. ' 

E a fiel amante, comprensiva, 
respondeulle: 

,Meu velliño presumido, ¿quen 
che vai quecer do frío?• 

ANOSA TERBA 

·Paco Martin 
'Se na casa non se le 
nen o xomal, é difícil 
que os nenas lean' 

Que está a ler? 

Nestes momentos estou lendo a úl, 
tima novela de Dario Xohán Caba, 
na Marte de rei, que é dunha exten, 
sión con iderábel e l varame tem, 
po. Paréceme moi interesante so, 
bre todo pola linguaxe que empre, 
ga, moi própria, con moita autenti, 
cidade. Ademais, por razóns da mi, 
ña idade, adícome a reler libros que 
lin hai anos pero que estou a rede , 
cobrir agora coa segunda leitura. 

Recomenda algunha leitura? 

Non me gasta aconsellar porque 
tampouco quera que me dean con, 
sellos a min para ler. O compo, 
ñente máis importante da leitura é 
o divertimento pero un libro co 
que eu o paso ben non ten porque 
divertir a outro leitor. Non me 
atrevo, só <liria que a xente debe 
atopar a parte lúdica no libro . 

V ostede e crebeu Muxicas no e • 
pello en 1971. Que lembra de e • 
creber en galego daquela? 

A cara rarísima coa que te miraba a 
xentc por e creb r un libro n ga[e, 
go cando o p clias facer en c te lla, 
no. Daquela tiña un cmid patri , 
tico que h xe a lit ratura n n ten 
ncce ariamcnte e tamén erta grá, 
cia, que non quer dicir n ab · luto 
que contra Franco estabamo mellar. 
O panorama cambi u: hai mái vo· 
ces e publíca e mái . O que per i te 
é a necesidade de escrebcr per hai 
que inalar que eguen vixente el , 
mentas reivindicativo,lit rári da, 
queles anos. 

Como mestre que fai para animar 
aos seus alunos a que lean? 

Socialm~nte hai unha tendéncia 
a afirmar que os nenas deben ler 
pero esa mesma sociedade consi, 
dera triunfadores aos que gañan 
moitos carros e non é capaz se, 
quera de ler a primeira plana dtin 
xornal. Nesas condicións, como 
van ler os pequ.enos? Se na escala 
impoñemos libros cuxa utilidade 
para· os alunas é respostar ,a un 
cuestionário do profesor, canse, 
guimos o efecto ·contrário. Téñe, 
no que ver como un xogo e aca, 
dalo compete á sociedade, en xe, 

. ral, e ao ámbito familiar.• 

Escritor ( Recarelo· Lugo, 1940 ). 
Obras máis importantes: Muxicas no espello , 
No cadeixo, E agora cun ceo de lama, Dende a 
muralla, ¡Que cousa é cmL~a .. . ! . Libro das adii1i
ñas, Lembranza nova de vellos mesteres e Andan
zas e amizades dun robot J:iequeno. 
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Rosa Veloso 
mostra a 

sua série de 
fotografias 

Os arcos da 
derroto na 

gal e ria 
Sargadelos 
do FERROL 

A Biblioteca 
do Castrillón 
na CORUÑA 
adica unha 

mostra a 
Fina 

Casalderrei 
e Manuel 

Rivas 

Interesante 
mostra de 

ouriveria no 
Muse u 

Provincial de 
LUGO con 
motivo da 

sua 
ampliación 

O Trinque 
Entro ido 

Xa se pode correr o entroido parróquias da ribeira do Mi-
que empezou odia 19, co ño. Bon momento para pro-
chamado Domingo Fareleiro . bar os chourizos e o viño no-
A tradición consérvase ain- vo. Ir con tino para chegar 
da en localidades como Xin-,.,- en forma ao dia 11, Martes 
zo, Verin, Laza e algunhas · de Entroido.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

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

LO~' E E. 11GO ' 

O á baJo 25 na Splash 
Facwn de Ar:ua dentro da 
'Xira Gas. 

Bue u 
•MÚSICA 

CLAN MORIARTY 

O Domingo 26 no pub 
Acuruxo ás 20,30 organiza
do polo Colectivo Aturnxo. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

PEQUE O F RMA TO 

A ala Atlántica expón obra 
en pequeno formato de no
meado arti t . Abr até o 
5 de Fehreiro. 

COMl 

A Biblk t ca Muni ipal de 
EstuJo · L(1ca · acoll, unha 
mo · tra ibliográfica de 
banda Je · fiada. Até fina i 
de Xan iro. 

CA ALDERREI E RlVA 

A Biblioteca do a ·tri llón 
l ferc e até finai · de Xanei
r , unha mo tra bre a 
obra do dou e critor 
que vct1en Je re eber o 
prémio estatal d narrativa 
e lit rarura infantil. 

DIE BRÜCKE 

O Quit co Alfon o expón 
até o 26 de Xaneiro, obra 
dos pintores expresion ista 
alemáns do grupo Die brüc
ke (A ponte) . Emil Nolde, 
Karl Schmidt-Rottluff, 
Erich Heckel e o máis co
ñ ec ido Ludwing Kichner 
aparecen na mostra. Os ca
tro fundar an o grup o e n 
1905, que durou até 1913 
definíndose con cadros adi
cados a anguria social. 

•MÚSICA 

NENOS CANTORES 
DE VIENA 

O Venres 24 ás 20,JO no 
Pazo de Congresos Os ne
nas cantores de Viena inter
pretarán un programa sen 
determinar. Para reservas 
o u in fo rm ac ió n pódese 
chamar ao Pazo de Congre-

so (9 1) 25 20 21. 

INFONICA DE GALJZA 

O áhaclo 25 ' L 2 do mcio
J ia no Pazo de Congre o , 
interpreta a Guia de orques
cra pura a moculade. -Dtrixe 
Alejandro Posada e narra 
Fernando Palácios. A in
fúrnca \·olta actuar no Pazo 
de ingre o Xoves 30 ás 
20,30 con o hra de Berg, 

travin k1 e Chaikovski. 
Destavolta dtrixe Edmon 
Colomer e vai de solisra o 
violín Gerard Poulet. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

Ü AR(X)S DA DERROTA 

A fotógrafa Rosa Veloso 
expón a érie en branco e 
preto Os arcos da derrota na 
galena Sargadelos (Dolores, 
5 5) até primeiro de Fe
breiro. Abre de tL a 14 e 
de 17 a 22, Domingo de 
12,30 a 14,30 h. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

CANTEIR 
MARINEN E 

O Ateneo anta Cecília 
exp n na sua ala obra de 
arr iscas marinenses. De. ra
volta xunta, até o 2 de Fe
breiro, obra de pedreiro e 
pedreira da vila: Carmen 
Granda!, Cadilleiro, San
tiago Esperón, Belén Nei
ra, Ester Veiga, Fernando 
Cortegoso, Laura Rodrí
guez, Xoan Xuncal , Mi
guelanxo Anleo, Carlos 
Moreira, Abraham Pérez e 
Breogán Agulla Carballal. 

Lug_o _ __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

MUSEU AMPLIADO 

A a mpliac ión do Muse u 
Provincial fo¡ inaugurada 
o Xoves 16. A oferta ac-

Carteleira 

MÁIS· ALÁ DO XARDÍN. 
~Adaptación d~nha novela de 
Gala, con direción de Olea e guión 
compartido con Mário Camus. Diálogos 
imposíbeis . T odo se ad iviña_ antes de 
que pase. Insoportábel a outrora boa ac
triz Concha Velasco. 

~SOL DE OUTON O. Arxenti-
na. Dirixida por Eduardo Mignog

na. História de amor con guión, en apa
riénc i a sinxelo e plano, pero ben 
construido. O mellor, os actores: Norma 
Aleandro e Federic.o Luppi. O abuso 
dos primeiros planos convirtese aqui na 
sustáncia mesma do cine. 

f&', O AMOR PREXUDICA SE
RIAMENTE A SAUDE. Dirixi

da por Gómez Pereíra. Comédia espa
ñola divertida e ben con truida. 

lf?jf',AS AFINIDADES ELECTI
VAS. Adaptación de Goethe po

los irmáns Taviani. Filme hermético, ben 
ambientado na Toscana do século XIX. 

~ ROMPENDO AS ONDAS. O 
danés Lars von T riers (Europa) re

trata a intoleráncia da relixión calvinis
ta, aaavés dunha linguaxe anovadora. 

f&',TI ASESINA QUE NOS LIM-
PAMOS O SANGUE. O polé

mico Tarantino presenta unha película . 
de rransición na sua obra . Interesante 
para os que gesten do director. Insigni
ficante para os demai_s. Jnclue unha 
danza con coitelo tinguida de humor e 
de bon cine. 

C.X.LÓPEZ•PAZOS 

~COUSAS QUE FACER EN 
DENVER. Un afect ado Andy 

García nunha película de máfía. Os pro
tagonistas están máis preocupados pola 
sua beleza que polo guión. Algunhas fla
quezas argumentais botan a perder .as 
propostas máis orixin ais do filme. 

lkfff'. ]ACK. Un nen.o avelléntase ca-
tro veces máis rápido do normal. 

Aos dez anos aparenta coarenta. Pésie a 
tan forzado· argumento, a película ten 
pouco de orixinaL 

~ TRAINSPOTTING. As peri-
. pécias de cinco mozos escoceses 

aditos á heroína. Hwnor, cinismo etítico 
e uns toques surrealistas. 

~ AO CRUZAR ·O LIMITE. 
Amena intriga protagonizada por 

dous bos actores: o veterano Gene Hack
man e o inglés de moda Hugh Grant. A 
narración. está sempre n.o límite do tópi
co, pero non chega a cruzalo. 

IEF',A VERDADE SOBRE CANS E 
GATOS .. Duas mulleres, unha alta, 

loira, espectacular e atolondrada e ·ourra 
baixa gordiñ.a, intelixente e moí intere
sante deciden poñer a proba a w1 home, 
para ver de cal das duas se enamora. 

lJJlf'i SLEEPERS. Catro rapaces dun 
bairro pobre de Nova lorque, co

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

LOPEZ-DUEÑAS pañol. Desde o dia 15 no 
Teatro Principal. 

tual comprende u n h a 
móstra sobre o ourÓ e a 
ouriveria prehistórica ºna 
Galiza, os dous mosaicos 
romanos tecentemente 
restaurados e a colecc ión 
Nelson Zumel que com
prende maio rmente pin 
tura española contempo
ránea. 

O h ote l Méndez Nilñez 
acolle até o 28 de Xaneiro, REALISMO 

NAS RA!ZES 

PINTURA NOVA 

A Biblioteca Provincial ex
pón até fimüs de mes perto 
de vinte cadros de catre ar
tistas da terra, tres .mulleres 
e un home, que non teñen 
má is de 28 anos: Susana_ 
Trillo, Ana Diz, Carmen 
Hermo e Paulo Orza. 

Ü S DESASTRES 
DA GUERRA 

A part ir d·o Martes 21 o 
Museu Provincial expón a . 
série de Goya sobre a gue
rra cos franceses . 

. obrá do pintor ve!1ezolano 
López Dueñas : Oleos de 
bodegóns. de ' realismo ba
rroco. 

A!,,EJANDRO CARRO 

Colga cadros na sala Cléri
gos. Até o 4 de Febreiro. 

RIBAS PROUS 

. Fotografí as na sala ele Cai
xa Galicia, até o 31 de Xa
neiro. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCELO 

Percorrido pola arte con
temporánea do Estado es--

O Museu Prov.inciat abre · 
-até o 2 de Febreíro ist a 
rnostra con obra de Arna
lia Viva , Francisco Ló
pez, Julio López, Isabel 
Quiñtanilla ou Salvador 
Dali. 

•MÚSICA 

GRUPO DE MET AIS 
SANTA CECILIA 

Música de cámara para o 
Venres 24 ás 20 h. n o 
Conservatório. 

REAL FILHARMONIA 
DE GAUCIA 

Máis música de cámara o 
Venres 24 ás' 20,30 no Tea
tro Principal. 

-Üurense 
• EXPOSICIÓNS 

PORTUGAL EA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Até o 31 de Xaueiro pódese 
visitar ista mostra fotogr"áfi 
ca na Casa da Xuventude. 

MANUEL P ATINHA 

A galería Viso! acolle até 
fins de mes os cadros de 
Manuel Patinha. 

CHEMA DA PENA E 
BALDOMERO MOREIRAS 

O Café Bohemia mosrra, 
até Fe bre iro, a es cu !tura 
mural de Cherna da ·Pena e 
os cadros de Baldomero 
More iras. 

BIENAL DLGRAVADO 

A Bienal Internacional de 
Gravado Julio Priéto Nespe
reira chega á IV edición e 
comemora os cen anos do 
nacimento do art ista ou 
rensán do que leva o nome." 
Fica aberra até o 15 de Fe
breiro na Aula de Cultura 
de Caixa Ourense (Aveni
da de Pontevedra, 7). 

GAlTAS 

O Museu da Cornamusa 
garda unha colección de 
gaitas de dive'rsos países . 

UN ANONOSUL 

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 

CUARTETO 
DE SAXOFONS 

O ciclo de Música de cámara 
no século XX oferece a actua

- ción:dun cuarteto de saxo
fóns o Mércores 29 ás 20 h . 
no Salón de Caixa Galicia. 

Rianxo 
• EXPOSICIÓNS-LEJTURAS 

DISCURSOS 
DE CASTELAO 

A Funaación Cascelao cele
bra os tradic ionais Actos 
Cas telao para comemorar 
os 111 anos do nac imento 
do artis ta e político- n a 
cionalista, que rematan no 
serán do vindeiro Domin
go 26 cunh.a oferenda flo -

. ral n o_ busto do Paseo da 
Ribeita. Dentro do progra
ma destaca a ap resenta
ción do librn De viva voz: 
discursos políticos de Caste
lao que fará Henrique 
Mon teagud o, o Vindeiro 
Sábado 25 ás 19 h. na Ca
sa da Cultura . T amén den- · 
tro das xornadas pero na 
Casa do Coxo e ainda até 
o 2 de Febrei'ro, pódese vi
sitar a mostra Encontro e 
frustracións con escu ltu
ras e pinturas de Nicola Di 
Camilo, Manuel Lage, 
Baldomero Calviño, Cam
pos Vila-Verde, Antón 
Iglésias e Julio López. 

29 -X!".... 
X 0-

0 ~ 
Zw 
<( o 

~~ 
~ w 
01 z z <( 

X 
w 
o 
(V} 

N 

Portugal e a 
guerra civil 
españolaé o 
título da 
exposición 
fotográfica 
da Casa da 
Xuventude 
de OURENSE 

A voda dos 
moinantes 
poi a 
Compañia 
Marias o 30 
e 31 no 
Principal de 
SANTIAGO 

1\1 
lJIJ 
Os 1.11 
anos do 
nacimento 
de é:astelao 

· son come
morados ·en 
RIANXOcon 
distintos 
actos pola 
~ndación = 
que leva o 
seu nome 
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Os tapices 
de Denyse 

Husson · 
pódense 

ollar na sala 
do 

Araguaney 
· de 

SANTIAGO 

A galería 
Trinta 

mostra 
debuxos 

fotos e 
esculturas 

de Eva Lootz 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

CüMPAÑEIROS 
DE VJAXE 

A Fundación Eugénio Gra
nel! abriu o pasado Venres 
17 no Pazo de Bendafia 
(Praza do Toral) Compa
fieiros de viaxe que recolle 
fondos da colección surrea
lista da fundación. 

Ü TEAR DE CERCA 

T apices de Denyse Hus
son na Sala de Exposicions 
do hotel Araguaney, do 20 
ao 30 de Xaneiro, o nde 
ademais se pode ver á cria
dora en pleno traballo. De 
12 a 14 e de 19 a 22 h. 

MANDA LAS 
DOSANGUE 

A artista austriaca Eva Lo
otz abriu na galeri;:i Trinta 
unha mostra de debuxos, 
fotos e esculturas de peque
no formato. Pódese visita r 
até o 17 de Febre iro. 

ÜEZ ANOS DE TEATRO 

O u a história do. proxecto 
teatra l Uvegá ~e 1987 até 
hoxe, cnn vídeos e carteis 
das ac tuacions. Até o 30 de 
Xaneiro no Pavillón de Ga
liza (San Lázaro). 

GALICIA NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

U nha m os tra e tnográfic a 
sobre o país, ainda até Xu
ño no Museu do. Povo G a
lego. Abre de 10 ·a 13 e- de 
16 a 20 h. 

MIRAXES 

A galería Citánia abre até o 

- . 

Convocatórias 

LUIS KSADO 
DE CRIAZON FOTOGRAFICA 

Oferece un único prémio de 1.000.000 
pta, para ~éries de 6 a 12 fotos que gar
den reláción coa Galiza ou coa emi
gración galega. A Depuración da Co
ruña convoca por primeira vez o certa
me Luís Ksado e recolle as obras até o 
30 de Maio de 1997, sempre que non 
sexan montaxes nen vaian manipula
das dixitalmente que teñen que ser de 
30x40 cm. e chegar sen enmarcar bai
xo plica, título e lema e co número que 
lles correspo nda na série escrita no 
dorso , á Sección de Cu ltura.: Avda. 
Alférez Prov isional, s/n, 15006 A Co
ruña. Telf. (981) 18 33 02. 

CONCURSO DE ESCULTURA 

A Universidade de Málaga convoca o 
X Concurs'o de Escultura Suso de 
Marcos, abe rro a todos os que apre
senten unha obra (te ma libre, pero 
cun tamaf'io comprendido entre os 50 
e os 130 cm), entre o 17 e o 21 de 
Febreiro de 1997 ·na galería La Buena 
Estrella: Centro comercial Málaga Pla
za, LB2. Armegüa l de la Mota, 12. O 
traballo ten que v ir acompañado dos 
dados persoais, fic ha técnica, bteve 

r comen.tário (non t:ná is de dez liña 
mecanografadas) i:- unha curricula. O 
prémios: 500.000, 300.000 e 250.000 

pta. farans·e públicos o 22 de Febreiro. 
_ Para ma ior información pódese cha

mará Universidade de Málaga (95) 
213 11 25 ou 213 10 27. 

CURUXA DO HUMOR 

O Museu do Humor de Fene convoca 
doutravolta a Curuxa do Humor, un pré- · 
mio con vertentes literária, gráfica e fo
tográfica. N o apartado literário pódese 
usar prosa ou verso, sempre que os textos 
anden entre os dous e seis fólios meca
nografados a dobre espazo por unha só · 
cara (hai que remesar seis cópias e o ori
xinal). Para o concurso gráfico admiten 
calquer técnica (branca e preto, cor, un
ha ou várias vifi.etas, etc) sobre cartolina 
cunhas dimensións mínimas de 2lx30 
cm. A sección fotográfica tamén permi
te calquer técnica, ai.nda que nun tama
ño mínimo de 18x24 cm. Para participar 
hai que facer os envíos ba ixo lema e pli
ca (onde teñen que figurar nome, ende
rezo, DNI, teléfono e máis unha breve 
cÚrr fc ula ). Recollen os traba llo até 
Marzo no: Muse.u do Humor. Premio 
Curuxa. Fonte do Campo 20-22. 15500 
Fene. A Coruña. O museu estabelece un 
único prémio por categoria de 100.000 
pta. e máis a Curuxa do Humor, peza de
señ acla por Francisco Pérez Porto e <loa
da por Cerámicas do Castro. A Curw:a 
tamén ferece outros prémio clas1fica-

. dos como especiais, entre o que de taca 

11 de Febreiro unha colec
t iva de pintura con obra de 
Xurxo Góm~z . Chao, Luís 
López Rico, Rosa Vázquez 
e Xoán Viqueira. Abre de 
18,30 a 21,30 h. 

MEDARDO R osso 

ALBAÑILERJA FINA 

o artista informalista gale
go Anxel Huete, expón no 
Dobre Espazo do CGAC. 
Abre de Martes a Sábado 
de 11 a 20 h, Domingos de 
11 a 14 h. 

RICARD TERRÉ 

O ColéXio de Fonseca aco
lle a mostra da Fundac ión 
la'Ca ixa, sobre a obra do 
fotógrafo catalán Rica rd 
Terré. Pódese v isitar até 
o 3 1 de Xaneiro, de Lun s 
a Venres de 10 a 14 h. e 
de 1 7 a 20,30 h, Sábados 
de 11 a 14 h. Para face r 
reservas de visita-s escola 
res ch a mar ao (98 1) 56 
40 03. 

AMÉRICA PREHISPANA 

O CGAC cont inua coa 
primeira mostra no Estado 
das esculturas de Eduardo 
Rosso, considerado xun to a 
Rodi.n pa i da escultura 
contemporánea. De Martes 
a Sábado de 11 a 20 h, e 
Domingos e festivos de 11 
a 14 h. Até Febreiro. 

•MÚSICA 

SINFONJCA DA R TV 
DE M OSCOVA 

O Venres 31 ás 21 h. n o 
Auditório de Galiza, interpre
tan obra de Verdi, Saint
Saens e Rachmaninov. Diri
xe Fedor Glushchenko e 
aco mpaña no violonce lo 
Klaus Peter-Han. 

CONCERTO DIDACTICO 

O Martes 29 ás' 11 da mañá 
n o Auditório de Galiza so
bre un programa de Prokof
fiev, e coa Real Filharmo
nia de Galicia dirixida por 
Maximino Zumalave. 

A VODA 
DOS MOINANTES 

o dotado con 100.000 pta. "e Curuxa , 
aberto aos médios, xomalistas ou escri
tores destacados pola sua tarefa a prol 
do humor ou a presenza da clave humo
rística na sua obra. Outros prémios espe- · 
ciais son a Curuxa de honra destinada a 
persoas ou institucións cunha clara tra
xectória humorística, e a Curuxa de ba
rro para os suxeitos defensores de ac
cións ou va lores vergoi'ien.tos no critério 
do Museu. O fallo darase a coñecer en 
Abril no decurso das Xomadas do Hu
mor. Maior información no telf. (981) 
34 24 00 ou 3414 51. 

XADREZ É RUSO 

No mes de Xaneiro comeza o curso de 
Iniciación ao idioma ruso da Aso
ciación Máximo Groki de Vigo que ta
mén imparte cursos de xadrez para 
maiores de 8 anos. Máis informac ión 
de 17 a 20 h ., de Lun Yenre , n o 
(986) 22 44 57, ou pa ando por Mar
qués de Valadares, l 4-1 ºoficina 5. 

PRÉMIO E1xo ATLANT1co 
DE NARRATIVA 

O Eixo Atlántico convoca o eu pri
meiro prémio de narrativa gala ico por
tuguesa, dotado con l 500.000 pta. O 
prémio acepta rraballo inédiro e ori
xinais, en galego ou porrugué (que 
respeten a normativa oficial), e che-

guen mecanografados a dobre espazo 
(8 cópias ), antes do 15 de Febreiro de 
1997, aos loca is da As ciación Galega 
de Editores: Doutor Cadaval, 33-3ºC. 
36202 Vigo. A. apresentac ión ten que 
er baixo plica e lema. A obra premia

da pub li cara e en 'galega e portugués. 

CuR o DE voz 

Do 3 ao 7 de 17 a 20 h . a sa la Galán 
de Santiago acolle un curso de voz en 
situación de representac ión. Etelvino 
Vázquez qué dirixiu a adaptación de 
Tic-tac de Suso de T oro por Teatro de 
Ningures, será o encargado de imparti
lo. T en w1ha parte ad icada ao aparato 
fonador e outra a palabra fa lacia. O 
IGAEM oferece dua be as para asistir 
a A ociación Cu ltu rai de acmre . 
Maior información no (9 1) 5 51 66. 

ÜIRE CION ORAL 

oro Camerata ad Libimm de Ponte
are.a arre lla o egundo · ;1b;1do Je 
cada me . curo Je dirección coral. 
T rnn lugar Jurante todo () an l Clm 
eminário. d Jire tore profi · ionais 

ademai do oirnvo 1irso Je dirección 
coral, canw e ctfcnica t 'O al que celebra
rán a vind ira 1.:mana anta. O endc
re:o da camerma: alvo otelo, 3-en
trcchán. 36 60 Pontear a ·. Tclét1m11 
(9 6) 66 L4 97. + 

J. Carrero 
expón na 

· Novo Solo 
de 
Caixavigo 

O pase é en versión orixt
nal o Venres 24 ás 20,30 
no centro Caixavigo. 

CON TRUIR A PAZ 

Escolma sobre 3.000 anos de 
várias culturas americanas 
prehispanas no Auditório de 

· Galiza, Museu do Pavo Gale
ga e Igrexa de Sarí Domingos 
de BoTlílval , de Manes a Do
mingo de 12 a 20 h, até o 28 
de Febreiro. Luns pecha. 

ÜRQUESTRA 
DE CAMARA DA OSG 

O Luns 20 ás 8,30 da noite 
na Aula de Cultura de Cai
xa Galicia. Dirixe Massi
mo Spadano. 

A Compañia Marias fai pa
ses o Xoves 30 e Venres 
31 ás 22 h. no Teatro Prin
cipal de A voda dos moi
nantes . 

• EXPOSICIÓNS 

A MEMORIA DUN SOÑO 

Aré o 2 de Fchr ir 1 no pri
me i ro andar d a Casa da· 
Artes póde e vi irn r e ta 

tnosrra en d fcn dunha 
educación para a paz, na 
que participan nomeados 
art i ta galego . 

Vig_o ___ _ 
BHYRR •CINEMA 

O ES~UDQ DA GAL.IZA DE

SE~ADQ P9R CASTELAQ 

EN INs!iNIA QU ~ VEIRQ 

O trio de percusión actua o 
Martes 28 ás 20 h . na Aula 
de Cultura de Ca ixa Galicia. 

•TEATRO 

PA 

Ü SEGREDO DA ILLA 
DAS FOCAS 

The secret of the Roan 
lnish (U SA 1995. 102' 
cor). O di.rector John Say
les recri a unh a len da ir
landesa . Entre os intérpre
tes están Jeny Courtney, 
Eil ee n Colga n , Mick 
Lally, Richard Seridan e 
John Linch. O pase orga
nízao o Cine clube Lumiere 
para o M ér cores 29 ás 
20,30 no ' cine Salesia-r:ios, 
cunha entrada de 400 pta. 
En versión orix in al subt i
tulada en castelán. 

O Centro Caixavi.go abriu 
o pasado Xoves 16 A me
mória dun soño que recolle 
pintura e escu lturas, de 
53 artistas españois deste 
sécu lo. O percorrido co
m eza po r Marie, Blan
chard, Pablo Picasso, Ju
lio González e segue con 
Joan Miró, Joaquín To
rres e Luís Fernández. 
De la Serna e Balta sa r 
Lobo dan paso aos cin
c uenta ao grupo catalá n 
Dau al Set, ao a nd a lu z 
Equipo 5 7 e ao fo rmado 
en Madrid en 1957 El Pa
so. T amén fic an represen
tados os anos 60 co Equi
po Crónica, Arroyo e 
Sellver, e os 70 con Cas
tillo e Clavé . Broto, Sir
ve'nt ou Sicilia. 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta +' 160 pta 

tle gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na canta 

de Caixa Galicia 
209 1 0501 

683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

· Uvegá Teatro a pre;enta 
unha n ova rrio ntaxe Pa , 
Sábado 25 e Domingo 26 
d e Xaneiro n o T eatro 
Principal. 

N ANO 

Os dias 24, 25 e 31 de Xa
neirn, e ainda o 1 de Fe
breiro ás 22 h. na sala Ga- · 
lán. Nano é un monólogo 
escrito por Carlos Blanco, 
X. A. Porto e Cándido Pa
zó a partir da novela T ic
tac de Suso de T oro . A 
produc ión débese a Teatro 
do Adro e a dirección a 
Cánd ido Pa: S. 

LE COLONEL 0 -JABERT 

O Cine clube Lumiere co la
bora coa Alianza Francesa 
no pase do filme que diri
xiu en 1993, Yves Angelo 
e con Gerard Oepardieu e 
F.an.~1y ,Ar,9<)nt _no ~epar.ro. 

MENCA ESTÉVEZ 

A pintora viguesa expón 
obra rece n te na Sala de 
Arte Ca ixavigo . Abre a té 
o 28 de Xane iro de Luns a 
Sábado de 18,30 a 21,30 
h. Domingos de 1 2 a 
14,30. 

X EN X O 

Expón ó leos n o local do 
C R AC (a Asoc iació n de 
Viciños de Cnruxo), até n 
15 de Febreiro. Abre 1:1 par
t ir da 15 do serán. 

CIDOIRO 

A Univenidqde Popular 
' '· f " 1 ( ! ! • ~ • • \.1 ; ' 1 

O Equipo 
Crónico 
participa na 
exposidón 
A memório 
dun soño 
que se pode 
ver no 
Centro 
Caixavigo 

I 



I 

Menea 
EstFvez 

ensina a sua 
máis recente 

obra na 
Sala de Arte 

de 
Caixavigo 

ANOSATERRA .............................•.....................................•...... ~ 
Anúncios .de balde 
• Buscase profesor/a de galego na 
provincia de Barcelona. Escreber a 
Paseo de la Montaña, 141 3Q 3ª. Gra
nollers 08400. Barcelona. 

• Véndese viño mencia eleborado 
artesanalmente (Salnés). Teléfono 
(986) 74 71 18. 

• Clases particulares de matemáti
cas EXB-BUP-COU-ESO-FP-Primei
ro de carreira. Pexego de abaixo, 
33-2Q esquerda. Compostela. Telf. 
(981) 57 22 63. 

• A Rádio Piratona, a rádio libre de 
Vigo , emite no 103.6 da FM . Para 
participar neste proxecto de comuni
cación alternativa escrebe ao Apdo. 
8278, 36200 Vigo. Enviádenos as vo
sas maquetas, fanzines, movidas e 
todo o que vos pete. Bicos. 

• Fanzine con .banda deseñada, en
trevistas, ecoloxia, solidariedade, 
música ... Se queres colaborar con
nosco , manda os teus traballos a: 
Voceiro Trema a Terra. Apartado de 
Correos 94. 15600 Pontedeume. A 
Coruña. 

• Novo fanzine Independentista ju
venil Com Fon;a! No primeiro núme
ro : 1996: um ano de luita; PreS.O.S; 
Drogas , nom?; Dossier publicagons 
galegas; Alternativa Democrática em 
E.H.; ... Para receber 4 números (ape
riódica) ingresso de 1 .000 pta. na 
conta 2091 /0007/51 /3000157543. En
comendas na Caixa dos Correios 
4778-15080 A Corunha. Enviai, tam
bém , colaboragons (novas, art igos , 
opinións ,. .. ). 

• Grande oferta de discos e fitas , 
prezos interesantes: Sr. Baños, telf. 
(988) 210585. 

• Xa está na rua o Abrente N2 2, vo
zei ro de Primeira Liña (MLN). A lín
gua bandeira na libertagom nacional ; 
Porque soster unha organizazón mar
xista hoxe; Os.retos do Nacionalismo; 
material á venda; artigas de Francis
co Sampedro, Eduardo Sánchez Ma
ragato, 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 ex1remo, 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 informagom linguística editado 
polo Movimento Defesa da Lfngua 
(MOL) . Envio gratuito a quem o de
se¡ar. Incluí mateiral para se autofi-

nanciar: livros, camisolas, bandeiras, 
autocolantes, etc. Encomendas no 
Apartado 570 de Ferrol. 

• Mil-homes, Grupo Gai da Coruña 
está á vossa disposigom 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 colaboragons, 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). 
T amén para facer traducións Alemán
Castel án. Teléfono (981) 23 41 89. 
Digna Hermo. 

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

• Defensores da cultura Portuga
laica. O Forum de Amizade Galiza
Portugal distribuí 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 10 da noi
te , e perguntar por Carlos Filio . 

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

• Para alunos e profesores 'gale
gos. Tenho lista de jovens estu
dantes- portugueses entre 15-20 
anos que querem corresponder-se 
com alunos galegos de idade se
melhante. Escrever a David Araújo . 
Monte Cabanelas. 4730 Vila Verde. 
Portugal. 

• Grupo de amigos Ton Comics, se 
che interesa o mundo do comic, se 
queres mercar, vender, trocar comics 
ou calquer cousa relacionada con 
eles, escrébenos e ponte en contacto 
con nós. Procura mandar unha lista 
do que queres. Ton Comics: Apartado 
de correos 271 . 15700 Compostela. 

• Para Museu Etnográfico de recente 
criazón, precisamos instrumentos 

• MUSICA 

SUTAGAR 

. 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 dolmén? História da 
Peneda de Guntin ou Dólmen de 
Aiazo (Concello de Frades). Se de
sexas recibí-lo, esc~eve-nos. Obra
doiro da História. Apartado nº 42. 
15680-0rdes. 

• Por xubilaéión, 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 
183198. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista distribue mendos termo
adesivos da bandeira de Galiza e 
da Sereia de Casteláo ("Antes 
Mort@s que escrav@s") para a rou
pa, se queredes receber 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 
Concello de Vigo. Polo que lle prega 
a todas as persoas que teñan coñe
cemento da existéncia de algunha 
cavidade en Vigo: cova, pozo, tunel, 
mina de auga, etc. faciliten o xeito de 
contacto ou a información no teléfono 
(986) 29 78 81 . 

• Véndese equipa de música en 
módulos separados. Plato, ecuali
zador, sintonizador, amplificador, do
bre pletina, caixas ácústicas de 1 00 
W. Todo en perfecto estado. Chamar 
ao (986) 47 20 60, ás tardes. 

• Oferécese autónomo, responsá- · 
bel, preséncia agradábel e con co
che e local, experiéncia en vendas, 
posibilidade de viaxar pola província 
de Lugo, Norte da Coruña, e Occi
dente de Asturias . Razón no telf. 
(982) 33 17 00 a partir das 21 h .. 

• Gralha, Boletim Informativo nº 
14. Agora com 8 páginas, mais noti
cias, e novos/as colaboradores/as. 
Entrevista a Árias Curto, Circo 
Normativo: a espectacular monta
gem do galego-espanhol, Nobel da 
Paz para Timor Leste, Banda be
senhada, cinema, o já classico 
Konstantino Graphia, etc. Recebe
º de graga, assina ou morre. Aparta
do 678. Ourense. • 

. ALGUN DIA 
TRABAJAREMOS 
JUNTAS (ER) 

O Veme 3 l á 12 da noi.te 
na Iguana Club, os Sutagar 
en directo. Rock reivindi
cativo basco por un.ha en
trada antecipada ele 800 
pta., 1.000 na billeteira. 

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

MADERA 

Pop rock co grupo andaluz 
o Venres 24 ás 12 da noite 
na Iguana. 

O COMBO 
DO MALECON 

A CADELA 
DO ITALIANO 

O grupa de teatro Estróu
pele da Asoc;iación viciñal 
de Zamáns interpreta ista 
peza o Sábado 25 ás 21,30 
da noite no Centro Cultu
ral ele Valadares. 

até o 10 de Febreiro. 

O Malecón oferece concer
tos de salsa todos os Xoves 
ás 12 ,30 e ás 2,30 da noite. 

Vilagarcia 
acolle as mellores pinturás 
que fixo o paisaxista gale
go Cidoiro, entre 1971 e 
l 996. Pódese visitar de 
Luns a Vehres entre as 17 
e as 2 l h., até o 7 de Fe
breirn. 

J. CARRERO •TEATRO 
•TEATRO 

PARA O LESTE 
DOÜANTRY 

RUT MARTINEZ 

A xove artista galega ex
pón 16 gravados que ve
fi.en ser re umo da sua ac
tiv idade na Nouva Acade-

. mia di Belli Arte de Milán 
durante o ano 1995 .. Ga
fi.adora do l º prémio de 
debuxn Xuventu'de 95, 
manterá a obra na Cafete
ría Raquel (rua México) 

O pintor de Cáceres ex:pón 
óleos na Nova Sala Caixa
vigo, até o 28 de Xaneiro. 
De Luns a Sábado de 18,30 
a 2l h., e Domingos de 12 a 
14,30 h. 

CARTAZES 
DO ENTROIDO 

A Universidade Popular 
mostra os traballos apre
se ntados ao XI Concurso 
de Carte is ele Entroido . 
convocado polo concello 
Até o 14 de Febreiro. 

ENTRE BASTIDORES 

Teatro da Lua interpreta 
baixo a dirección de Doro
tea Bárcena, autora do tex· 
to, e Ovídio L. Blanco, a 
obra Entre Bastidores. No 
reparto aparecen Cristina 
Domínguez, Beatriz Grafi.a, 
a própria Dorotea Bárcena 
e Alfredo Rodríguez. Ac
tuan no Centro Caixavigo, 
o 31 de Xaneiro e o l de 
Febreiro, ás 22,30. Pódense 
facer reservas na billeteira 
telefónica: (986) 23 80 51. 

Representación da Factoria 
Teatro, para Xoves 23 e 
Venres 24 na Casa da Cul
tura. 

Tui 
•MÚSICA 

Los ENEMIGOS 

Actuan o Venres 24 de Xa
neiro na sala Metropo!. + 

Encrucillada XOAN- COSTA 
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HüRlZONT AIS: 

l. Negativa, repulsa 8. Estar tombado ou deitado 
9. Entrega a alguén 11. Ao ~evés, igrexa episco
pal. 12. Utilizar 15. Que non ten roupa 16. For
ma do verbo haber 18. Pertencente ou relativo á 

literatma, no plural 21. Pao ou barra horizontal 
dunha armazón que une dous puntos opostos 22. 
V oca is de astro 23. Prefixo designativo de nega
ción 24. Ao revés, nome do signo, aritmético da 
suma 25. Letras de av'ó .26. Ao revés, carta daba
rralla 2 7. Habiten. moren 3-0. Ao revés, tranqui
lizarás, sosegarás. 

VERT!CAIS: 

2: Prefixo latino indicativo da idea de 'fóra de' 3. 
Iniciais de Galiza 4. Fas xestüs 5. Nome de varias al
deas de Galiza 6. Desprazarse ata o sitio 7. Maduro, 
grande, desenvolvido 10. Collerá coa man 13. 
Amarra 14. Resucitar. voltar á vida 16. No plural, 
sesenta minutos 17. Empezar a mostrarse 19. Restá
blece ou reanuda unha relación 20. En números ro
manos, tres 2 7. En números · romanos, seis 28. Ao 
revés, entrega algo a alguén 29. Ao r'evés, preposi
ción. 

Caldo de letras 
L V A o V y p F E B N L 

K G R u y K V G E F N z 

z M E F B y G Q. p I F A . 

T K R Ñ e u L z R o :R E 

e N E o Ñ I R A e I M B 

-e z F e o R M E E A A e 
Ñ ·z y u H E Ñ B L R G s 
N F A Ñ Q V I p E· A A y 

y M E E E R I s I T R B 

N L B M x . e D G R D D A 

E M o e A Ñ u -R o e A L 

z z L E L z D Q T B z y 

Unha dúcea de portos pesqueiros. 
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·3N ·6z av ·sz 
IA 'lZ III ·o_z VAON 
'3'tl ··6 I 'tlVWOSV º l I 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

'1 r.;· a :; .!1 ¿ J, .\ C '::· .', l 

SV'tlOH ·91 'tll/\I/\3'tl 
·t1 V .LV ·n V'tlISV 
·o 1 Ol lOOV ' l 'tll 
·9 S3'tlOS3'.:J ·s SVN 
-3:>v ·t VD º( X3 ·z 

S!E;)!}.I~A 

·s3a 
-,Vl:IIVS º0( NVAI/\ 
· lz vs ·9z Oí\ ·sz 
WVIS "Vi NI . (Z VO 
·zz O'tll3S3AV'tll ·1z 
SO rnV'tl3.Lll . 81 VH 
·91 ON ·51 'tlVSn ·z1 
S3 · 11 va · 6 'tl3:JVX 
·g NOIJVD3N · 1 

sre:iuozpoH 

31 -X!'-.. . 
X 0-

0~ 
Zw 
<{ o 
c-'.io 
'° ~ !'-.. w 
º' z z <{ 

X 
cu 
o 
(Y) 

N 

• 

• 

-



•• 

• 

ANOSATE -~ -º· 
-~ =a ---1"'1 DIREC:r<>R: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNAU'il'ICA ErmoRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias 

Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell. : Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30'. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01. 

Os siareiros gañáronlles aos pers9eiros por 7 a 3 no encentro ·desputado na Estrada 

Escritores e xornalistas danlle á bola pola selección galega 
*A. ESTÉVEZ 

Cun resultado. de 7-3, os siarei
ros venceron aos persoeiros no 

" partido que se xogou na Estra
da na tarde do dia 18. A forma 
física de escritores e xornalis
tas foi moi discutida pero puido 
>Verse algun atispo de bon futbol 
produto de tempos pasados 
máis deportivos. Mália alguns 
problemas, como non poder uti
lizar o campo municipal de fut
bol da vila e as declaracións de 
Manuel Fraga en contra da se- . 
fección unhas horas antes, a 
festa a prol da selección galega 
foi adiante ca encentro e cun 
concerto á noitiña. Os partici
pantes disfrutaron e xa talan 
doutro encentro na primavera. 

A tarde non acompañaba para 
unha xornada de futbol a pral 
da selección galega; tampouco 
o traca de última hora de cam
po. En vez do terreo da Baiuca, 
en boas condicións e grada cu
berta para afeizoados, o partido 
entre persoeiros e siareiros tivo 
que desprazarse a un campo 
enlodado no que os espectado
res tiñan que refuxiarse nos 
banquiñ·os para non mallarse. 
Mália as condicións metereoló
xicas, nengun dos participantes 
no partido perdeu interese e to
dos sairon dispostos a gañar. 

Dun lado, rapaces das peñas 
futboleiras Celtarras e Grei Xen
tal!a formaban a equipa dos sia
reiros. Os seguidores do Com
postela fallaron ao desprazarse 
a Donostia para animar á _sua 
equipa· no partido frente á Real 
Sociedad. Uns e outros traballa
ron nos dias anteriores á xorna
da na pegada de cartaces e na 
recolla de cartas, para a que re-
curreron aos futbolistas e direc
tivos dos clubes. Despois desta 
primeira vez, os Siareiros Gale
gas déronse conta do esforzo 
económico preciso para reivin
dicar a selección. Houbo quen 
se amosou máis xeneroso que 
outro. O presidente do Celta, 
Horacio Gómez, deu 75.000 pe
setas e a maioria dos xogado
res _contribuiron con cinco ou 
9ez mil pesetas. 

Mália a chúvia, o encontro desputouse con 'bon humor e gañas de troula. 

Do outro lado, os bautizados 
como persoeiros galegas for
maban a alineación contrária. 
Antón Refxa, Xurxo Souto-, Pa
co Lodeiro, Alfonso Ei'ré, Ma
nuel Rivas, Moncho Viñas, Cid 
Cabido, Josito Pereiro vestiron 
a equipaxe azul, despois de 
moitos anos, a maioria, sen to
car un balón. Abofé que se no
tou. Xunto cos siareiros, de 
branca, cantaron o himno antes 
de comezar o encentro deixan
do constáncia de para que es
taban na Estrada e remataron 
co miudiño. As cioco comezou 
o partido con déficit de xogado
res siareiros que se solucionou 
cun empréstito élos persoeitos. 

Bon futbol a anacos 

O mal tempo na Estrada e o 
cámbio de campo non invitab;:m 
ao partido pero o público, ainda 
que pouco, estaba entregado. 
Familiares e amigos dos persoei
ros tentaban darlles confianza 
ante o que se lles viña enriba. 
Na portería, o xornalista Josito 
Pereiro encaixou -tres goles. Co 
3-1 chegábase á segunda parte 
e xa estaba claro que os siarei
ros estaban en forma . Antóri 

Reixa ·e Cid Cabido na defensa 
eran unha coladeira. As carreiras 
dos mozos de siareiros eran im
posíbeis de conter. Na portería, 
agora, Alfonso E-iré, chegouse 
ªº empate pero non puideron 
evitar catro goles máis, produto 
dos cambios feitos na equipa de 
siareiros. Os rapaces, con máis 
axilidade, aproveítaban os espa
zos e a torpeza da defensa de 

. persoeiros, cuxas liñas non esta
ban moi definidas. Desta equipa, 
haberia que destacar ao televisi
vo Paco Lodeiro, que marcou un 
gol. O resultado final: 7-3 a prol 
dos siareiros. Alguns dos perso-

. -eiros comentaban que tiveran 
que prestar xogadores , como 
causa da derrota, pero a sua fa
lla da concentración tamen tivo 
.que ver. Pereiro e Reixa talaban 
entre si das cousas da vida men
tres xogaban e Mancho Viñas 
comentab~ cos afeizoados que 
lle doia o xoenllo. 

A intención foi o que contou ao 
final mália que as amizades dos 
persoeiros que se desprazaron 
á Estrada facian dun gran unha 
marea. A moza do cantante de 
Os Diplomáticos Xurxo Souto , 
pandereita en mán, reclamaba 

un penalti inexistente mentres 
animaba ao Xurxiño. Pola con
tra, o tillo do escritor Manolo Ri
vas era o máis realista. "Papá, 
que mao eres xogando ao fut
bol. Se chego a saber que vos · 
meten se!e, non veño", espetou
lle. Así e a todo o que contaba 
era pasar unha boa tarde e, má
lia a contínua choiva, todos riron 
a cachón. Ao rematar o encen
tro, houbo bebida e pinchos pa
ra os xogadores na Estrada, 
tempo de comentar as xogadas 
polémicas e argallar un novo 
partido para a primavera. 

A xornada ainda non rematara. 
A festa na noite estivo no con
certo que protagonizaron Skata
lá, Joxe Ripiau e Os Diplomáti
cos. A partir das sete da tarde, 
comezou chegar o público para 
a festa. Ao berro de Selección 
Galega Xa !!, un público moi no
vo bailou ao ritmo dos músicos 
cataláns e bascos que se suma
ron á reivindicación. Mália o es
forzo feíto , os siareiros cumpri
ron o obxectivo de poñer unha 
semente a prol da selección na
cional. Continuarán c-.oa tarefa 
ate que esta selección xogue o 
primeiro partido.+ 

OF-ERTA EN vos-
-+ IDA E VOLTA +-

Berlin ••••.•••••••••• ••••. 58. 900 ptas. Milano / Roma ••••• 51.000 ptas. 
Cologne ................ 59.000 ptas. Sofia •••••••••••••••.••..•• 70.200 ·ptas. 
Copenhagen .......... 58.300 ptas. Tel Aviv .•••••..•••••••• 84.300 ptas. 
Hamburg .••••••••••••. 59.700 ptas. Vienna ................. 86.000 ptas. 

S U P E R O F .E R T A 
BUENOS AIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 97.000 ptas. 

Validez 3 meses do 1-1-97 QO 20-111-97 

ALGAR VE 
SOL, PRAIA, V ACACIÓNS EN 

SEMANA SANTA/ 97 
- Apartamentos 

4 persoas desde 4.200 ptas./noite 

Chalets 3 persoas desde 
7.900 ptas./noite 

./~~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151) 82 48 93 - FAX .23 798 
, V.4L,EN~A D~ ~INHO 

·Todos contra· 
o lume 

MANUEL ClDRÁS 

A oposición democrática 
ocupa dende hai meses 
o centro de Belgrado 

para derruba., lo réxime de Milo
sevic, que non é tal réxime e
nón goberno saído de elec
cións pluripartidistas. Coma 
nos concursos da tele, o rexi
do r manda ao público que 
aplauda: o serbios eran malos, 
pero se están contra Milosevic 
son bos. Mentras, en Bulgaria, 
a mesma oposición democrática, 
estandantes relixiosos ao fren
te, a alta e prende lum o 
Parlamento, tamén aído de 
eleccións libre , cos deputad 
da maioría dentr . Prohibido 
menta-la queima do Reichstag. 
Novo aplau o , pero meno . 

O que todo i to pon d mani
fe to é que, contra que e di, 
as patente de democracia non 
a conceden as urnas, 'enón 
que exi t n c ntro d d ci
sión oculto , que nin eu nin o 
lector votamo , que deciden 
quen ten e quen non lexitimi
dade democrática. 

Pero non é obre i o sobre o 
que quera chama-la atención, 
senón sobre a pa ividade coa 
que os medio progre i tas aca
tan a decisión de es centro 
ocultos. Por temor a ser acusa
dos de cómplice de Milo evic 
(¡o demo!) prefírese er cóm
plices cala.dos dunha opo ición 
coa que nada ternos en co
mún; uns pendóns ultraorto
doxos, un lume nun parlamen
to do que previamente eva
cuamo ao deputado consr·va, 
dores para que arenguen ao · 
asaltantes. Cómplices, en fin, 
dos que mandan no mundo e 
dos seus ervo e devoto . 

P i 1 go qu o qu imcn 
dunha vez. E desp i , en furor 
pirotécnic , que n queimen 
tamén a nó porque, para a 
nosa desgracia, tampouco llcs 
gustamo . Ou ben, tod con
tra o lume. • 

. VOLVER AO REGO 

Nos tempos da liberali
zación dos mercados, 
por que se penaliza o 

contrabando de tabaco, por 
que o cidadán do Estado espa
ñol non·ten acceso ás asegura
doras francesas mo ito rnáis 
económicas, nen aos créditos 
da banca europea, máis accesí
beis. Por que está limitado o 
número de farmácia e o 'de 
notários e o de taxis? Quen 
d~c ide que mercados hai que 
protexer e que negócios deben 
ser regulados?•, 




