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O cabeza de lista ~o PP afirma que é Endesa quen pon ao alcalde e o actual rexedor denúncia que o PP xa quixo mercalo antes a el 

A crise de Endesa está detrás da moción das Pont 
Con idénticqs componentes que as mocións anteriores, o mes
mo bando merca (PP), o outro bando vende (PSOE) .e os 
mesmos perxudicados (BNG), a moción das Pontes sobarda o 
ámbito puramente municipal. Detrás están as mobilizacións 

_- A.policia carga contra os camioneiros de Talisa en Pontevedra. Cunha violéncia inusitada a policía antidistúrbios cargou e feriu a 
. varias persoas que se, concentraban diante das irystal 9ións que Tafisa ten en Pontevedra. Entre os feridos 
~ habla persoas de mais de 60 anos. (Páx. 12) ,_ 

COLECCIÓN BAMBÁN 

Unha colección ilustrada a toda cor e 
pensada para os lectore.s máis novas, 
con cantos de escritores galegas, 
bascas, cataláns casteláns e 
valenciaros. Unha idea de 
Editores Asociados. 

ga xia 

6) editores asociados 

PI RUCA 

Novo éxito da loita labrega 

As garantías aportadas p9lo Con elleiro de Agricultuta de que os 
gandeiros non van ter que pagar a cuota láctea da pasada campaña 
é unha nova vitória deste sector. Unha vitória que, como as ante, 
riores, se cimentou na mobilización. O Govemo galego non tivo 
outro remédio que acceder ás lóxicas peticións dos gandeiros e in, 
düstrias, non sen antes empregar toda caste de estratéxias di grega, 
doras, intimídatórias e posicións irredutíbeis, pois non se pode di, 
cer que Fraga sempre afirmou que non había que pagar, dixo todo 
o contrário. Agora será, precisamente a Xunta quen terá a difícil 
papeleta de conseguir que o Ministério acepte o acordo que a Ad, 
ministración galega acadou con gandeiros e indl'1srrias. Papeleta di, 
fí.cil cunha Ministra que esrá preocupada sobre todo pola sua pró, 
pria reputación, senón o problema podia xa estar arranxado antes 
'de comezar as mobilizacións. O sector lácteo gañou unha nova ba, 
talla, pero non a guerra. O seu obxeaivo non pode ser outro que 
seguir millorando as explotacións e para isto necesitan máis cuota. 
As vitórias parciais nGn deben de facer esquecer o obxectivo final 
irrenunciábel, ne~ aos gandeiros nen á Adrnmistración. + 

AXunta cede 
ás tractoradas: 
os gandeiros non 
pagarán a supertaxa 
do 95·96 

Produtores e orgañizacións 
agrárias talan dun "avance na 
loita" despois de que o conse-
1 leiro Tomás Pérez Vidal pro
metese o Martes 28 que o sec
tor lácteo non pagará a super
taxa correspondente á camíla
ña 1995-96. Ao día seguinte, as 
indústrias, que receberán axu
das da Xunta, anunciaron que 
desbloquearán "de contado" os 
pagos atrasados desa campa
ña. O SLG sinala que xa hai 
que empezar a falar do que 
acontecerá coa presente, que 
remata o 31 de Marzo. (Páx. 5) 

Centristas e 
populares voltan 
a dividirse no Ribeiro 
pola desaparición 
de vinte millóns 
Un burato de máis de vinte mi
llóns de pesetas na caixa de reca
d ación da Maricomunidade de 
Municípios do Ribeiro abriu unha 
fenda na rede clientelar do PP co
marcal. b presidente da Manco
munidade, Roxélio Martínez Gon
zález asegura que o axente-exe
cutivo -recadador, antigo amigo 
Xosé Pér.ez Reinaldo, é o respon
sábel único do fraude. (Páx. 11) 
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O PP acusa ao governo municipal de apoiar as mobilizacións dos ~halladores. A. IGLESIAS 

O escrito da moción xustifícéise rias reivindicacións e o candidato do PP afirma que é 
a e~pres~ quen- impón o novo alcalde 

A crise de· Endesa prop_ícia a moción 
-de.censura nas Pontes 

*ALFONSO EIRÉ 

As Pontes estábanse. a converter nun símbolo da loita pola supervivéncia do tecido industrial galego. Despoís de dous me
ses de mobilizacións dos traballadores de Endesa, apoiados polo Governo municipal, conseguiron compromisos da em
presa, Xunta e Governo central. 0 .. 25 de Xaneiro un Ministro, Romai Beccaria, chegaba As Pontes para anunciar a apre
sentación dunha moción ce censura para desbancar ao aicalde do BNG, Vitar Guerreiro mercando un conceJleir.o trásfuga. 

aucas veces un escrito de mo
ción de ~censura deixa traslucir 
tan fidelmente as verdadeiras 
razóns do cámbio de alcalde co
mo o redactado polo grupo mu
n i c i pa I do PP das Pontes e 
apresentado o _27 de Xaneiro no 
rexisto municipal.· Endesa e a 
crise da comarca son o eixo 
central xustificativ,o desta mo
ción._ "A situación d~ crise que 

· vive a comarca, a falta de reso
lución c;tos -problemas acucian.
tes, o estancameAto da indus: 
trialización, . a. falta de investi
mentos, a precariedade no em-. · 
prego, as negociacións negati.
vas que o actual Governo man
tén coa .empresa; a ausé,ncia 
completa de planos e accións 

· utis para millorar o futuro das 
P.ontes e o eludir as acertadas 
suxeréncias do PP" son as ra
zóns que aducen no escrito para 
apresentar a moción. 

Tamén o alcalde censurado, o 
nacionalista Victor Guerreir-o, 
considera que as razóns hai que 
busca!as na érise que vive a co-
marca e non na própiá vida mu
n,iqipal, como .ir}c;f ica o escrito da 

moción. Para Guerreiro a verda
deira causa está en que o PP 
"non pode permitir que sexa un 
Governo do BNG o que xestione 
os miles de millóns de pesetas 
que, .tantq polo canon de ener
xia eiéctrica como por entrar nas_ 
_axudas estruturais á mineria, vai 
receber a comarca. Unhas axu
das que_ .conseguiron os traballa~ . 
dor~s coas SU!l.,S mobiliz~cións, 

contando co total apoio da equi
pa do Governo. Unhas reivindi
cacións que non querian ser ti
das en canta desde o Governo 
central, autonómico e a Deputa
ción e que foron boicoteadas 
polo PP local. Despois de 8 
anos sen que o PP fixera nada, 
agora non téñen outro remédio 
que atender as nasas reivindica-

. cións". 

O ex alcalde pontés, Aquilino 
Meizoso, explicitaba ainda máis 
as razóns desta moción, coinci
dindo en parte co actual rexe
dor municipal. Meizoso acusou 
ao BNG de "institucionalizar o 
conflito co seu apoio aos traba
lladores de Endesa, pagando 
os autobuses para acudir ás 
manifestacións de Pontedeume 
e Compostela". Meizoso consi
dera que As Pontes está 
"nunha situación de conflito ' 
permanente, utilizando o con
cello para agredir aos veciños e 
facer algaradas, qu~ non tive
ron nengun resultado práctico". 
O ex alcalde tamén acusa ao 
Governo, municipal de estar ao 
servício de Endesa, que "che
gou a mercar concelleiros para 
cons~guir a apertura do parque 
de carbón" .. N un has declara
cións nun programa de rádio 
afirmou que é Endesa quen im
pón ao novo alcalde, "porque 
Endesa é quen manda ná vila e 
manexa os votos". 

O BNG considera que o que se 
tenta con esta moción de censu-

_ Pa,sa á pM41:¡t ~egµirte 
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Ven da páxina anterior 

ra "é sacarnos do médio, por 
ser a única forza política que 'Se 
está opoñendo aes planos de 
desmantelamento de Endesa, 
mobilizacións que tiveron o seu 
baluarte no Governo municipal", 
segundo Anxo Quintana, un dos 
responsábeis da política munici
pal nacionalista. Quintana con
sidera que é significativo que fo
se un Ministro o que "tivese que 
baixar á area política e anunciar 
unha moción que el mesmo de
señ ou". Afirma que este feito 
demostra que non é "unha sim
ples moción de censura, senón 
que ten moito máis calado políti
co , sendo decidida pola direc
ción do PP en Madrid e apoiada 
polos acólitos galegas. Son os 
intereses do Governo central os 
que se poñen en marcha para ir 
en contra dos nasos intereses 
nacionais" 

ESTA SEMANA 
ANOSATEBBA 

. planos precisos_ para o des man- . 
telamento do país, senda capa
ces de chegar á corrupción máis 
escandalosa que é a merca de 
políticos". Anxo Quintana pon 
de manifesto que o BNG vai se
guir coa política que sempre veu 
aplicando nestes casos: "tran
quilidade, firmeza e contundén
cia. Tranquilidade para non cris
par a situación, firmeza á hora 
dé defender os intereses lexíti
m os de Galiza, contundéncia 
explicando as responsabilidades 
neste tipo de actuacións e a sua 
trascendéncia". 

Para o alcalde de Allariz a mer
ca de concelleiros por parte do 
J?P, como fixeron en Maceda ou 
Vilariño de Conso, "ten por ob-

. xeto impedir a consolidación do 
BNG que dem.ostra coa ·sua po
lítica que desde un concello se 
sobarda o ámbito puramente 
municipal" e demostran que "as 
mensaxes do PP de rexenera
ción ou nova ética nen chegan á 
categoria de propaganda, pero 
a nós nunca non enganaron". 

Pala sua banda, o voceiro na
cional do BNG, Xosé Manuel 
Beiras, considera que "Fraga 
está comezando a dar crédito 
ás súas apreciacións sobre os 
governos malnacidos". (Fraga 
descalificara ao Governo de La
xe por acoller" a Barreiro con es
tas palabras.) 
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doa como "espectáculo delez
nábel. O responsábel de políti
ca municipal do PSdG, afirmou 

. que o Governo das Pontes "era 
maiorltário, ainda que teña difi
culdades na sua xestión", per-

. guntándose quen manda no 
PP, Guiña ou Romai, ·pois men
tres o primeiro afirma estar 
contra as mocións, o segundo 
impúlsaas". Pala sua banda, 
Abel Caballero declarou que 
"estas mocións poñen de mani
festo que Fraga está perdendo 
apoios". 

As explicacións do tránsfuga 

Vicente López Pena, o cabeza 
de lista do PSOE que propiciará 
que o PP se faga co Governo 
municipal de As Pontes, explica 
a sua postura en base a que "a 
xente que está agora á fronte 
da alcaldía non ten iniciativas". 
Afirma que foron as constantes 
negativas ás suas propostas as 
que o levaron a alonxarse do 
Governo local. "Pensaba irme 
para a casa -declarou- pero 
propuxérorme a posibilidade de 
ser alcalde e aceitei". Tamén 
afirma que el vai ser o que man
da, non descartando o abando
no se tampouco coincide cos 
postulados do PP, ainda que 
considera que "coincidimos nas 
liñas fundamentais de infraes
truturas, criación de emprego e 
industrial". 

Vítor Guerreiro, actual alcalde nacionalista das Pontes. Beiras afirma que cada vez qu o 
PP "monta un número destes, 
perde votos a favor do BNG. 
Van de vitória en vitória até ·a 
derrota final". Beiras situa amo
ción das Pontes na "política de 
privatización do sector enerxéti- · 
co e o. que tentan· é pinchar a 
·capacidade de reacción dos tra-

Tanto Guiña Crespo como Váz
quez Portomeñe néganse a fa
cer declaracións a este respei
to. Ambos os dous se caracte
rizarán por realizar declara
cións contrárias ás mocións de 
censura, propoñendo un pacto 
ás ·demais forzas políticas. Por
tomeñe deu a entender o 27, 
cando xa anunciara Romai a 
moción, que el non sabia nada. 
'~A miña opinión sobre. o tema 
non existe e tan sequer sei se 
vai habela" , afirmo u o voceiro 
do PP. Desde o PP das Pontes 
afirman tamén que non foi in
formada a dirección galega do 
partido, pois é "un tema de au
tonomía local". Pero a que vai 
ser a verdadeira persoa forte 
do novo Governo municipal, a 
presidenta da dereita nas Pon
tes, Susana Domínguez, . con
tradise candó afirma que tam
pouco a dirección províncial foi 
informada, cando foi Romai 
quen anunciou a moción. Pala 
sua banda , Romai Beccaria 
afirmou nas Pontes que a mo
ción tiña o "total respaldo da di
rección nacional" (española) e 
que F.raga deu o seu plácet "na 
sua última visita a Madrid". A 
moción fixo que os dous ban
dos enfrontados no PP pontés, 
asinarán a paz, pero o cabecei
ra de lista da dereita, _Aquilino 
Meizoso, que agarda senténcia 
.condenatória, quedará fóra da 

do Governo municipal aos seis 
meses, onde, como cabeceira 
de lista do PSOE tiña importan
tes responsabilidades, entre 
elas a tenéncia de alcaldía e 
responsábel de cultura, "cando 
nos negamos a contratar á sua 
muller como profesora do Con
servatório e á empresa do seu 
cuñado para xestionar o cen
tro". Tamén aclarou que habia 
tempo que o PP anunciara xa a 
moción de censura, en Decem
bro e Xaneiro do ano pasado, 
chegando a afirmar que "Aquili
no Meizoso tentou mercarme a 
min tamén". 

estas acusacións e afirma que · 
"a miña muller optou a unha 
convocatória pública \;.,, pala sua 
capacidade e pola sua currícula, 
merecía a praza. Presentei a 
sua solicituae, pero abandonei a 
mesa de contratación cando rne 
dixeron que era ilegal que parti
cipara". Vicente López, que ten 
unha tenda de informática, fora 
relegado ultimamente polo pró
pio PSOE, que xa o incluira co
mo candidato independente: 

balladores". · 

equipa de Governo. · 

As reaccións 

Vitor Guerreiro, alcalde cando 
menos até o 14 de Febreiro, úl
timo día para debatir a moción, 
califica a Vicente López coma 
"un nena", afirmando que, xa 
desde un primeiro momento 
deixou claro no concello que a 
el "o que lle importaban eran os 
cartas, e isto pódeno ratificar 
os demais compañeiros de cor
poración". Guerreiro afirma que 
Vicente comezouse a alonxar 

O futuro alcalde, irmán do res
ponsábel local do PSOE, nega 

O BNG afirma que non lle im
porta tanto perder a alcaldáia, 
"ainda que é importante", senón 
ollar como "poñen en marcha os 

O PSdG-PSOE, mostr-ou a sua 
"indignación". Miguel Cortizo, 
voceiro parlamentar, considera 
que "ver a todo un ministro do 
Governo anunciar unha moción 
de censura pon os pelos de 
punta", consider.ando que a 
moción se realiza "lonxe dos 
pcstulados éticos e de respon
sabilidade", considerándoa "fi
lla da corrupción" e calificán-

Son de resaltar tamén unhas 
afirmación de Anxo Quintana 
nas que lamenta que "sexan 
sempre os mesmos bandos, os 
que mercan aos concelleiros e 
tamén os que se venden".• 

Quen é o culpábel das mocións? 
Cando se debatiu no Parlamento a lei que fixaba o 
pagamento da e.cotaxa para as empresas 
contiminantes, o PSOE opúxose surpresivamente a 
esta medida. Segundo membros do Grupo Socialista, 
o posicionamento foi inducido polo Secretário Xeral, 
Francisco Vázquez. Unha das· empresas máis 
perxudicadas con esta lei era Endesa. Semanas 
despois de que os traballadores, apoiados polo 
Governo municipal das Pontes, conseguisen sentará 
mesa ás administración autonómicas e central, a$í 
como a Endesa, para pactar a reindustrialización da 
comarca, prodúcese o anúncio d~ moción de censura. 

· É de novo un cabeceira de lista do PSOE, como en 
Maceda ou Vilariño de Conso, o que se pon á fronte 
da moción e conseguirá a alcaldia. O PSdG 
aproveita para arremeter contra o PP, pero segue a 
sementar dúbidas, posta que ainda nada se sabe 
publicamente sobre o expediente de expulsión que 
lle incoaron ao novo alcalde de Maceda, Xúlio 
Aldemira. A situación escurécese por momentos se 
ternos en conta as declaracións da responsábel do 
PP pontés, Susana Domínguez, que afirmou que 
foron persoas do grupo municipal socialista os que 
se ofereceron a propiciar unha moción de censura e 
non o PP o que foi buscar a López Pena. O próximo 
alcalde tamén declara que agarda contar co apoio 
dos até de agora seus compañeiros do PSOE. Outro 
indício dunha doble vara socialista puidera sel0 a 
importáncia que lle deron a mocións como a de 
Redondela a respeito das realizadas polo PP con 
anterioridade contra alcaldes nacionalistas. A 

actuación do PSOE nas Pontes poderá disipar 
algunhas dúbidas a respeito das verdedeiras 
intencións ee Francisco-Vázquez. 

Se en Ourense PP e PSOE coincidían na análise, 
denunciada públicamente por alcaldes socialistas 
como o do Carballiñó, de que era preciso desbancar 
ao BNG das alcaldias para que non se fixese forte en 
.determinadas zonas, este móvil"ponse ainda máis de 
manifesto cando os concellos en custión van recibir · 
centOS· de millóns de orzamentos públicos. Non hai 
que esqu~cer que a pri.meira moción apresentada foi 
en Chantada, receptora de máis de 1.000 millóns de 
canon eléctrico. As Pontes tamén recibirá máis de 
3.000 millóns de pesetas polo mesmo conceito. As 
Deputacións de Lugo e A Coruña, co PSOE ou co PP 
presidíndoas, sempre se negaron a negociar as 
transferéncias destes cartas que poñen ás institucións 
provinciais nunha difícil situación, perdendo a sua 
capacidade coercitiva. 

Nesta moción das. Pontes os móbiles teñen todos os 
indícios de ir moito máis alá O própio escrito da mocion 
así os especifica. Non se trata de xustificar o cámbio de 
Governo na "inestabilidade" ou no "desgoverno", nen 
sequer en dicer que cun "Governo do PP haberá máis 
investimentos". Nesta ocasión o motivo da moción 
céntrase ncl conflitividade da comarca, acusando ao 
BNG tanto da crise como da falta de investimentos, 
pero, sobre todo, de apoiar aos trab-alladores nunhas 
reivindicación que sobardan o carácter laboral, pois 
defenden a pervivéncia da própia comarca. 

Sobrepasa por iso a moción o estricto carácter local , 
porque o que está en xogo non é unicamente un 
Governo municipal nun dos principais concellos de 

_ Galiza, senón o futuro dunha empresa ponteira e 
- dq. comarca enteira. O posicionamento do PP neste 

coriflito no·n presáxia nada bo. Nas mobilizacións a 
dereita pontesa estivo boicoteando 
sistemáticamente as reivindicacións dos 
traballadores. As actuacións de Díz Guedes, 
Delegado .do Governo, mallando nos manifestantes 
e incriminando aos dírixentes , son tamén 
paradigmáticas. Se a isto unimos un Governo 
autonómico que incumpriu todas as promesas 
realizadas e un ·Governo central que deseña un 
plano de desmantelamento da mineria do carbón, 
deixando a Gali:za totalmente fóra das axudas á 
minería en crise, é léxico que aos ponteses lles 
asalte o temor de que o novo Governo municipal vai 
defender intereses alleos aos do próprio concello. 

Se asi é, a cónflitividade nas Pontes está de novo 
asegurada, pois os traballadores non están dispcstos 
a claudicar nos seus posicionaru@ntos. Só que agora 
xa terán un novo blanco: un Governo municipal do PP 
que .se v,ai posicionar contra deles, pois é, 
manifestamente, o apoio dado por Vitor Guerreiro ás 
mobilizacións o que os leva a apresentar a moción. 
Endesa e· PP tamén deberían aclarar nídiamente se 
son certas as afirmacións do cabeceira. de lista do P P, 
Aqulino Mei.zoso, de que é a empresa a que impuxo ao 
que vai ser novo alcalde.• 

ANOSA TERRA 
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Beiras afirma que se abre un novo p~r_íodo histórico p~ra o nacionalismo 

- . ' 

Merino insiste en" potenciar o. papel dos militantes de UG 
dentro do BNG 
-<> PAULA CASTRO 

O Congreso de Unidade Gale
ga, celebrado o pasado Sába
do 25, iniciou a série que cele
brarán,. nas próximas sema
nas, as distintas forzas ... políti
cas que conforman o BNG. Os 
militantes de UG, integrados 
no Bloque desde o ano 94, 
analisaron o papel xogado po
i a sua formación no seo do 
frente nacionalista e insistiron 
na importáncia de <:Wixir os 

· seus esforzos cara a aumen
tar a sua pres"éncia individual 
e como colectivo na' frente. 

Máis de 150 militantes e simpati
zantes de Unidade Galega asisti
ron, .o pasado sábado 25, __ ao Con
greso organizado por esta forma
ción política. Manuel Barreiro foi o 
encarregado de iniciar o debate 
centrando a sua argumentación ría 
importáncia de "corrixir os compor
tamentos políticos" dos próprios in
tegrantes de UG. A sua interven
ción amosou unha certa áutocrítica 
admitindo que pésie a que "todos 
nos recoñecemos como grupo de 
opinión na sociedade e no BNG, 
todavía ternos pouca preséncia e 
as nasas opinións teñen pouca in
fluéncia". Barreiro insistiu na nece
sidade de que os militantes-de UG 
rematen "coa política reservada de 
manternos á espera"e reiterou o 
compromiso adquirido co Bloque, 
xa que teñen as mesmas coorde
nadas ideolóxicas pola "~ua orga
nización democrática, progresista, 
galeguista e nacionalista'..'· 

Unha vez rematada a ·sua densa 
exposición o debate foise quen
tando coas sucesivas- interven
cións dos militantes, que .desta
caron a importáncia que ten para 
eles, saber cal é o papel de Uni
dade Galega no seo do Bloque. 
Neste sentido coincidiuse na mi
sión de ir preparando á xente pa
ra governar, "non debemos rubo
rizarnos ao recoñecer que debe
mos ter xente preparada paFa le-

, var a cabo unha acción de go
verno", sinalouse, e mesmo se 
abriu á posibilidade de que UG 
defendera "que o BNG se enea"' 
miñase á disolución das· distintas 
forzas que o integran p'afa ser 
unha forza única". 

Cunha contundente intervención, 
Ana Gandón aseguro.u que "non 
nos acabamos de crer moito que 
per:tencemos ao BloqL:Je e mante
mos unhEL_atitude de cierta timi
dez". ·Ademais; insistiu na -nece
sidade de que os esforzos dos 
militantes de UG se destinen nun 
"99,9% ao BNG, .porque se em
pregamos máis do O, 1 % das na
sas enerxias a UG e~aremos 
cometendo un erro", xa que ao 
seu entender "é imposíbel man
ter duás militáncias 'en duas es:. 
truturas". A respeito dos proble
mas de integración sinalados 
nalgunhas das intervencións, 
Gandón asegurou que son os 

-- próprios membros de UG os que 
teñen que achegarse ás .estru.tu-

Camilo Nogueira dirixíndose aos asistentes ao Congreso de Unidade Galega. 

ras organizativas do BNG e facer 
traballo de base militando nos 
consellos comarcais ou pegando 
carteis e insistiu en que "os na
sos locais son os do Bloque e ali . 
é onde_ ternos que traballar e re
ceber a información pola vía nor
mal. Mentres 'non entremos en 
sério non se nos vai escoitar". 

Proxecto unitário 

Pola· sua banda, Domingos Me
rino, elixido como secretário
portavoz, asegurou, pésie a ser 
un asunto que centrou..as discu
sións do Congreso, que· nestes 
momentos "a integración no Blo
que asúmese como un feíto to~ 
talmente normal". Merino insistiu 
en qúe "a situación do país está 
por riba das .posíbeis diferéncias 
que .poidan existir co BNG" e re
mitiuse á análise económica feí
ta pública a pasada semana por 
Caixa "- Galicia sinalando que só 
a frer1te nacionalista apresenta 
un ha ''.alternativa que . permita 
paliar ·_cualitaUyamente a situa
ció11 que atravesa o país". 

Ao entender ·de Merino a voca
ción do BNG ten mudado, xa que 

.·"antes vias·e como unha organi
zación sectária". Por eso, "como 
parte pa sua estrutura ternos que 
axudar a que se vexa doutra ma
n_eira", indicou, "e asumir o seu 
proxecto unitário e democráticoíl. 
Ademais, segundo o secretário
portavoz, no Bloque producirase 
un profundo, debate porque, ao 
seu. entender a -frente "evolue 

cara unha organización unitária, 
polo que nós debemos estar ben 
atentos". Domingos Merino des
tacou a necesidade de que "os 
homes e mulleres de UG asu
man un maior protagonismo e 
non se manteñan á marxe". 

Momento histórico 

Tras da elección dos membros 
do Consello Nacional e para re
matar o Congreso, interviu Xosé 
Manuel Beiras. O seu discurso 
centrouse na · reafirmación do 
BN.G como fronte que ten no seu 
seo várias "forzas políticas que é 
importante que teñan vida pró
pria, como demonstra a celebra
ción deste congreso" e que son 
"un claro indicativo da boa sau
de da que goza a organización". 

• e. 

Beiras analisou tarnén a coxun
turn actual do país, que atrave
sa ·un momento histórico dada a 
crise qu~ vive o· g'abinete . de 
Fraga e que abre · o panorama 
para un governo .nacionalrsta. 
Ademais, sen dar o nome da 
-formación, pero en clara refe
réncia ao PsdG indicou que '!al-
gu nha forz"a política non está á 
altura das circunstáncias" xa 
que mantén unha estrutura e un 
comportamento claramente 
"provincialista" e destacou a es
trátéxia do partido liderado por 
Abel Caballero de. atacar ao 
BNG ainda que "son conscien
tes de que se .inícia unha nova 
etapa política para Galiza, que 
pasa por qae o nacionalismo to: 

me as rendas" insistindo en que 
mesmo na cúpula do partido 
"saben que o BNG é a única for
za capaz de dar unha saida". 

A respeito da sua viaxe a Euska
di , de onde remataba de chegar, 
sinalou que o Bloque, a diferén
cia do governo de Fraga, si está 
a facer unt}a verdadeira política 
exterior e segu.ndo explicou, na 

PAULA BERGANTIÑOS 

sua entrevista con representan
tes do PNV "estamos exploran
do novas fórmulas para avanzar 
nun novo deseño do estado". 
Beiras rematou a intervención 
facendo un chamamento a todos 
os presentes e á sociedade ga
lega para que participen dunha 
forma comprometida no proceso 
de cámbio que vai a supór un 
novo governo nacionalista.+ 

A. EmÉ . 

. l 

O PSdG sen peso 
·en Madrid 

Francisco Vázquez, secretário xeral do PSdG-PSOE, tivo que rnen
digarlle a CiU un apoio para conseguir algun diñeiro para o verte
doiro de Bens ante a indiferéncia dos seus compañeiros de partido. 
Este feito podería ilustrar o significativo alonxamento tanto do al- , 

-calde coruñés como do PSdG, por el liderado, das estruturas de po
d~r do ,PSOE. Tp.mpouc'b foi chamado Francisco Vázquez nen nen
gu'n representante galegó a-Madrid cos distintos baróns autonómicos 
para tratar con González ~s liñas principais do próximo congreso. 
Vázquez, con Abel, Moreda e, o seu grupo de fieis coruñeses, sempre 
estiveron integrados no chamado "sector guerrista". Os chamados fe-· 
lipistas ou renovadores, foron lami_nados das e~truturas partidárias ou 
$Ubmetidos a ferro e fouce. Ao final fixeron as paces na Galiza. ante 
o perigo do .BNG, pero a división cainita levounos a unha debilida
de non só organizativa senón de influéncia na estrutura federal do 
partido, sobre todo agora que González está disposto a desprenderse 
do guertismo. Esta situación leva a que o PSdG xa non sexa nen de 
esquerdas (Felipe aposta polo modelo social-liberal) nen gq.leguista, _· 
pois terán que rendir vasa laxe total a Madrid para facerse perdoar. • 

,. . ~ l • l 1 • - ' ) ,: i ) } ~ ~ t 
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As tractoradas e mobilizocións acabaron dobregondo oos defensores do supertoxa. 

As indústrias desbloquean os pagamentos e 
as organizacións agrárias ·talan dun "avance na loita" 

30 DE XANEIRO DE 1997 

X. MARRA 

Pérez Vidal comprométese a que 
a supertaxa 95·96 non recaia no sector 
-0- A. ESTÉVEZ 

A reunión que os membros da Mesa do -Leite mantiveron co 
conselleiro de Agricultura Tomás· Pérez Vidal o Martes 28 seme
lla a máis fructífera das celebradas nos últimos meses. As or
ganizacións agrárias, empresas e cooperativas arrincaron ao 
conselleiro o compromiso de qu~ multa non ia recair no sector 
en relación a campaña 1995-96. E a primeira vez que tras unha 
reunión fálase de " moderado optimismo". As indústrias lácteas 
aceptan este compromiso e desbloquean os pagamentos da pa
sada campaña e tanto Uníóns Agrárias como o Sindicato Labrego 
dan por rematado o conflito xerado pola produción do 95-96. 

De calquer xeito , as organiza- semellantes, como o bloque dos 
cíóns queren solucións globais pagamentos por parte das em-
que rematen cos problemas xera- presas lácteas. "Por iso xa que-
dos pola supertaxa ano tras ano. remos emprazar o antes posíbel 
A semana comezou para o sector unha nova reunión da Mesa do 
lácteo con incertidumes e contra- Leite para tratar a campaña ac-
diccións. A ministra de Agricultu- tual , na que tamén hai produto-
ra, Loyola del Palacio, non só afir- res que teñen pagos aprazados", 
maba que pagarian a multa os explica a responsabel do SLG. 
que non tiña cuota asignada se-
nón que que tamén terian que fa- Tomás Pérez Vidal asegurou que 
celo os que a sobrepasaran. O os 2.500 míllóns de pesetas non 
conselleiro Pérez Vidal asegura- terán que ser abonados polo sec-
ba, pola sua parte, que estes últi- tor. A Xunta trataria coas indús-
mos non pagarian nen unha pe- trias, como encarregadas da re-
seta. Os meios de comunicación, · cadación da multa, mecanismos 
seguindo aos responsábeis p.olfti- · de compensación se normalizan· 
cos, contribuian á confusión. A os ·pagos aos gandeiros. A res-
TVE e diários como El Pais fa- ponsábel do S~G aclara que "de· 
cianse ·eco de Loyola del Palacio nengun xeltd se trata de que a 
reseñando que a UE obrigaba a supertaxa: vaia ser pagada palas 
pagar .a supertaxa. A TVG pasaba . indústrias porqué iso continuaria 
por alto as palabras da ministra . e significando que a pagan os pro: 
suliñaba .que Pérez Vídal dicia dutores; n'on vai ser pagada polo 
que os gandeiros non pagaban. conxunto do sector". Quedan os 

ecos das declaracións dá ministra 
"Todas as notícias foron moi sobre o inevitábel do pagamento ~ 
confu~as para o sector, ·a un "Nós ternos un compromiso políti-
desmentido seguialle- outro. Pero coda Xünta, que é' o que nos va-
ó que nós nos importa é o com- le-. Agora teñen que entenderse 
premiso político de Pérez Vidal, entre governos", di Lídia Senra; 
que por primeira. vez. ratifico u o · que califica este paso como una 

. que afirmaba · na ·víspera das "avance na loita" .. O conselleiro 
tractoradas", ·sinala Lídia Senra,· de Agricultura afirmou á saida da 
secretária do SLG, que tala dun reunión da Mesa do Leite que ten 
"optimismo moderado". As ra- . qt..ie traballar nunha proposta para 

· zóns están eh falta ·moi pouco as .indústrias. Algo xa levq. av~fr 
para rematar a actual canipaña, ·zado porque na tardiña do Mér-
o .3.1_ 9~ . M~r~q ; con pr9bl_em.as _cor~s 29, -GuilL~rrp9 $alg~do , . yo-

ceiro da Asociación de Empresas 
Lácteas anun.ciaba "o abono in
mediato dos pagamentos apraza
dos" xa que a Xunta se compro
meteu a subvencionar ás indus
tria§.para rematar co conflito. Uns · 
trinta representantes dqs empre
sários do sector reuníronse ese 
dia durante menos de duas horas -
para confirmar que aceptaban a 
proposta de Pérez Vidal e rema
taban cos atrasos da campaña 
pasada. 

Chegar ao 98 

O Luns 27 o conselleiro de Agri
cultura mantivera unha reunión 
cos responsábeis autonómicos 
desta área en Cantabria, Astu
rias e País Basca para tratar a 
reforma do mercado do leite en 
Europa, solicitando a asignación 
qe maior cuota de producción. 
As organizacións agrárias preo
cúpalles a solución ano por ano 
do conflito que non leva a aca
dar o direito a producir nun Es
tado como ·o español que non 
abastece d mercado interno coa .· 

· producción própria. A preocupa
ción dos produtores está xustifi
cada en canto Pérez Vidal pede 
"responsabil.idade ... ao s.~ctor pa-

: ra . non. sobr~pasar as cuotas .nC!. 
campaña actual porque, segun
.do el, abrigaría a facer frente a 
unha "sqnción inasumíbel". 

A chave, para ·produtores e. o.r
·ganización, non . está en que a 

· Xunta "salve" ó ·contlito con fór
mulas po'ntoais sen-ón que faga . 
presión _polfüca ·para que os . 
gandeiros poidan producir leite 
sen ameazas. "O ·conx.untb do 
sector busca un compromiso pa
ra chegar a 1998, cando se re
forme o mercado europeo, sen 
ter. que .pagar multas e q.cadan
do nesa ·data o direito a produ
ci.r", .i ndica Lípia Bema.•. 

ANOSATERRA 

Denúncian a grave situación 
dunha moza de Estudantes 
Independentistas-en Madrid 

5 

Ana Hartas, unha moza da Coruña menor de idade, leva 
desde Novembro en Madrid, nun centro de orfos da Garda 
Civil. Tras unha manifestación convocada pola AMI e Estu
dantes Independentistas o pasado 12 de Outubro, foi deti
da pasando várias horas na comisar.ia ·da Coruña. A raiz 
disto ~ os seus tios, titares legais, enviárona a Madrid sen 
que ·as xestións de Ana na consellaria de Família Mullere 
Xuventude serviran para evitalo (ver ANT nº 756). Agora, 
as Juga veñen de denunciar a depresión que sofre a rapa
za, que se fugou o dia 26 de Xaneiro senda atopada horas 
despoís e sinalan que ten a correspondéncia retida e non 
lle pasan chamadas telefónicas por arde dos seus familia
res . Os país e o único irmán que tiña morreron hai ano e 
médio e, á crise nerviosa por este motivo, engádeselle a pre
sión dos rapaces do centro de orfos, filias de Garda Civis, 
que coñecedores de que Ana Hartas milita nunha asociación 
independentista acúsanna de colaborar cos · asasi nos dos 
seus pais. As Juga tamén denúncian o comportamento 
dos profesores do centro Marques de Vallejo, "que aguillo
an máis na ferida", e promoven unha campaña de· telefo
near e escreber ao centro interesándose por esta rapaza.+ 

Morre un soldado galegQ 
xagando ~- rul~ta ~~sa . 

. . . . . ·. 
o pasado Sá.bado 25, un cabo de Ínfanteria natural de Vi
go morria nun hospital de Donóstia vítima dun disparo na 
cabeza. As autoridades militares en Donóstia, lu_gar onde 
estaba destinado, deron tres versións distintas sobre a 
morte do soldado. PrimeiÍ"amente dixeron que se trataba 

- dun acidente e que se disparara a arma, despois asegura
ron que estaba manipulando un ha. pistola cando· se dispa
rou e finalmente trascendeu que morreu xogando á ruleta 
rusa, segundo informa o Diario V~sco de Donóstia. Ao pa
recer, os compañeiros do mozo deixaran de xogar cunha 
pistola de tambor cunha bala cando el dixo "a ver sigo 
eu", e agarrou o revolver e qisparou á sien.• 

Abre a primeira comisaria 
da Policia Autonómica -· . 
En Vigo estará ubicada a primeira comisaría da Policia 

·Autonómica que abra na Galiza. Está previsto que en 
tres meses unha dotación de vinte axentes tomen pose
sión dun local no bairro do Calvário, que centrará as 
suas actividades na atención de denúncias de delin
cuéncia·xuvenil, menores, e malos tratos e delitos contra 

. mulleres. No prazo de tres anos a Policía Autonómica pa

. sará de trescentos a cincocentos axentes e irá ampliando 
as labores de vixíanza de edificios oficiais e leis do Parla
mento que actualmente leva a cabo. Coritodo, o modelo 
policial da Xunta non prevé unha policia como a basca.+ 

1. 

Estu~antes protestan ante Gcircia Sabell 
O ex delegado do Governo e presidente da Académia Ga
lega, Domingos Garcia Sabell, segue a ter ascendente so
bre a orde pública na Galita. O seu nameameoto como 

doutor honoris 
causapola 
Universidade da 
Coruña foi empa
ñado pola presen
za dun grupo de 
representantes 
dos Comités 
Abertos de Facul- · 
dade, que se con-. 
centraron ante o 
local onde se ce- · -
lebraba a homena
xe para reivindicar 

· ant~ as autorida
~. -des asistentes ao 
· acto a titulación · · 

de Filoloxia Gale
ga, supr'iniida hai 
dous anos. A poli'.' · 

· cia desaloxou aos 
est~dantes e . 

· estes houb_eron 
de contentarse 

· coa difusión dun 
.comunicado de . 
prensa na que ca
lificaban a 

_ intervención poli
cial como "atenta
do contra a liber
dade de 
expresión".+ . 
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ANTE A POLÍTICA E AS DECLARACIÓNS REALIZADAS 
CON RESPEITO A CUBA POLO GOVERNO ESPAÑOL DO_ 
PARTIDO POPULAR, PRESIDIDO POR JOSÉ MARÍA AZ
NAR, E POR ALTOS CARGOS E DEPUTADOS DOGO
VERNO E ÓO CITADO PARTIDO, DEZANOVE ORGANI- . 

ZACIÓNS POLÍTICAS, SINDICAIS E SQCIAIS DECIDI
RON CONVOCAR UNHA MANIFESTACIÓN NACIONAL 
DE SOLIDARIEDADE CON CUBA O SÁBADO 1 DE FEVE
REIRO EN COMPOSTELA. OS AUTORES RECOLLEN 
NESTE ARTIG.0-lvíANIFESTO OS MOTIVOS DO ACTO. 

CONTRA A.LEI HELMS-BURTON, 
CONTRA AZNAR-CANOSA 

No naso 'próp~io nome e no das organiza
cións que abaixo asinan queremos declarar: 

1 º.- Q naso apoio e solidariedade a Revo
lución Cu~ana e ao Pavo cubano que, en 
1959-, e logo de grandes esfoizos e sofri
tl}.entos, conquistou a sua plena Soberanía 
e lndependéncia, construindo, a partir de 
entón, unha nova sociedade baseada na 
Xustiza, na Igualdade e na Dignidade. 
Unha sociedade que, fazendo fronte a 
-postura intervencionista e imperial ista 
dos distintos governos dos -EEUU (blo
queio, praia Girón, financiación e equipa
mento de grupos armados contrarevolu
cionários, intentos de asasinato da.s diri
xentes revolucionários cubanos, com
plots, etc ... ) conseguiu enormes e impor
tantes logros nos terreas· económico, edu
cativo, sanitário, cultural, etc . CubCl'- al
canzou deste xeito cotas de desenvolvi
rriento e benestar social sen parangón no 
resto dos países da sua área e, en xeral, do 
T erceiro Mundo. 

2º.- Hoxe en dia é esa mesma Revolución 
e ese mesmo Povo que a. sustenta quen 
consigue manter un sistema que garante a 
Soberanía e a lndependéncia Nacional de · 
Cuba e os logros conquistados: · o acceso 
do total da povoación ao sistema educati
vo desde a educación primária a superior, 
un sistema de saude pública a todos os ní-
veis .eficiente e ao serv~zo do povo; ·a 
transformación esencial das relacións so
ciais na illa, que fixo a todos os seus habi
tantes donos colectivos do país e -os co
loi:ou en verdadeira situación de igualda
de ante a lei, en direitos e deveres,· ... En 
fin, unha Rev0lución que proclamou, ase
gurou e amparou a igualdade e a xustiza 
social. 

3 º .- Non podemos senón condenar ro
tundamente as actuacións levadas a cabo ' 
polo Governo Español e a política que as 
sustenta cun discurso claramente neoco
lonial. ·un disé:urs~ co que se pretende, en 
base a unha sesgada visión da his,tória la
tinoamericana, xogar o papel de titor e 
supervisor dun Povo; un Povo, por outro 
lado, plenamente capacitado para escoUer 

- o seu futuro e dotar-se do modelo social, 
político e econóniico que desexe. O Parti
do Popular e o seu Governo parecen que
rer esquecer ·que o Pavo Cubano exerce, 
desde 1959, o seu lexítimo e democrático 
Direito de Autodeterminacj)n, e que a 
independéncia respeito ao Estado Español 
non foi obra de pretendidas bondades do . 
sistema colonial que o oprimía, senón fru- -
to dunha Güerra de Independéncia que 
custou a vida de centos de homes e mu
llel.'es que, co seu heroísmo, esforzo e so
frimento, conqueriron a liberdade da sua 
Pátria. A pouco· mais dun ·ano do cente
nário de 1898, os ideólogos do neocolonia
lismo español deverian ter un mínimo de 
respeito pala Histói.-ia e non pretender 
confundir-nos con terxiversacións intere- · 
sadas do pasado. 

4º.- A aliánza estabelecida entre o P.P. e 
a Fundación Nacional Cubano-America
na (FNCA), e ·entre o~ ~l~s -l_í~.eres, o pre ,. 

• 1 ' f • f ' • \ .. , 

·xEsus G. CoMESAÑA-lGoR LuGRIS 

· sidente do Govemo José María Aznar e o 
mafioso e declarado~ defensor dos intereses 

_ ianquis sobre Cuba e colaborador da CIA, 
Mas Canosa, é unha móstra de que a polí

. tica española non é livre nen indepen

. dente, e só .. pretende 
fazer-lle o xogo ao go-

, verno dos EEUU. A 
ideolbx.ia .da FNCA, 
radicada en Miami, e 
do seu líder é clara
mente anexionista 
(tal e como de11un
cian diversos colecti
vos de emigr0:ntes cu
ban9s nos EEUU): 
pretende que Cuba se 
convirta nun territó
rio mais dos EEUU. 
Non é de estranai-, 
pois, que receva 
apoio; económico e : 
político, non só dos 
Partido.s Democrata e 
Republicano, senón'. 
d·o própri'O Govetno 
USA. Desde hai mais 

· de douscentos· anos, os 
Estados· Unidos pre
tenden apoderar-se de 
Cuba, baseando-se na 

.... _ 

ña eleitoral por parte de Mas Canosa? 
Como entender senón o amplo respaldo 
dado a un ex-axente do ditador Batista, 
implicado en túrbios e escuras negócios 
nos EEUU? Como entender as relacións e 

HAI QUf ll~R Qll~ 
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implicacións coas má
fi as internacionais 
que el representa? 
Que explicación dar a 
preséncia de destaca
dos dirixentes do PP 
na filial da FNCA en 
Madrid, a autodeno
minad.a Fundación 
Hispano Cubana?. 

5 º .- Esiximos un ha ' 
rectificación da actual 
liña política do Go
verno Español, e unha 
condena clara e sen 
paliativos do bloqueio 
e as agresións as que 
está sometida Cuba 
por parte dos EEUU. 
Asi mesmo, e dentro 
dunha defensa da So
beran ia e do Direito 

·de Autodetermina-
ción de todos os pavos 
do mundo, redama

ideia de que toda La
tino américa forma 
parte natural do seu 
território. O Governo 
Españul e o Partido · 
Popular terán que ex-' 
plicar porque se su 
man a esa estratéxia 
imperialista, camu 
flando-a con absurdas 

'Mas Canosa pretende 
mos un novo modelo 
de relacións interna
cionais baseado no 
respeito e a solidarie
dade, e non na inxe
réncia, na agresión e 
nas amenazas. É por 
iso que fazemos un 
chamamento a toda a 

que Cuba se convirta 
. / . . . 

nun terntono ma1s 
dós EEUU" 

(cando non descabe-
11 ad~s) argumenta -
cións, nun contencio-
so no que o que está en xogo é a Liberda
de, a Soberania e a Independéncia de Cu
ba.· Non será que José María Amar e o PP 
están a pagar os favores recevidos .(e nun
ca desmentidos) durante a pasada campa-

sociedad~ galega, para 
participar e colaborar 
nas diversas iniciati
vas de solidariedade 

con Cuba que se levan a cabo no noso pa
ís por parte de diferentes organizacións, e, 
nomeadamente, na manifestación que se 
celebrará o sábado 1 de Fevereiro as 
17'00h. en Compostela.• 

Xosé Lois 

30 DE XANEI RO 1DE 1997 

CONGRESO DO 
TERCEIRO 
MILÉNIO 

EMÍLIO GARRIDO 

Hai dez anos, os meteorólogos ainda 
tercian o bico cando se lles perguntaba 
polo buraco de ozono ou polo quenta
inento -do planeta. Tiñan os dados mais 
acusaban ao xornalista de alarmista e 
incendiário. Dez anos despois, o cám
bio climático, ou a sua pantasma, é o 
problema de investimento máis grande 
dos países ocidentais. 

Son uns felóns os científicos, cando 
ocultan até os limites da evidéncia a 
situación dos problemas, a estatística 
dos conclitos ou o resultado dunha in
vestigación que toca a toda a Humani
dade? Coa excepción daqueles que co, 
bran directamente das multinacionais 
ou grandes axéncias do planeta, a res, 
posta é: os científicos non falan porque 
teñen medo de que outro colega os 
contradiga. 

Mais, se non falan do que saben -cando 
medrará o nível das augas ou cantos se
res humanos marren cada dia a causa 
da fame, por exemplo_: o que si fan é 
pensar a soas. E de cando en vez, filoso
fan. Valencia xuntou estes dias a 30 
homes bons de todo o mundo ... ociden, 
tal para prever como será o milénio que 
ven. Os científicos falan pouco, pero 
parvos non son: saben quen manda na 
UNESCO e no concello e as suas con
clusións foron dunha guisa amoscante. 

No eidó económico, o terceiro milénio 
será capitalista e as nacións poden ir es
quecendo o pleno emprego. No políti
co, haberá liberdade de inxeréncia nou
tros países por razóns humanitárias. No 
ecolóxico, compre elaborar estratéxias 
para a preservación do meio ambiente, 
mais non se sabe cales. E no eido cultu
ral1 seria desexábel alfabetizar a toda a 
povoaci6n do mundo entre o anos 
2020 e 2050. Por suposto, as conclu
sións desexan paz entre os homes e feli
ces festas. 

Os sábios de Valencia, en xeral, póñen-
e a propor, pois por propor que non 

quede. Otto Apel, de Frankfurt, cde 
unha ética mundial, pero Lip v t ky, 
de Grenoble, un novo contrat social. 
Reeves, da Nasa, di que denantes do re
mate do ano ' saberemos e hai vida en 
Marte. E Antonio Gala, da ca a, pr fe, 
tiza que a muller protagonizará o T r
ceiro Milénio. O teólogo Hans Kung 
vai na procura duns mínimos que sir
van para toda as culturas, e o ex candi
dato peruano Mario Vargas, di que to, 
dos os nacionalismos non son iguais, 
pero si egoístas, como os ecoloxismos 
ou os feminismos. E o asistente da 
Sony, Eiji Hattori, faise o harakiri: ollo 

_coas grandes redes de comunicación, 
porque son un perigo para o home. 

O congreso de Valencia serviu taméñ 
para que se escoitase a mellor anédota 
do certame. Sir Peter Ustinov, embai
xador da UNESCO, na liña das mello, · 
res personaxes de Anthony Burgess ou 
Jo-l;rn Le Carré, calle o_ micro e di: · 
"Quero felicitar ás nosas tradutoras, e, 
en xer:al, a todas as intépretes das ci
meiras internacionais. Grazas aos seus 
erras cando traducen aos grandes líde~ 
res, non -hai máis confüto's no planeta 
dos que xa existen" . ..- . 
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Entréganse o Xoves 30 no Governo Militar de Ponteve9ra .· 

Catro mil persoas solidarízanse 
cos insubmisos-Elias Rozas e Ramiro Paz 
Como ven acontecendo desde 
hai anos, os antimilitaristas 
galegos concéntranse en San
tiago nunha manifestación na
cional a favor da insubmisión. 
Desta vez, o Sábado 25, habia 
un motivo especial: solidari
zarse con Elias Rozas e Rami
ro Paz, estudantes universitá
rios de Vilagarcia de Arousa, 
que desertaron do servizo mi
litar unha vez dentro dos cuar
teis. Máis de catro mil persoas 
berraron contra a mili perco
rrendo as ruas compostela
nas. Os dous mozos, en busca 
e captura, entréganse o Xoves 
30 no Governo Militar de Pon
tevedra ás doce da mañán. 

Os dous insubmisos consideran, 
e así o esperan , que a sua atitu
de pode servir como exemplo 
para que a opinión pública se 
concience e asuma que se de
ben abol ir os exércitos. Ade
mais, Ramiro afirmou que tras 
da sua decisión de desertar es
pera que outros rapaces tomen 
exemplo e escollan a mesma via 
pola que optaron eles, desertar 
aos cuarteis e non a PSS , xa 
que "pode resultar politicamente 
ventaxoso para o movimento an
timilitarista galega". Elias Rozas 
asegurou que é moi consciente 
do sacrifício que implica asumir 
esta estratéxia "pero é o único 
que se pode facer despois dá 
aprobación do Novo Código Pe
nal, que despenaliza a insubmi
sión, pero inabilita socialmente 
aos que se neguen a facer a 
PSS ou integrarse nas forzas ar
madas profesionais". Os move
mentos de insubmisión neutros 
pontos de Estado xa teñen de 
referéncia a iniciativa de Rozas 
e Paz e asúmenna como unha 
via que pode poñer na palestra a 
xustiza militar e, á vez, a inxusti
za social destas medidas. 

Nas mobilizacións de anos ante-

Elios Rozas e Ramiro Paz, na fotografia, foron na cabeia da manifesm°~ló~· . . 

riores , lembráronse sempre ás 
persoas que estaban encausa
das ou encarceradas por negar
se a cumprir o servizo militar ou 
a PSS. Alguns deles, se era po
síbel , participaban na manifesta
ción ainda que dun xeito anóni
mo. Desta vez, Elias e Ramiro 
ian á cabeza, facéndose ver nun 
acto público co que anunciaban 
a sua decisión de entregarse. 
Para moitos participantes, resul
tou emocionante telos ali coñe
cendo a medida que tomaran 
que non dubidaron de calificar 
como "moi arriscada ao ter que 
ser xulgados polos militares e 
condeados nunha prisión de 
Madrid , lonxe de casa". Eles 
tampouco se poideron resistir a 
esa emoción cando, ao remate 

da manifestación; _na praz_a do 
Toural,·deron as-gracias a todas 
as persoas que-o~s ~.p_oian. 

Emílio Ftomero, da ANOC, foi o 
encarregado de ler o comunica
do que pechou a mobilización, á 
que concurreron acitobuses de 
diferentes vilas da Galiza. Nel se 
dixo que "o conxunto da socieda
de galega leva anos loitando po- . 
la desaparición do servizo militár. 
Nos últimos anos, gracias á 
irrupción do movimento antimi
litarista e á posta en práctica da 
estratéxia de desobediéncia civil 
coñecida popularment~ como in
submisión; o desprestíxio e opo
sición ao exército español ten 
conseguido o apoio dea maioria 
da povoación". Algunhas sentén-

O PP aproveita a visita de Puiol 
para dicer que .. é tan.autonomista como CiU 
-0-M.V. 

Se Aznar xa aprendera a talar 
catalán, o pasado Mércores 22 
foi unha boa parte do PP galega 
o que aprendeu a língua de Ra
món Llull_. Jordi Pujol, no masivo 
acto organizad0 por Faro de Vi
go,' falou con respeito, pero ta
mén c'on pouco disimulada fa
chenda ante un público submiso. 
Reguera, o presidente da organi
zación dos comerciantes ponte:
vedreses, que hai pouco pedira 
a expulsión dos vendedores am
bulantes de Vigo, con palabras 

· próximas ao racismo, pediulle 
consello ao presidente catalán, a 
respeito do seu sector. Pujol in
dicoulle que o que tiñan que fa
cer era traballar máis e mellar. 

Entre o pública distinguíanse os 
votantes 'do f:>P, co seu españo
lismo a costas, e os simpatizan-

tes do nacionalismo. Cando un 
grupo aplaudía, non o facia o 
outro. No médio .encontrábase a 
pla11a maior ao completo dos 
conservadores, que trataba de 
mostrarse autonomista a mans . -
cheas. O PSOE estivo r:naior
mente ausente. 

O primeiro en pedir a palabra do 
público foi Xosé Guiña, cun dis
curso no que veu dicer que o PP 
galega era o equivalente de CiU 
en Galiza. Todo o mundo se de
catou do seu eleitoralismo e non 
poucos o criticaron por dar unha · 
imaxe burda, incompatíbel coa 
sua funciór) de vicepresidente da 
Xunta e presunto sucesor de Fra
ga. Pero esa era a mensaxe ofi
cial, como se pudo comprobar 
pala Rádio Galega que conectou 
en directo, xusto para transmiti_r 
as palabras de Guiña. Tamén foi 
titular de Faro de Vigo. 

Entre o público era outra causa. 
Un dos intervintes declarouse es
pañol el e declarou españois aos 
cataláns. As suas palabras foron 
aplaudidas de forma entusiasta 
pola vella garda popular que es
taba moj ben representada-no 
auditório. O responsábel de pren
sa do P.P, Xerardo González Mar
·tin, aproveitou , pola sua parte, 
para informar a todos de· que el 
era castelán· de pura cepa, como 
deixaban patente os se1:1s ráncios 
apelidos. O presidente catalán ti
vo que perguntarlle que era o que 
quería dicer. Como non podía fal
tar nun acto programado ao abei
ro dos conservadores, -tomou ta
mén a palabra a empresária da 
noite viguesa Caridad Falagán . 
Polo xeral, os dirixentes do PP ' 
non s·e atreven a chistarlle, por se 
á muller lle dá por cometer algun
ha indiscreción. Esta vez, Manuel 
Pérez o alcalae e mantedor-do 

PAULA BERGANTIÑOS 

cias xudiciais son benevolentes 
cos insubmisos tendo en canta o 
argumento do apoio social. "Re- . 
sulta ·escandaloso ver como o 
militarismo español co apoio do 
PP e o PSOE reivindican un in
cremento dos gastos militares. 
As asociacións que apoiaron es
ta manifestación, defendemos un 
modelo de sociedade xusta e 
igualitária" din. desde a ANOC , 
que amosou o seu apoio a todas 
as formas de luita práctica da 
mocidade galega contra o milita
rismo, especialmente cos antimi
litaristas Elias Rozas e Ramiro 
Paz, que desertaron do cuartel 
de Ferrol e cos insubmisos pre
sos represaliados: Xosé Lois Ca
banas, Francisco Castejón, Gha
na Luengos e .Xosé Valeiras. • 

acto, tampouco dixo nada. 

Ninguén tora dos populares tivo 
aceso ao micrófono. O último en 
intewir foi o ex-deputado Marqués 
de Magallaes quen definiu a Pujol 
como-''.pragm,ático, pragmático e 
pragmático". A forza aforcan. Ma
nuel . Pérez, aproveitou para non 
correr máis riscos -o seu verbo 
dá para o que dá- e sentenciou: 
"Estas palabras mesoneran de te
ner que dicirnada más". 

Mália que Pujol estivo moi discre
·to e falou sobre todo de economia 
e da UE e moi pouco de naciona~ 
lismo,. o público conservador non 
podia disimular á saida o repaso 
recibido e o' mal trago. Os que se 
encontraban con algun coñecido 
repetían: "Vimos de escoitar ao 
enano·~ Pero, deciano cun marca
do acento catalán·, despois da
quela leción. de pragmatismo.+ 
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O Valedor admite. a 
soUéitude de renovación 
do Plano de Financiamento 
universitário · 

O Valedor do Pavo, Xosé Cara, 
enviou resposta por escrito a 
-cada un dos arredor de 200 es
tudantes que o pasado 12 de 
0-ecembro fixeran entrega ma
siva dun documento no que-se 
solicitaba.a elaboración dun 
plano. de financiamento para o 
sistema universitário. Xosé Co-

. ra explica que acepta a trámite 
a solicitude de renovación do 
plano de financiamento univer
sitário por entender que esta 
reune todos os requisitos reco
llidos na leí que regula esta ins
titución e porque adem9is ato
pa cobertura na própria Consti
tución. Cora informou aos estu
dantes de que xa se iniciaron 
as actuacións oportunas diante 
da Consellaria de Educación e 
Ordenación Universitária para 
que esta remita o informe nece
sário para poder avalialo. No 
escrito entregado polos 
estudantes ao Valedor tamén 
se apresentaba unha queixa 
pala carga da Policia durante a 
manifestación do 3 de Decem
bro e ·poJas declaracións do De
legado do Governo nas que 
aseguraba que na participaran 
membros dunha suposta gue
rrilla adestrada en Euskadi. A 
este respeit9, Cara asegura 
que estas cuestións fan 
mención a actuación·s de órga
nos da Administración Xeral do 
Estado, polo qt,1e corresponde
ría ao "Defensor del Pueblo".• 

Beiras, Anasagasti e -
Carod·Rovira debaten 
sobre o nacion~lismo 

As diversas propostas 
naci·onalistas que abranguen 
desde o modelo de financia
mento até o artellamento do 
Estado centran a mesa 
redonda na que participan o 
voceiro do PNV no Congre
so, lñaqui Anasagasti, o se
cretário xeral de ERC, Caries 
Carod-Rovira e o voceiro do 
BNG Xosé Manuel Beiras o 
Xoves 30 ás oito da tarde por 
·inicitaiva da Asociación Cul
tural de Vigo. Co tema de 

. Perspectivas dc,s nacionalis
mos no Estado español, a 
mesa redonda é presentada 
polo director de A Nosa Te
rra, Alfonso Eiré e dá come
zo ás oito da tarde no Audi
tório do Centro Caixavigo. • 

. O Parlamento coincide 
na necesidade 
da Lei do Monte 

Os tres grupos do Parlamento 
consideran urxente dispar 
dunha Lei do Monte no marco 
do Plano Forestal. Por outro la
do, o PSOE e o BNG ca.inciden 
na necsidade de protexer o · 
bosco autóctono e conservar 
masas singulares e o Bloque 
tamén pediu que a Xunta desti
ne ªnualmente unha partida 
orzamentária para adquirir 
monte público con fins conser
vacionistas. Todas estas pro
postas prodúcense ainda que 
de momento non foron cumpri
das várias resolucións do Pla- ' 
no Forestal de 1992. + 



8 GALIZA 
N2 763 -ANO XX ANOSATERRA 

Fraga cala mentres Catalunya forza a continuaciqn da sua rede t~rritorial 
. ' 

Telefónica desmonta a estrutura galegá 
- ' 

despois da Xunta ·pagar a telefonia rural 
O o·ecreto-Lei de venda do 20% 
das accións da Compañia Tele
fónica que quedaban nas mans · 
do Estado trae consigo a supre
sión da rede territorial galega en 
busca do benefício económico e 
obviando os benefícios sociais 
que implicaba a existéncia da 
Telefónica da Galiza. A supre
sión prodúcese despojs da Xun
ta financiar o plano. de telefonía 
rural, pagar a universalización 
do servizo e entregará Telefóni
ca un mercado mellorado. 

nómicas· máis rendíbeis como 
Madrid, Astúrias, Catalunya e o 
País Basco. 

10% das accións dunha compa
ñia que no pasado exercício ga
ñ.ou 150.000 millóns de pesetas. 
Os principais . beneficiários da 
nova operación son o BBVe La 
Caixa. O Congreso validará pro-

Galiza financiara á Telefónica .o 
plano de telefonia rural, que do
taba do servizo básico através 
de enlace de rádio a bastas ,ex
tensións do país. O plano signi-

A Xunta -=-que ten unha expe
riéncia similiar coa Unión Feno
sa- calou de momento. A Tele
fónica Galega adaptaba á com
pañia á realidade ·política territo
rial e supuña ter un instrumento" 
descentralizado na xestión tele
fónica. Este mecanism9 agora 
desaparece mentres Catalunya 
conquire que a estrutura territo
rial da Telefónica nese país non 
sexa eliminada. 

. ximamente a decisión do Execu
tivo 9e vender a e~presa. 

Pero para: proceder á venda c;Ja 
Telefónica-· era ·preciso contar 
coa calma social suficiente. Pa
Fa is.O hai .seis anos eliminouse a 
Institución T.elefónica de Previ- · 
sión -un seguro de grande cali- · 
dade ·qué habia que adaptar á 
lexislación europea- e transfbr-

Novo modelo mouse nun fundo de .pensións 
,_ . que, através de Fonditel, habian 

O novo modelo de Telefónica é a de xestionar os sindicatos 
-ficaba a ·universalización do ser- segregación da compañia por maioritários: CCOO e. a UGT. 

áréas de negócio e a redución Desde esta decisión a posición · vizo e a consolidación dun mer- . 
ca,'do que pasaba a sér fácil de 
explotar. Agora que esta área 
está cuberta, Telefónica expor
tará os benefícios da explota
ción des te servizo' en lugar de -
reinvestir parte dos cartas na 
ampliación e mellara dos servi
zos na Galiza. A Compañia Te
lefónica a partir de agora cenfra 
a sua actividade nas áreas eco-

de emprego nun sector en alza. destas duas eentrais na Telefó-
As contratacións transládanse a nica é comnivente coa dirección 
subcontratas e a coesión sócfal e só tan críticas de carácter su-

. deixa de ser un obxectivo coa . · perficial. · Neste sentido, o _anún- · 
compañia privatizada totalmen~e. cio de CCOO e UGT de apre

O Governo do PSOE puxera ef1 
marcha a venda da primeira em
presa estatal con· benefícios. En 
concreto puxera no mercado o · 

sentar un recurso de inconstitu
cionálidade contra a privatiza-

-ción por considerar que renún
cia á coesión social e territorial 
é máis formal que de fundo,+ 

o PRESENTE É DE LUITA, o FUTURO É·Noso 
Lms LóPEZ 

Mil novecentos noventa e sete apresenta-se como un 
ano clave para o BNG. Nas eleizóns ao Parlamento · 
Galego póde produzir-se unha perda da rriaioria abso
luta do PP, dando lugar asi a unha posível coaligazón 
de govemo en~re o PSOE e o BNG. O Independen
tismo Revolucionário vertebrado eh Primeira Liña 
(MLN) comparte co conxunto da Frente Patrióticaª · 
necesidade histórica de aJastar ao PP da Xunta, mas 
non agachamos as nosas reticéncias a respeito dunha 
coaligazón <lesas caraterísticas . 

Porén, aceitando que o PP poida non acadar a maio
ria absoluta, non é descartável un.ha alianza 
PP-PSOE, fruto ' dunha maior sihtonia _ideolóxica e 
consecuéncia d0 furibundo antí-nacionalismo que 
·ambas organizacións profesan. 

É necesário ter mui presente que unha coaligazón 
PSOE-BNG suporia que o BNG esrari_a pactando coa 
seczórr galega dun partido español que tivo nas Sl1as ma
os o govemo do Estado desde 1982. Botemos unha olla:
da rápida á ese período: o · ingreso na OTAN, · a desas
trosa entrada na CEE con todas as' funestas consecuén-

. ' cias que trouxo para a nosa nazón, a aceitazón e defesa 
dos <litados militaristas do exercito español; a~brutal re-· . 
conversión iridustrial, a Lei Corcuera, a persecuzón .e 
encadeamento dos insubmi: 

ta, ou entre conservadurismo e progresismo. 
Non compartimos a inxénua confianza no· parlamen
tarismo e na via eleitoral que parece irradiar a direc
zón do BNG. Os re.volucionários galegas non pode
rp.os ·qepositar a -nosa confianza nunha constituizón 
(española) que negaos nosos direitos nacionais e nun 
Estatuto de Autonomía qúe ven amasando desde· hai 
quinée arios a sua incapacidade para resolver os_pro
blema~ ~ais graves ~a Nazón e do Povo T.raballador. 

T endo en con ta que o obxectivo do BNG non é. urÍ.i
camente aspirar a xestionar (en solitário ou coa cola
borazón de perigosos aliados) as instituizóns autonómi
cas, senón que aspira a transformar esta sociedade e di
rixir. o proceso de Autodeterminazón até acadar a So
berania Pqlítica, o salto qualitq.tivo que suporia asumir 
determinadas' responsabilidades de govemo provocaría 
dedicar a maior parte das suas enerxias e recursos a ac
tividade institucional, co que se verían debilitadas as 
organizazóns e mobilizazóns populares, principais ferra
n:';.entas de combate e resisténcia c·oas que conta un po
vo en luita pola Liberdade e Democracia. O actual 
pragamatismo e posibilismo do BNG se ben ten sido 
acertado, desde o ponto de vista eleitoral, non signifí
cou que o p~oceso de introduzón real da consciéncia 
nacional e a expansión do entramado organizativo da 

- Frente Patriótica· teña ido en 
sos, a liberdade para os mili
tares golpistas, a Lei de Es
tranxeria, as privatizazóns de 

'C . . orno compartir govemo 
paraÍelo , ·co· qual podemos 
chegar a compartir govemo 
sen ter <letras unha b~e so
cial ampl_a e numérosa na · empresas públicas, os famo

sos pelotazos Jinancieiros e a 
apoloxia do diñeiro fácil, a do-

. co PSOE de Paco Vázquez, 
antigaleguista radical? que apoiamos. 

ma e castrazón dos sindica- Os comunistas revolucioná-
tos, a ·guerra suxa e o terroris- rios de Primeira L iña 
mo de estado, as tramas de (MLN) pensamos que o na-
corrupzón e de finanzamento irregular do partido, etc, cionalismo non deve ter presa por govemar, mas si 
etc, etc ... Como c;ompartir govemo cos responsáveis por seguir levantando os inecanismos de autodefesa 
disto e doutras muitas cousas? Como compartir govemo - da ,Pátria e dos sectores populares, acadando mais es
co PSOE de Paco Vázquez, antigaleguista radical? Co- 1 pazos de contrapoder- a mei9 da autoorganizazón, a 
mo compartir govemo ~os que xustifican a represión da · luita e a mobilizazón _popular, sen esquecer que os no-
mocidade, da clase traballadora: .. ? sos obxectivos só son posíveis modificando o actual -

U~ pacto desta natureza suporia renunciar a un sinal · 
·básico da identidade e da unidade ideolóxica do 
"BNG, a éontradizón nacionalismo versus españolis
mo, para asum"ir as teses da esquerda espanola, que 
si'tuan a contradizón principal entre esqu.erda e direi-

marco xurídico-político, pois ó exercício da Autode
terminazón non é resultado exclusivo dunha maioria 
aritmética parlament~r nen dun resultado eleitoral. + 

Adémais de Lms Lo~EZ, asinan este artigo EvÁ VEIGA e MARCO 

ANTONIO DIAZ, membros do Comité Executivo de Prictfeira Liiia (MLN) 

Un Estado 
para a ,. 

.. . / . 
superv1venc1a 
nacional --

O presidente de Esquerra re
publicana de Catalunya, Jordi 
Carbonell , di nunha entrevi -
ta con Josep Ferrer na revista 
EUROPA DE LES NACIONS que 
a condición para a 
supervivéncia nacional,' aca
dar un Estado de seu. "E unha 
condición ineludíbel, porque 
de non acadarmos un Estado, 
nen daremos acabado co 
intento de absorción do Esta
do español nen nos daremos 
normalizado como Nación. 
T erá de ser un Estado coma o 
dos portµgueses, daneses, ho
landeses, luxemburgueses, pai
ses que están na Unión Euro
pea e que son· os nosos aliados 
naturais. A Finlándia, por 
exemplo, so normalizou a sua 
situación cultural e linguistica 
coa independéncia. Antes de 
ser independente non a deu 
normalizado porque estaba 
baixo dominación sueca ou 
rusa". Carbonell retruca aos 
que áseguran que o catalanis
mo non fora nunca anti-espa
ñol e que estivera sempre a no 

Empregos criados 
entre.1970 e 1995 
Vaf{}fei em percentagem 

e 1e za ao 

. ~6,5 
; 27,0 ¡ r ·· , J ; r 
!.R!i; JIUµli 2&,9 i 
!IU![MWA 22,9 t 
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sentido de construir España. 
"Iso non é certo. O que procu
ran alguns sectores é 
acubillarse na España e prote
xer uns intereses económicos ' 
determinados. Dentro de Es- ' 
paña van estar protexidos pa
ra algúns per chegará un mo
mento no que a incompatibi
lidade entre a defensa duns 
intereses catalanes e a dos in
tereses españois será tan clara 
qu-e o que había dous dias <li
cia ainda non é tempo de auto
determinación dirá que xa é 
hora, porque o seus xa non 
aturan mais. Dali a pouco dira · 
outravoTta que non toca, por
que o seu é andar un paso 
adiante e outro atrás( ... ) Eu 
non creo no funcionamento 
pragmático sen un proxecto 
de pai detrás. No proxecto do 
noso pai deben entrar os ca
talán nados aqui, de 
tradición, lingua e cultura cla
rament catalanas, como os 
que chegaron. en época po -
teriore , que teñen outra lín
gua e cultura mai a vontade 
de eren catalans; que e ato
pan nunha situación intermé
dia para teren unha vontade 
nacional completa".• 

Cimpor medra en 
todo o mundo 
Cimpor, proprietária da cimen
teira Cosmos da Galiza, quer 
producir de 13 á 15 millóns de 
toneladas de poda para o ano 
2001. "Com a aqui iyao de 
duas novas empresas no Brasil 
-escebre Francisco F. Silva no 
semanário EXPRESSO, a Cimpor 
aponta para urna capacidade 
que no 2001 deverá exceder 
no exterior o que é produzido 
em Portugal. A Cimpor canta 
por essa altura ter urna capaci
dade de pr u<;ao entre 54 a 
60 por cent do total do 
cimento no e trang iro, ou e
ja entre 7 a 9 milhoe de t tle-

EXPRESS() 

60 

; . ¡ 
i 
i 

ladas de um 
total e timad 
entre 13 e 15 
milh-es de to
nelada : l to a 
pesar da capa
cidade produ-
ti va em Portu
gal tambén 
cr se r a 
l ng do cin
c anos . Ape.
sar de a aqui
si<;ao da Cisa
fra e do negó
c io de cimen
to do grupo 
Serrana do 
Brasil vir 
acrescentar 
tres milhoes 
de toneladas a 
capacidade 
produtiva to-· 
tal da Cimpor 

· -actualmente 
na ordem dos 

. oito milhoes 
de toneladas 

· anuais, distri
buidas entre 
Portual (5,5), 
Espanha 

. ( 1,3), Marro- , 
cos (0,8) e 
Mo<;ambique 
(0,4 )" .• 
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Francisco Pillado 
'.Alguns intelectuais galegas véndense por_ un bidé' 

-0-- XAN CARBALLA 

"AS BIBLIOTECAS DEBEN SER XÉRMES QUE MADUREN E MEDREN. A MIÑA GOSTARIAME QUE DESE PÉ A U.NHA ESCOLA DE ARTE DRAMÁTICA, E A 

DE MEU. PAi PODE FLORECER NO SEU LUGAR NATURAL DA FACULDADE DE XORNALISMO", AFIRMA FRANCISCO PILLADO MAYOR, ESTUDOSO DO 

TEATRO GALEGO, AUTOR (XUNTO A MANOLO LOURENZO) DOS PRIMEIROS TEXTOS REFERENCIAIS E SISTEMÁTICOS DO NOSO ACERVO DRAMÁTI

CO E DIRECTOR DE LAIOVENTO EDICIÓNS. NOS ÚLTIMOS MESES FIXO ENTREGA ÁS UNIVERSIDADES 'oA CORUÑA E SANTIAGO DE VÁRIAS DECENAS 

DE MILES DE VOLUMES DA SUA BIBLIOTECA DE TEATRO E TODA A DE SEU PAi, DIRECTOR DE LA VOZ DE GALICIA NOS ANOS DA TRANSICIÓN. 

É fácil desprenderse de duas 
bibliotecas desa envergadura? 

É·moi duro porque son parte da 
vida das persoas , pero son 
duas bibliotecas distintas . No 
caso de meu pai , Francisco Pi
llado Rivadulla, trátase dunha 
biblioteca dunha enorme varie
dade. É moí rica en poesia, psi
canálise, novela e sobretodo 
magnífica en todo o referido á 
guerra civil e, por suposto, no 
qué atinxe á información. ~cu
mulou miles de volumes pola 
sua sede de coñecimento e por
que toda a sua vida foi uriha loi
ta contra o autodidactismo, 
cunha teima tan grande que 
cando foi expulso de La Voz de 
Galicia, con 61 anos, decidiu 
completar a carreira de piano, 
unha a,nécdota que ilustra a sua 
maneira de ser. Meu pai 
comentárame que a xente ven
d ia en magníficas· condieións 
económicas as suas bibliote
cas, usufructuándoas até a sua 
morte. Eu animeino a facelo pe
rC? el dici.a .que era un disparate 
non deixarlla ao tillo . Cando 
morre papá penso que manter a 
biblioteca é unha homenaxe á 
sua memória, que .debe estar 
na Faculdade de Xornalismo 
porque, apesar de que foi un 

xornalista malgre fui, adi9oulle a 
sua vida a ese traballo. E tamén 
unha aposta polo ensino públi
co que está en perigo. Na Coru
ña, a maiores, hai unha man
chea de siléncios incómodos e · 
cómplices sobre a sua figura 
que cheiran moito máis que o 
vertedeiro de Bens. 

A que se deben ,eses silén
cios? 

Eses silénciós só se poden expli
car en clave de novela negra. 
Teño documentos e cartas da
bondo para demostra'to e penso 
publicalos no seu momento. Por 
suposto que son responsábeis 
persoas con nome e apelidos e 
os vetos e a persecución a meu 
pai exténdese-, como unha maldi
ción bíblica a seu fillb . Neste la
bor de ocultamente moléstame 
singularmente o ·1abor dos qu-e 

· teñen afán de facer méritos dian
te dos amos. Unha anécdota: 
cando presentamos na Coruña o 
Diccionário do Teatro Galega, 
Manuel Lourenzo e máis eu, veu 
un · fotógrafo que fixo un ha foto 
só ·despois de moito" axexar. 
Souben ao rr.omento que ia sair 
esa imaxe porque o aceno de Pi
lar Garcia Negro, que compartía 
a mesa connosco, tapaba a miña 

cara. Dito e feíto, foi a -que saeu 
á mañá seguinte. O .fotógrafo foi 
Xurxo Lobato que despois fai ex
posicións de dubidoso valor esté
tico, 'rodeado de grandes autori-· 
dades. Anóxame ese servilismo 
lóxico en persoaxes como o di
rector de La Voz de Galicia, pero 
non suporto que outros, enriba, 
pasen por progresistas. 

Eses anos da transición son 
importantes nos xornais gale
gos. Por que esa teima con 
seu pai? 

Meu pai ten claro que vai ser 
expulso de La Voz , de Galícia 
cando Victórfa Fernández-Espa
ña encabeza as listas de Alian
za Popular. Nun episódio ante
rior, sendo Qirector en funcións 
do xorna), publicé;i un artigo de 
Alfonso Alvarez Gándara pedin
do a litúrxia en galego e prodú
cese por iso -unha multa de Fra
ga lribarne., Augusto Assia dalle 
a razón · a Alvarez Gándara nun 
artig9 e .o actual presidente da 
Xunta chama a meu pai ao seu 
despacho dq Ministério dE? Infor
mación, indign'ado e ameaza 
con' pechar La Voz de Ga/icia, 
con poñer máis multas e con 
publicar na TVE a ficha persoal 
de Augusto Assié:!_ ''para que los 

españoles sepan que clase de 
elemento es". Ao entrar a espo
sa como ·candidata decátase 
que lle vai ser moi difícil desde a 
dirección do xornal manter o 
equilíbrio de ·independérÍcia cos 
demais partidos. Para curarse 
en saude anúncia que os comu
nicados dos partidos serán con
siderados pLJblicidade política. 
Daquela h&i un mitiri na Coruña 
no qüe talan Fraga, López Rodó 
e Mª Victória Fernández-Espa
ña, na que e_sta última compara 
a Fraga con Castelao e aí rema
ta o mitin porque se monta .un 
grande batifúndio. Esta señora 
vai a La Voz de Galicia cun arti
go explicando a sua versión e 
meu.pai dil-le que moi ben, pero 
que ten que pagalo como publi
cidade política, e como tal saeu . 
Esa "humillacion" costoulle o 
posto e unha campaña de des-

. creta proRiciada por un dos per
s'oáxes máis mediocres de Gali
za, o actual director de La Voz 
de Ga/icía. Porque me consta 
que Santiago Rei tíñalle re.speito 
á figura de meu pai. 

A outra biblioteca donada é a 
sua de teatrp. 

Sempre pensei quen é magoa o 
pouco coidado que hai coa do-
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cumentación en xeral e sobre o
teatro en particular. Eu xuntara 
máis de 5.000 volumes, que son _ 
máis de 20 .000 títulos , e ade
mais tiña todo un arquivo de 
máis de trinta anos de corres
pondéncia e recortes exaustivos 
de prensa sobre o teatro galega 
desde a estrea en 1862 de A 
Fonte do Xuramento, arquivo 
que sigo actualizando hoxe en 
dia. Agora está na Faculdade de 
Filoloxia da Coruña, ao cargo do 
Departamento de Galega-portu
gués, e coordenada por Carlos 
Paulo Martínez Pereiro. As corí
dicións da entrega foron que a 
dixirise ese departamento, que 
fose unha bibliotca independen-
te e que se asignase unha canti
dade anuar de orzamento para a 
sua renovación. Entendo que 
deberia ser o xérmólo para unha 
futura Escala SuperiOí de Arte , 
Dramática, que é unha reivindi
cación do nacionalismo galega 
xa desde os tempos de Galo Sa
linas e das lrmandades da Fala. 

Gostariame facer un chamado a 
todo o mundo do teatro, para 
que garden e envíen totjo tipo de 
documentación á -que, por des
grácia, as veces non dan impor
táncia: carteis, libretos con adap
tacion de textos, folletos de pro
paganda, ... todo canto teña que 
ver co -feíto teatral galega. Foi 
unha desgrácia que se destrui
sen no seú día institucións como 
o Seminário de Estudos Galegas 
que estaban chamadas a ser os 
destinatários naturais deste la"'" 
bo'r de arquivo ·e tamén de deba
te. Porque ~ intención miña e 
dos que dirixen a Biblioteca é . 
que non seña un ar«tacén de 
materiais senón un lugar vivo no 
que se debata sobre o teatro. 

Que precisa con urxéncia o 
noso teatro? 

. Nos últimos anos houbo gran
des logros, pero debido ao es
forzo persoal de xentes que fan 
espectáculos de grande digni
dade _apesar das institucións. A 
nível de infraestruturas, segue 
habendo unha grande caréncia, 
e máis que subvencións o que 
hai que propiciaré que.os profi
sionais da cena teñan onde tra
ballar. Moito me temo que sexa 
difícil avanzar porque a pergun
ta é: pode haber un teatro na
cional galega . no marco dunha 
cativa autonomia presidida por 
un ministro de Franco? En todo 
caso é básico facer teatros ou 
amañar aqueles que son sus-

. ceptíbeis de renovación e facer 
pequen-as salas, porque mesmo 
aqueles espectáculos de mérito 
do Centro Dramático só poden 
verse en cinco ou seis cidades 
galegas' porque non hai onde 
levalos. A segunda prioridade 
seria facer unha Escala de Arte 
Dramática, pero sen teatros se
ria como montar- unha fábrica 
de parados. 

Manuel Fraga especilizárase, 
como ministro de Franco1 na 
captación de intelectuais, la
bor que prolonga na sua eta
pa autonómica. Como ve ·vos
tede. este aspecto -da situa
ción cultural? 

Son as miserias que antes fala
bamos. Cando foi o macarthys
mo en Estados Unidos houbo 
unha manchea de denúncias e 
moitos artistas mudaron en ver
dadeiros delato.res. Orson We
lles dixo, daquela, que o mao da 
esquerda norteamericana. era 
que se vendía por unha piscin.a. 
Remedándoo diría que o mao de 
certos intelectuais galegas é que 
se v~nden por un bidé.• 
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C~MARCAS 

O Plano Especia~ de Rrotección .e Reforma Interior chega cun lamentábe~ estado de conserva~lón 

Lugo afronta tarde a recuperación do case~ histórico 
, . . 

cun Pepri que ten insuficiéncias 
*H. VIXANDE 

A aprobación, no próximo 
pleno do 3 de Febreiro, do 
Plano Especial de Protección 
e Reforma Interior de Lugo, 
Pepri, representa unha opor-

- tunidade para afrontar a con
servación duri casco históri
co no que non houbo investi
mentos de importáncia des
de 1973. O Pepri, comezado a 
redactar en 1989, chega con 

· retraso e non afront'a a elimi
nación do tránsito no centro. 

Todos os grupos da corporación 
luguesa consideran que o Pepri 
é un documento importante para 
pór fin ao deterioro do casco 
histórico amurallado lugués, cu
xq mal estado de conservación 
non ten parangón na Galiza. 

Pero o Pepri inclue a constru
ción de tres estacionamentos 
baixo chan no ·espácio intramu

Vista aérea do centro histórico de Lugo. 

rallas. Os tres noves aparcadoi- · xa na protección de alguns edifí
ros súmanse aos dous xa exis- cios, .que pasan de reabilitábeis a 
tentes. Ademais, dous dos no- ~ ser subsceptíbeis de modificar 
vos estacionamento.s públicos me!ante actuacións arquitectóni-
conectarán meiante túneis co de cas que incluen a posibilidade de 
Santo Domingo, o que traerá tirar parte dos inmóbeis. Neste 
consigo a conexión baixo chan caso atópanse o pátio dos Fran-
de toda a zona histórica_ A cons..: ciscanos, a sacristia da igrexa de 
trución destas obras púbJicas es- , San Pedro, o pavillón do xardin 
tá condicionada a "non atapar da Deputación e o Cyartel de San 
restos arqueolóxicos" nunha ci- Fernando. Porén, este tiltimo será 
dade cuxo subsolo alberga un destinado a usos culturais. Conto-
grande número de xacimentos. do, a rebaixa na reabilitación, coa 
Con esta medida o _governo mu- admisión do uso de novos mate-
nicipal do PP rexeita a petición riais, permite conciliar conserva-
da oposición de liberar de tránsi- ción e habitabilidade das viven-
to de veículos o recinto amura- das e incentivar a reabilitación_ -
llado, mália que é curta a distán
cia entre as portas da muralla ro
mana. A equipa de governo ase
gura que os estacionamentos 
son necesários para evitar a pre
senza de veículos na superfície. 

Precisamente a Xunta non per
mitira ao concello facer estacio
namentos públicos xusto na bei
ra exterior da muralla para "non 
danar este monumento", pero si 
autorizou a sua construción 
dentro do recinto. 

Unha prática na que incorre o Pe
pri aceitado pela Xunta é a rebai-

O cámbio de alineación na cons
trución no Carril das Flores, am
plial")do cara· atrás o fundo edificá
bel, é outro dos recortes na pro
tección do casco histórico lugués. 
Por outra banda, exíxense estu
dos arqueolóxicos para construir 
nos · catre grandE1S espazos valei
ros no centro, pero a cámbio ou
tórgas~ unha alta edificabilidade. 

Financiamento . 

En xeral, a comisión redactora 
do Plano incorporou máis pro
postas de grupos económicos 

como a Cámara de Arquitectos, 
o Coléxio de Aparelladores ou os 
construtores, que as apresenta
das por asociacións cidadáns e 
víciñais. Por esta razón o grupo 
municipal do BNG denunciou 
que o Pepri vai ser un grande ne
·gócio cuxos_beneficiários serán 
os poderes económicos locais. 

De momento, ainda que se sabe 
que as axudas poderán chegar 
ao 70% do investimento (40% a 
pagar pola Xunta e 30% a desen
volsar por outros organismos, ain
da que sen determinar), non hai 
consignación presupostária para 
acometer o Pepri, de modo que a 
oposición xa manifestou o ·seu 
cepticismo sobre as posibilidades 
reais de levar adiante o Plano. 

Na xestión dos restos arqueolóxi
cos da cidade, a Xunta traspa
sou ao município moitas compe
téncias na matéria, pero o conce
llo só canta con unha arqueóloga 
no seu cad ro de persoal, algo 
que condiciona o verdadeiro con
trol sobre todas as obras realiza
das na cidade. Asi, a concelleira 
nacionalista Branca Rodríguez 
pediu que a Xunta conservase 
algunhas competéncias sobre 

esta matéria para evitar a expo
liación arqueolóxica da cidade . 

A aprobación do Pepri ven 
acompañada polo anúncio da 
Xunta dunha série de actua
cións que pretenden facer es
q uecer a exclusión da cidade 
do Plano Urban -orzamentos 
da UE para a recuperación de 
cascos vellos das cidades cuxa 
concesión depende do Governo 
central. Contado, as actuacións 
programadas pola Administra
ción autónoma son de pouca 
entidade e consisten na elabo
ración dun estudo para coñecer 
o estado da Praza do Campo , 
investir douscentos mi llóns 
-cen a pagar pela Xunta, se
tenta polo Mini~tério de Educa
ción e Culltura e o resto pela 
Deputación e o Concello- en 
dous anos para recuperar a 
muralla romana e, por último , 
rematar .o Museu de San Ro
que, un edifício de reducidas 
dimensións comezado a cons
truir hai seis anos, cuxas obras 
están paralisadas desde hai 
vintecatro meses e que vai es
tar destinado a p.lbergar in situ 
os restos arqueóloxicos da ne
crópole ali atopada. + 

Está situada lon'xe dunba via férrea e os viciños opóñense . . 

Retiran o prOxecto de empa~Odora en VilGboa :pero· 
a· alternativa é dubidosa 
A oposición viciñal en Bértola e 
Figueirido forzou ao alcalde de 
Vilaboa a rexeitar a instalación 
da empacadora de lixo no muni
cípio. A decisión deu ao traste 
coa determinación do conselleiro 
de Xustiza e Interior, Xesus Pal
mou, de trasladar desde' Gui.xar, 
na parróquia viguesa de T eis, .a 
planta de empacadora de lixo. 
Pola sua banda, a Sociedade 
Galega de Meio Ambiente, So
gama, anunciou que posue ·seis 
mil metros cadrados de terreo no 
alto de San Cosme, na pgmóuia 

de Zamáns, no concello de Vigo 
pero lindando con Mos, para le
var ali a empacadora_ 

Sogama pensaba que seria fácil 
a ubicación da empacadora entre 
Bértola e Figueirido, no concello 
de Vilaboa. A feble estrutura aso
ciativa na localidade e o apoio do 
alcalde Enrique Fernández No
guieira (PP) indicaban que non 
haberia oposición. Pero a consti
tución dun colectivo de afectados 

· e unha tumultuosa asemblea vici
ñal · a~roiron os ellos· do alcalde, 

que anunciou o abandono d.o 
proxecto para evitar "unha guerra 
viciñal". Porén; Xesus Palmou di
xo que non renunciaba a ubicar 
en Vilaboa a polémica planta, 
ainda que Sogama ten unha par
cela no alto de San Cosme, entre 
Vigo e Mos. 

De todos xeitos , o anúncio de 
Sogama de que ten unha alter
nativa para a empacadora pode
ri a ser unha cort ina de fume. 
Cando foi decida a instalación 

· en Vilaboa unha das. razóns ar-
- 1 1 ¡ f 

gumentadas era que a planta es
·t~r i a localizada xunto á via fé
, rrea. Precisamente no alto de 
San Cosme non hai camiño de 
ferro e os contenedores co lixo 
empacado terian que ser trasla
dados en camións até o Porriño, 
Redondela ou Vigo e unha vez 
ali montar un ·aparello para car
gar os contenedores no ferroca
rril. A maiores, tan pronto. como 
foi coñecida a nova proposta de 
emplazamento, os viciños de Za
máns manifestaron a sua oposi
ción á ins~alación dé3:.planta. + 

l 1 

30 DE XANEIRO DE 1997 

Os nomes 
do século 

XXI 

O das moda , xa e abe, 
é a lgo pa axciro. 
Maiormente non cau, 

san moito pr blema. Retíran, 
se de roupeir e gaveta a 
prendas caducas e renóvan e 
con feitura pr nto'a'v tir, 
de mercadill ou na r baixa . 

Pa aron aqueles remp no 
que os pícaros tiñan nomes 
tradicionai e de moito avoen, 
go; Clotilde, Plácido, Orenti, 
na, Liduvina, Cándido, Aqui, 
lina, Aniceto ... Foi unha xera, 
ción perdida, sen continuida, 
de nos libros do rexisro civil. 

As partidas de nacimento so, 
freron tamén o reflexo da eta, 
pa dos cuarenta anos de roti, 
na, homoxeneización, vemiz 
clerical e adesión falanxista: 
María Jesús, José Antonio, 
Milagros, Francisco, Reme, 
dios, Concepción, Inmacula, 
da, Pedro, Pablo, Pilar ... 

-Juan Carlos, Sofía, Felipe, 
Cristina .. - foron o anúncio de 
novas tempo e o advenimen, 
to dunha monarquia sen trau, 
mas nen rupturas. Con ela 
chegaron a govemar de de un 
pro aico Manuel a un taurófi, 
lo Virorino. 

Os nome próprio perviven 
nos papeis, alleos ao cám io 
de costumes e o imperativo 
de estar á úl tima. A i h xe 
pode '7redicer e quen o tenta, 
rán o poder nas institucións 
pát rias, en trad s no écul 
que chega. O laia, Noela, Xoa, 
na, Brais, A d r iá n , An t ia, 
Xiao, Roi, Sabela, Branca, Ja, 
go, N ara , Bre ix e tamén o 
de Jon athan , Lu ís Alfredo, 
Yan essa, lván , Ya mina, Eli ª' 
beth, Samanta, Brat t, José 
María, Ana (sen bo tella ),.Mi, 

.ochael, Borj a ... 

Algo máis difícil é adiviñar a 
opción política representada 
polos nomes sinalados. Como 
a história dá moitas voltas e 
non sempre os fillos responden 

· aos deSígnios de país e t,mis·, a 
guia telefónica de San C ae ta, 
no, nun par de !ustros, pode 
reservar grandes surpr.esas. Un 
Vítor Manuel de conse lle iro 
nacionalista, un Alexandre da 
direita montaraz, B. Stephanie · 
de directora xeral de política 
lingüística ou un tal Breogán, 
·de delegá.do do Govemo, a 
continuar a laboura inconclu~ 
sa do esp~cialista en desarticu, 
lacións ostentosas, o chorado 

; ·. cabo Gu.edes. • . , 
1'' 
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O alcalde de Arnoia asegura que hai un responsábel Único da desaparición dos vinte millóns 

O fraude na Mancomunidade do Ribeiro 
enfrenta a centristas e populares 
*H. VIXANDE 

A aparición dun burato de 
máis de vinte millóns de pese
tas na caixa de recadación da 
Mancomunidade de Municí
pios do Ribeiro ábriu unha 
fenda na rede clientelar do PP 
comarcal, dividido entre cen
tristas e populares. O presi
dente da Mancomunidade, Ro
xélio Martínez González ase
gura que o axente executivo 
recadador, o seu antigo ami
go Xosé Pérez Reinaldo, é o 
responsábel único do fraude. 

Roxélio Martínez asegura que 
entre o control da recadación 
realizad o 31 de Decembro de 
1994 e outro levado a cabo o 2 
de Outubro de 1995, Xosé Pé
rez Reinaldo distraeu máis de 
vinte millóns da caixa da reca
d ación mancomunada. O acu
sado nega este extremo e sos
tén que só faltaban pm cadrar 
catro millóns, que el mesmo re
puxo con fundos próprios. Pé
rez Reinaldo asegura que o 
resto dos cartas foi substraído 
por Roxélio Martínez para ta
par outros buratos na Manco
munidade. 

A recadación na comarca sem
pre estivo baixo sospeita. O 
concello de Ribadávia chegara 
a abandonar a recadación 
mancomunada porque Roxélio 
Martínez non rendia as cantas 
mália o município aportar o 
28% dos fundos á Mancomuni
dade. Por outra banda, tanto o 
PSOE como o BNG extráñan
se de que en nove meses pa
sasen desapercibidos máis de 
vinte millóns a un home como 
Roxélio Martínez, que controla 
cada movimento dos seus vici 
ños na vila de Arnoia, na que é 
alcalde. 

Sobre Xosé Pérez Reinaldo xa 
habia sospeitas. A suá xestión 
como recadador en Viana, Car
balleda e Ribadávia, fara discu
tida. Cando no verán de 1995 
marchou un mes de vacacións, 
o presidente, o secretário e a 
tesoureira da Mancomunidade 
entraron no seu despacho sen 
permitir controis alleos e sen 
avisar aos alcaldes da Manco
m unidadem e procederon a re
xistalo en busca de probas 
dunhas irregularidades das que 
Martínez asegura que xa sos
peitaba. Ao regresar, Pérez 
Reinaldo atopou a chave do 
despacho cambiada. A partir 
dai non volvería a ocupar o seu 
pasto e máis tarde seria sus
pendido de emprego e soldo 
meiante un procedimento que 
el asegura que foi irregular. 

A resultas dos recontos realiza
dos pola tesoureira, Marta Rei 
Lama -que todo indica que non 
forma parte da trama-, descó
brese que faltan recibos ou es
tes · están duplicados en só catro 
concellos: R.ibadávia , Cenlle, 
Melón e Carballeda: No resto 
dos dez municípic;:is da manco-

\ 

A Mancomunidade está centralizada en Amoia, onde a alcalde, Roxélio Martínez, na, fo
to pequena, controla institucións como o Balneório de Arnoia, sobre estas liñas. 

munidade as cantas cadran . En 
Ribadávia o alcalde do PP, Xai
me Dávila Sánchez, está en
frentado a Roxélio Martínez por
que este apresentouse á presi
déncia da Mancomunidade can
do Fraga designara a Dávila pa
ra cobrir o posta. Ademais , o 
governo de Ribadávia, onde fal
tan recibos por dezaseis mi
llóns, está apoiado por dous 
independentes da extinta forma
ción Centristas de Galiza do 
presidente da Deputación Xosé 
Luis Saltar. En Cenlle o alcalde 
tamén era de Centristas e en... 
Melón o rexidor até hai ben pou
co era socialista. No último con
cello, Carballeda, o desfase era 
de unicamente meio millón de 
pesetas. 

Un longo historial 

Xosé Pérez Reinaldo ten un Ion-

go historial na recadación muni
cipal de vários concellos da co
marca. Comezou en Ribadávia, 
a onde chegou da man de Ro
xélio Martínez, que daquela era 
o recadador xefe. Ao marchar 
Martínez para Caixa Ourense, 
Pérez Reinaldo quedou co pas
to. Despois tamén estivo na re
cadación en Viana e Carballeda 
de Ávia até chegar á Mancomu
nidade e encargarse da sua re
cadación através dunha empre
sa privada da que era proprie
tário. Posteriormente, con Roxé
lio Martínez, consoJidou o posta 
nunha oposición ad hoc na que 
foi nomeado axente recadador 
executivo, actuando de feíto co
mo xefe de recadación. 

Roxélio Martínez foi quen apre
sentou, o 29 de Abril de 1996, 
dénúncia contra Xosé Pérez 
Reinald6. O proceso de instru-

ción da causa, ainda en curso, 
tivo diferentes ritmos e o princi
pal implicado tardou. vários me
ses en ser chamado a declarar. 
Descoñécese como se deseo
cadenou a denúncia nen como 
Roxélio Martínez e Xosé Pérez 
Reinaldo chegaron a enfrentar
s~, abandoando a sua vella ami
zade, pero os independentes ex 
centristas que apoian o governo 
municipal de Ribadávia filtraron 
á prensa a investigación e esta 
hoµbo ser pública.+ 

Unha Dep~tación en pequen·o 
A Mancomunidade do Ribeiro 
ten un equilíbrio político nu
cleado en torno ao alcalde de 
Arnoia, Roxélio Martínez, que 
canta ca apoio do alcalde de 
Beade, o franquista Senén 
Pausa Souto, o de Cortegada, 
Enrique Carpintero, e o de 
Castrelo de Miflo, Xosé Fei
xoo Villanueva. O resto dos 
alcaldes, todos do PP desde a 
moción de censura en Melón, 
apoian a Martínez pala sua fi ~ 
liación popular. O de Cenlle, o 
centrista de Saltar , Manuel 
García Montero, ten ¡:¡.lgunhas 
diferéncias ca presidente da 
Mancomunidade. O alcalde de 
Ribadávia, o ex rexedor fran 
qui-sta Xaime -o.áv.ila, está en
frentado por mor da presidéri-

cia do organismo comarcal. 

Roxélio Martínez fixo da Man
cot'nunidade unha Deputáción 
pequena, en palabras do con
celleiro do BNG en -Ribadávia, 
Xavier Carreir'a. Martínez é ca
beza dun tecido político que 
se substenta tamén na aso
ciación Ceivam, organización 
extra institucional do val do 
Miño controlada polos alcal
des de Castrelo , Cortegada e 
Arnoia e o poderoso Secretá
rio ·da Mancomunidade, Pablo 
Fernández Loureiro. Ceivam, 
con base en Arnoia, é quen 
xestiona todos os cartas do 
Plano Leader JI na comarca. O 

. mencion-ado ·plano emprega 
fundos europeus e require que 

non sexan as institucións pú
blicas quen os xestionen. Con
tado a sede de Ceívam está 
no· concello de Arnoia-. 

O secretário da Mancomunida
de é unha peza importante ·na 
equipa de Roxé-lio Martínez. 
Tamén é i.nterventor da Man
comunidade e é secretáro nos 
concellos de Beade e Arnoia, 
ademais de ser secretário de · 
Ceivam. 

Con pouco máis de catrocentos 
votos, Roxélio Martínez é vice
presidente primeiro da Deputa
ción Provincial e tamén controla 
o Balneário de Arnoia, asi como 
ter:i unha· importáncia decisiva 
na Fundación San Rosendo. + 
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Queren facer 
un éampo de golf -en Bens 

Cando ainda non se coñece a 
,golución para financiar o peche 
e salado do vertedoiro coruñés 
de Bens, o coAcelleiro de cultu
ra da cidade, Xosé luís Mén-

- dez, declarou que o governo 
municipal estuda transformar a 
esterqueira nun parque natural 
e ubicar nel un campo de golf 
integrado nunha grande zona 
verde de 400.000 metros , 
cadrados. Para levar adiante o 
proxecto é necesário un inves
timento de 2.500 millóns de pe
setas. O alcalde Francisco 
Vázquez, segundo fontes mu
nicipais, estivo a realizar xes
tións en Bruxelas para acadar 
financiamento. De todos xeitos, 
o Governo central han apoia 
debidamente os traballos 
encamiñados a Hberar de lixo o 
vertedoiro e a zona afectada 
·pala catástrofe do seu derrube, 
de modo que a chegada de 
fundos comunitários poderia 
estar condicionada pala oposi
ción de Madrid.+ 

Comidas millonárias 
do concello de Rois 

A Comisión de Governo do 
Concello de Rois aprobou na 
sua última reunión, celebrada 
o 13 de Xaneiro, o abono de 
263.250 pesetas e 430.624 pe
setas a dous estabelecimen
tos hosteleiros locais en con
ceitto de "comidas oficiais". 
A apresentación destes gas
tos sen máis explicacións por 
parte do governo do Partido 
Popular motivou unha denún
cia diante dos meios de 
comunicación formulada po
lo BNG, xa que a cantidade é 
moi alta para un concello cu
xo orzamento anual non su
pera os setenta millóns de 
pesetas. Para o Bloque "o al
calde de Rois, Enrique Toxo 
Branco, e os seus amigos co
men ben e de balde a conta 
dos contribuíntes".+ 

Pitada en Cún~s contra 
Fraga e o encoro do Umia 

O pasado Martes 28 un grupo 
de catrocentos viciños de Cal
das,. Cúntis e Maraña manifes
tárorise a meio dunha longa 
pitada diante de Manuel Fraga 
en Tr.oáns, Cúntis, cando este 
inauguraba unha casa de tu-

. rismo rural. Os manifestantes, 
pertencentes á Platqforma 
contra o Encero do· Umia, con
sideran unha provocación de 
Fraga acudir a unha inaugura
ción situada asó un quilóme
tro de onde vai ubicarse un 
encaro contra o qu~ se mani
festaron os representantes po
líticos dos tres concellos afec
tados. O próprio alcalde de 
Cúntis secundou a protesta e 
non acudiu á inauguración. 

.. Fr,¡3.ga estivo custodiado por 
un forte continxente policial.• 
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A carga da policía contra os 
transportistas de Tafisa foi dunha durez:a 
tal que provocou indignación na cidade. 

As imaxes, profusamente difundidas 
polos televisións, amosaban a 6 policias_ 

acurralando a un home de 60 anos e 
mallando nel. 

·ECONOMIA 
ANOSATERBA 

Protestaban á entrada da fábrica pala retirada de carga de traballo 
. ' 

Malleira da policia ,aos camioneiros 
da empresa Talisa de Pontevedra 
*A.E. 

Unha vez máis_ nos últimos meses, a solución dada polo Governo 
Civil de Pontevedra a un conflito laboral rematou cunha carga po
licial co resu!tado de· tres camioneiros feridos no hospital, de ida
des comprendidas entre 60 e 62 anos. Neste éaso, os afectados 
fo(on os autónomos do transporte en Tafisa <:te Pontevedra aos 
que a empresa ven de deixar sen carga de traballo. A violéncia 
policial empregada foi calificada por sindicatos, formacións polí
ticas e melos de comunicación como "desmesurada". Os trans
portistas afectados -anúncian que pedirán responsabilidad.es. 

Os indícios de que Tafisa quer 
desmantelar a fábrica que. ten 
en Pontevedra son claros para 
os perta de cen caniioneiros au
tónomos que traballaban en ex
clusiva para esta empresa. A 
decisión de contratar os servi
zos de transportistas ferroláns 
para realizar o seu traballo dei
xounos desamparados. O Mér
cores 29, os camioneiros de 
Pontevedra que acudiron a pro
testar á factoría, colocaron unha 
pancarta na que se lia Tafisa 
véndenos. A protesta dos 60 ca
m ioneiros durou pouco. xa que 
axiña acudiron os axentes da 
policía GOa xustificación de "que 
non permitian o acceso -dos ca
mións ao recinto da fábrica". Es
ta xustificación valeu para o que 
Cesar Mosquera, concelleiro do 
BNG na Pontevedra, calificou 
"dunha actuación policial máis 
própria de tempos do franquis
mo que ·dunha sociedade demo
crática, ordeada por cargos poi í
ticos do PP, que debe ser moti
vo de alarma e protesta para a 
cidadania e as institucións que 
presuman dun mínimo de sensi
bilidade democrática". Mosque
ra apresentou unha moción de 

urxénda referida tanto conflito 
laboral como a carga policial. · 

Os camioneiros agredidos anun
ciaron que ian pedir responsabi
lidades sobre unha violéncia que 
non esperaban nunha protesta 
laboral que, segundo eles, está 
totalmente xustificada pala situa
ción na que se atopan despois 
da decisión de Tafisa de deixalos 
sen traballo. A fábrica de Ponte
vedra comprometérase a outor
garlles en exclusiva o transporte. 
O colectivo de camioneiros pon
tevedreses non entenden o por-_ 
que de darlles a carga de traba
llo a transportistas de Ferro!: 

Desmantela mento 
da empresa 

A carga policial, na que tamén 
resultou afectado o fotógrafo de 
La Voz de Ga/icia, Carlos Mar
ley, que cabria a información e 
ao qtJe tiraron a cámara e deron 
golpes até que puido identificar
se, chegou ao Congreso através 
do deputado nacionalista Gui
llerme Vázquez que reseña que 
tres trabal lado res de id ad e 
avanzada resultaran feridos e 

que se.produciran múltiptes con
tusionados. Ademais de pe_¡;gun
tar de quen partiu a arde de car
ga da policía nacional, diríxese 
ao Ministério de Interior para sa
ber se respalda a actuación do 
governador civil de Pontevedra 
Alexandre Millán Man . 

-Tanto os camioneiros como o 
grupo municipal do BNG ·en 
Pontevedra sin.alan que Tafisa 
pretende desmantelar a empre
sa "sen nengunha alternativa de 
traslado nen de mantemento 
dos postas de traballo". Os na
cionalistas engaderT ademais 
que, nun curto prazo, non só os 
camioneiros, senón os traballa
dores da empresa· van estar na 
rua ·se o concello non frea as in
tencións de Tafisa. Por isto, ins
tan· a este a que non aceite a 
recalificación dos terrees "se 
nón vai aparellada de compro
misos pór parte da empresa fir
mes, sólidos e concretados, de 
manteñemento _da producción 
noutra ubicación do noso entor
no e do manteñemento de pos
tas de traballo tanto directos co
mo indirectos, que é o caso dos 
transportistas". Os argumentos 
dados polo Governo Civil para 
xustificar a carga, na que talan 
de piquetes que obstruían o pa
so, non son aceitados polos-ca
mioneiros, que sinalan o seu di 
reito a manifestarse- por atopar
se sen emprego e nunha delica
da s.ituación por ser traballado
res autónomos. Os axentes da 
policía bateron neles arrástrán
doos cara á ponte dos Tiranfes, 
no rio Lérez, retirándoos da en
trada aG recinto cte Tafisa .. +. , ·. •. 

30 DE XANEIRO DE 1997 · 

lgrexa galega 
MANUEL CAO 

Ven de ser nomeado un novo bispo para a diócesc le Our n . 
Nos tempos en. que a lgrexa catalana avanza no recoñedmento 
dos seus direitos diante do Vaticano e despois da desputa ocasio
nada polo nomeamento "dun tal Blázquez" para o Arcebispado 
bilbaíno su!prende a desídia e desintere e sobre a dinámica e to
mas de posición da comunidade cristíá en Galiza. Máis urpren
deme é ainda que o nacionalismo galego se desentenda cando, e
guramente, este tema ten bastante máis importáncia que outros 
aos que e lle conceden tantas enerxias, adicación e e fi rzo . O 
novo bispo vai ser o cántabro Carlo Osario Siena, quer dicer, un 
cristián descoñecedor do no o idioma' e co6tumes. Ccrtamcmc, 
pasadas as prirneiras reticéncia diant do nom ament do palen
tino Ricardo Blázquez para a dióce de Bilbao, te pa u · int -
grarse na sociedad e basca, ene rou a apr nd izaxe do eu k ra pa
rece contar xa coa estima dos seu antigo opo itor . Nest o, 
o futuro bi p ourensán pr meteu tamén a aprendizaxc rápida do 
naso idioma, sendo de esperar que asi xa, poi esta é unha c n
dición sine qua non para realizar un labor pastoral mv e eficaz, 
re peituo a cono o pavo e coa ua cultura tradición . 

A confisión católica é unha da moita existente no mundo 
con pleno direito a de enrolar as uas actividade nun paí de
mocrático como o Estado e pañol. T ran creb artigo 16 da 
vixente Constitución: 

"l. Garántese a liberdade ideolóxica, relixio a e de culto do 
indivíduo e as comunidade en mái limitación, na ua ma
nifestación , que a nece ária para o mantimento da rd públi-
ca protexida pola leí. · 

2. Ninguén poderá ser abrigado a declarar sobre a ua ideolo
xia, relixión ou crenzas. 

3. Nengunha confisión terá carácter estatal. Os poderes públi
cos terán en canta as cremas relixiosas da sociedade española e , 
rnanterán as conseguintes relación de cooperación coa lgrexa 
católica e as demais confisións". 

' ·Seria bon que os bispos galegas fosen 
respeituosos coa nosa cultura e 

tradición" 

A lgrexa católica é' a que goza de maior aprezo e ten máis adep
tos en Galiza, senda moi importante o património histórico, ar
tístico e cultural co que coma na nosa terra. Aqemais, conta 
cunha signififativa presenza no campo educativo. E entón perti
nente ocuparse e preocuparse da dinámica da lgrexa católica po
la influéncia e introdudón social que ten na sóciedade galega. 

' . 

Respeitando a autonomía de decisión da Conferéncia Episcopal 
Española non viria mal lembrarlle desde a comunidade cristiá ga
lega qúe seria bc;m que os bispos galegas fosén respeituosos coa 
nasa cultura e tradición, que empregasen o noso idioma e que re
alizasen un labor pastoral afastado da imposición, da prepoténcia 
e o autoritarismo do español sobre o galega. A relación co Deus 
católico e cos seus ministros debe poder facerse en galega sen 
atrancos, mais, certamente, quizais sexa a sociedade civil galega a 
que ten que liderar e consolidar a galeguización nas ·patTÓquias ~ 
dióceses galegas. O feito de ser o nacionalismo galega dominante 
aconfisional, e ainda ateo, explica o desinterese sobre o aconte
cer e evolución da comunidade cristiá na nosa terra. + 
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As de 1991-1995 pagan porcentaxes de entre o 9% e o 12% cando o interese oficial está no 6,75% 

O governo non renegócia as subvencións dos tipos 
nas hipotecas a vivendas protexidas ~ 

-<> x.c. 

A baixada dos tipos de inte
rese non supuxo que o Minis
tério de Economia renegócia
se os vellos tipos de interese 
cos bancos, cos que acorda 
cada ano subvencionar vá
rios pontos nas hipotecas 
aos pisos protexidos. Nos 
centos de miles de millóns en 
xogo o descenso de alguns 
pontos supón unha cantida
de de diñeiro que se entrega 
de balde aos bancos. O mon
to principal desta sangria ao 
estado estaría en emprésti
mos vivos de anos anteriores. 

Cada ano o governo fixa, segun
do o mercado, o denominado ti
po de convénio, que se axusta 
ao prezo do diñeiro en cada mo
mento. No verán pasado fixouse 
no 7, 75% para a financiación dos 
183.217 millóns de pesetas do 
plano pendente para o ano 1996, 
estando agora no 7,5%. Sen em
bargo cando se comezou a fixar 
este acorde entre governo e ban
ca os préstamos conseguíronse 
ªº 11 %, sen que se coñeza ac-

O plano de vivendas de 1996·99 .concede empréstimos por valo_r de 687.000 millóns de p~setas. 

. tuación sobre ese diferencial de 
case catro pontos, en préstamos 
vivos desde 1991. 

Para dar unha idea do montante 
destas cifras hai que ter en conta 
que no plano 1996-1999 de fi
nanciación a actuacións protexí
beis en matéria de vivencia e solo 
prevense 141 .819 actuacións e 
unha concesión de empréstimos 

de 687.000 millóns de pesetas. 

Negociar hipotecas 

Hai poucos meses o governo er
gueu a bandeira da baixada das 
hipotecas dos particulares, sen 
facer mención daquelas que ti
ñan subvencionado várias pon
tos (Vivenda de Protección Ofi
cial ou Vivencias a Prezo Taxa
do) . A denominada anovación 
das hipotecas variase favoreci
da pola baixa pactada -que 
non toca as tabelas oficiais
coas organización notariais, de 
maneira que as novas escrituras 

pasase!") a custar a metade. 

O cámbio na hipoteca perrnite 
reducir a cuota mensual a pagar 
ou, mantendo a mesma, acurtar · 
o tempo de amortización do cre
to. No caso dos pisos VPT ou 
VPO as comunidades autóno
mas son as encarregadas de 
aprobar as axudas e conceder 
os cupos de vjvendas ás distin
tas entidades financeiras. Unha 
vez culminado o proceso buro
crático o usuário da vivencia pa
ga unha cantidade que sobre o 
interese dos cartos no momento 
recebe unha subvénción de en-

Considera que a sua factoría é a que máis periga do grupo 

Santa Bárbara da Coruña· 

tre 3 e 5 pontos. 

Cando se comezou este proce
so estábase no 11 % de intere
se, pero o Ministério non se pro
núncia por unha negociación 
global deses empréstimos con
cedidos antes de 1996. 

En 1996 financiáronse 5.385 vi
·vendas dun total no estado-de 
92.323, segundo dados de Cai
xa Vigo. Segundo os dados da 
Conselle-ria no ·periodo 1992-: 
1995_ subsidiáronse máis de 
16.600 empréstimos para viven
cias protexidas. + 

~exeita o plano da empresa e pode volver a mobilizarse . 
-0. M.V. 

O plantel de traballadores de 
Santa Bárbara da Coruña rexei
tou por unanimidade o preacor
do asinado polas federacións do 
metal de UGT e CCOO, a Axén
cia Industrial do Estado e a dire
ción de Santa Bárbara, por con
siderar que non garante a conti
nuidade da factoría galega. , 

A incomodidade entre os traba
lladores é patente, toda vez que 
este preacordo foi acadado a 
semana pasada, xustámente . 
despois de que o comité inter
centros aprobase unha nova 
proposta de viabilidade. As fe
deracións de ambas centrais 
estatais, xunto cos seus delega
dos no comité ignoraron a deci
·sión prévia do intercentros e asi
naron coa direción da empresa 
e a AIE un plano do que quedan 
qesligadas as factorias de Múr
cia e a Coruña: A CIG, central 
con representación na Coruña e 
.no comité intercentros, califica o 
proceso levado a cabo de "oscu
rantista" e, en palabras do seu 
·representar:ite Xa,vier Rioboo , 
"destinado a saltarse a repre
senlación .incór:noda da nasa 

central no comité intercentros". 

O Mércores 29 o preacor~o lo
grado "por arriba" era levado ao 
comité intercentros, onde recibiu 
os votos en contra dos represen
tantes coruñeses (un da UGT e 
outro da CIG) e o voto positivo 
de todos os demais. A asamblea 
de persoal da Coruña manifes
touse totalmente contrária ao 
acordo. Na sua opinión, o ponto 
coarto do mesmo aproba a con
cesión dun prazo de tres anos 
para conseguir a viabilidade das 
distintas empresas que compo
ñen o grupo Santa Bárbara, pe
ro, no ponto quinto, aterece un 
tempo de só 18 meses para o 
estudo de proxectos alternativos 
naquelas factorias con "exceso 
de persoal". Na Coruña considé
rase que est_e último ponto alude 
directamente á sua factoría, xun
to coa de Múrcia, dado que non 
é a primeira ·vez que a direción 
se manifesta nestes termos. 

lnconcreta· proposta de 
Couceiro 

O Martes 28, o Conselleiro de 
lndústria, António Couceiro, pre
sentou a.o -corn ité .de. empresa de 

Santa Bárbara un plano de viabi-
1 idade, baseado na criación de 
catre novas empresas , dedica
das respeifivamente a fabrica
ción de armamento lixeiro, matri
ceria, ferramenta diamantada e 
multiplicadores para os xerado
res de enerxia eólica. Todas elas 
serian independentes e conta
rian con pr.opriedade mixta, com
posta pola actu.al Santa Bárbara, 
Sodiga e empresários privados. 
As catro empresas empregarian 
en total a 425 traballadores. 
Santa Bárbara dá actualmente 
traballo a 368. Este plano iria in
cardinado no preacordo aproba
do pala empresa, a AIE e as fe
deracións de UGT e CCOO. 

O comité coruñés sinalou sen 
embargo a este periódico a des
confianza que lle suscita o plano 
de Couceiro, toda vez que éspa
rexeria a actual maquinária da 
empresa, sen que exista un 
compromiso firme de que unha 
das novas factorias recibiria os 
contratos de ar.mamento lixeiro, 
sobre todo do novo fusil 5 ,56 
que será pronto obrigatório nas 
Forzas Armadas. O comité pide -
tamén garantías de que Defensa 
subrogará a sua carga de traba-

llo a A Coruña, como fixo coa 
nova fábrica de armas de Sevi
lla. Dase a circustáncia de que o 
pleno do parlamento español . 
aprobou por unanimidade, a ini
ciativa do BNG, unha proposta 
de que a factoria galega queda
se especializada na produción 
de armamento lixeiro. 

Os -traballadores xulgan que a 
proposta de Couceiro, "que este 
nos presentou nun papel a man", 
non concreta nengunha das 
suas propostas, non dá a coñe
cer nengun dos _novas empresá
r-ios privados que participarian 
na propriedade das novas em
presas e r.on garante en nengun 
caso a carga de traballo. O co
mité considera que grande parte 
da produción con fins ciyis, caso 
da matriceria, poderia ·ser reali
zada na actual Santa Bárbara, 
nos periodos de escasez de pro
dución d3 armas líxeiras, sen ne
cesidade de dividir a empresa. 

O comité lembra tamén ·que a 
fábrica de Oviedo que en princí
pio ia ser pechada, manterá a 
sua produción e lamenta que a 
continuidade da da Coruña siga 
no aire.+ 
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· San José vende 
a Villar Mir 
a sua parte en Huarte 

O pasado Xoves 23 a 
Construtora San José 
vendeu ao empresário Juan 
Miguel Villar Mir a sua parte 
na construtora navarra 
Huarte polo prezo simb_ólico 
de unha peseta. Con esta 
operación San José 
despréndese do 24 ,9% das 
accións que posuia pero 
tamén se libera do 
empréstito de 2.500 millóns 
que fixera a Huarte. O 
Instituto de Crédito Oficial, 
ICO, non apoiou a operación 
mália que xa se levantou a 
suspensión de pagamentos e · 
aprobóuse unha segunda 
regulación de emprego. Con 
is1o remata a tentativa de 
San José de formar parte do 
núcleo das empresas do 
impor:tante sector da 
construción no Estado 
español, in_tento que foi 
boicoteado polas compañías 
do sector e pala grande 
banca.• 

A CIG di que 
a fusión das caixas 
non debe 
recortar plantillas 

Dun informe elaborado ·pola 
Federación de Banca, Aforro, 
SegurQs e Oficinas da · 
Confederación lntersindical 
Galega despréndese que 
unha eventual fusión das 
tres caixas do Sul non ten 
que significar un recorte nos 
cDdros de persoal. A CIG 
asegura que n actual volume 
de emprego pode 
incrementarse. A central 

. nacionalista tamén fixo unha 
análise económica na que se 
desprende que unha 
hipotética caixa do Sul 
estaria situada no posto 

· décimo -segundo da · 
clasificación-das caixas por 
benefícios netos e por 
recursos ·aneos. En canto ao 
investimento creditício seria 
a novena é no tocante aos 
recursos próprios seria a 
undécima. Esa caixa teria o 
2,34% da cuota de mercado 
no Estado.• 

Confirmase 
a venda de Massó 

A empresa chilena Food 
lnternational Net lnterprise; 
Fine, fíxose coas accións da· 

· conserveira Massó para levar 
adiante un proxecto de 
reactivación da empresa cun 
investimento de 2.400 millóns 
de pesetas e a contratación 
de 300 traballadores, que 
serian os integrantes do cadro 
de persoal de Massó, cuxo 
pasto de traballo na 
actualidade está rescindido. O 
investimento en maquinária 
sena de 1.500 millóns de 
pesetas en dous anos. Fine 
ten previsto renegociar as 
débedas contraidas con 
bancos, Seguridade Social e 
provedores, ademais dos 
1.900 millóns adebedados aos 
traballadores, que teñen 
embargada unha nave da 
-e·mpresa.+ 
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Comezou o torneo Cinco Nacións , 
con Irlanda, Escócia, Gales, Inglaterra e Fránza 

O rugbi empápase 
de reivindicación-nacional 
-0- ÓSCAR LO_SADA 

Encetou outro Xaneiro máis o 
prestixioso torneo de rugbi do 
Cinco Nacións, un auténtico 
clásico deste deporte qu~ reu
ne no terreo de xogo ás equi
pas europeas máis potentes. 
Mália ser un deporte que posue 
milleiros de siareiros nas na
cións célticas, no noso país ·es
ta modalidade deportiva conta 
con adeptos ánimosos, mais o 
seu número non se asemella 
en nada ªº que podemos ato-' 
par en Irlanda, Escócia e Gales. 

Na verde Eirin o rugbi comparte 
a máxima popularidade xunto ao 
futbol e o hurling, un deporte típi
co do país que mestura o balofl':1-
pé e máis o rugbi. En Escócia, o 
balbordo que se escoita no está
dio de Murrayfield só pode ser 
debido a un acontecimento fut
bolístico ou de rugbi, mentres en 
Gales é o indiscutíbel deporte 
rei. Na Galiza non se ten nen
gunha equipa na máxima cate
goría estatal e ainda semella Ion- -
xe o acadalo o que, sen dúbida, -
repercute negativamente no ní
vel de xogo-e na identificación do 
público cun clube que non loita 
por conqu~rir un título ou lograr a 
permanéncia entre os mellares. 

No torneo, das Cinco Nacíóns_, 
ademais· do próprio orgullo com~ 
petitivo por facerse co trofeo en 
desputa, .sempre houbo un ele
mento engadido_ A reivindicación 
como nacións de Escócia e Ga
les e o problema na'chamada Ir
landa do Norte fan que os en
frontamentos destás· escadras 
coa inglesa leven aparellados un 
orgullo nacionar en cada ensaio 
ou golpe ae castigo anotado .. De 
ai o coñecido dita· escocés: "ga
ñar a Franza é un pracer, mais 

- vencer a Inglaterra. é unha obri-. 
ga". Estos choques sempre son 
o alimento do colectivo para ven
cer, e se poden humillar (deporti
vamente falando) ao rival, un ad
versário dentro e fóra do campo. 

Xa _que no futbol, a confrontación 
queda ao chou dun sorteo, o Cin
co Nacións permite viver cada 
ano a emoción de derrotar ao ri
val ao que SI? lle ten máis gañas. 
O rugbi internacional sofreu o ano 
pasado unha transformación da 
que se beneficiaron ·algunhas 
equipas participantes no Cinco 
Nacións. A Rugby Football acep
tou· que se praticara ese deporte 
baixo normas profisionais, aspee-

... ... . ~ \ 

'¡ 

· to que defendía a Northem Union, 
a federación do rugbi a trece en 
contraposición cos quince xoga
_dores en campo impostas nas 
normas da primeira. Este feito 
permitiu que alguns homes de 
grande calidade voltasen para xo- _ 
gar coa selección do seu país co- · 
mo no. caso da galesa, que vira . 
como se lle marchaba o xenial ·Jo
nathan bavies, o home que satiía 

. romper as defensas con xogadas 
debuxadas n.o seu lúcido maxin. 

Esta meoida veu tamén propicia
da palas diferé111cias que estaban 
marcando Australia, Nova Zelan
da e Suláfrica en relación aos par
ticipantes do Cinco Nacións. No 
recente campionato mundial só 
Escócia foi quen de chegar a s~
mifi nais_, nun torneo que gañou 
Su !áfrica na final' a Nova Zelanda 
nun dia marabilloso para o pavo 
africano que festexou, con . Man
dela á cabeza, a consecución do . 
campionato coa ledicia de ollar a 
un xogador preto integrado na es
cadra. representativa da nación. 

História e escudos 

A simboloxia própria é moi impor
tante nas equipas. O cardo flore
ado é abundante nos vales esco
ceses, polo tanto os habitantes 
escolleron como símbolo e a par
tires de 1-875 quedm.1 incorporado · 
como o escudo da selección. En 
Irlanda; para honrar a San Patrí
cio, o santo que evanxelizou o 
país, o povo marchou cara á la
goa Lough e á montaña sagrada 
Croagh Patrie. Os fieis levaban 
nas suas chambras e chaquetas 
un trevo que fica como escudo . 
nas camisetas dos irlandeses. En 
Gales, despois dunha sanguiñen
ta batalla en chan francés, o rei 
Eduardo 111 atopou morto ao rei 
de Bohemia. Recolleu as plumas 
e a corca do monarca fenecido e 
levóullas ao seu fillo en Bohemia. 
Son as que adornan agora no co- , 
razón dos xogadores galeses. 

Rugbi e futbol serven en Escó
cia e Gales para re.ivindicar as 
nacións, feito que se comproba 
nos médios cando ao adestra
dor do Deportivo, J.B To.shack, 
é considerado un galés _mentres 
que aos adestradores bascas 
ou .galegos se lles nega o cali - , 
ficativo. De calquer xeito, os 
"p~iviléxios" da divis!ón de na
cións en Grande Bretaña acaba 
r:ias Olimpiadas para acadar un 
máis abultado medalleiro ao re
mate das mesmas.• 
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Non ·hai 
diñeiro par~ 
calefacción 
,na escola· 

de Sobrada 

Os profesores e profesoras do 
coléxio público da Sobrada, en 
Tomiño, na comarca do Val 
Miñor, están a levar estes días 
os radiadores das suas casas pa- ~ 
ra a escala . A razón está en 

- que desde primeiros de ano, 
npn funciona a calefación no 
centro de ensino e os rapaces e 
mestres tiveron que aturar xa 
os días mái-s fríos do ano sen 
nengun aparello .de calor arti
ficial. A situación- ven de ser 
denunciada pola CIG-Ensino 
que a comp_ara "con outros 
tempos nos que os alunos e 
alunas tiñan que levar a cadei
ra ao coléxio para ten onde 
acomodarse". · 

Os recortes no ensino afectan 
aos gastos· de manteñemento e 
funcionamento nos centros. Os 

. problemas de calefacción no 
coléxio da Sobrada xa veñen 
de atrás~ Segundo sinala a di
rección do centro, existe un 

• informe do ano 1994 da Ins
pección Técnica de Educación 

· no que se rexistraban as de
ficiéncias da instalación. 

. Os: responsábeis té'c·nicos da 
Delegación de Educación de 
Pontevédra visitaron o centro 
ao ser avisados do que estaba 
acontecendo . Os profesores 
perguntáronlles como se pod ia 
arranxar a calefacción e a res
posta dé un deles foi que non 
sabia canc!o· se podia resolver 
o problema porque a repara
ción era demasiado custosa e a 
consellaria non tiña cartos pa
ra levala a cabo, 

A comunidade escolar da So-
. brada quere facer presión para 
q_ue Educación non retarde 
unha reparación que está a 
afectar o funcionamento da es
cola, nun dos in vernos máis 
frias dos últimos anos. Nos úl
timos dias arrincaron unha 
promesa de Educación de que 
a primeiros de Febreiro coloca
rian unha caldeira nova pero a 
comunidade escolar de Sobra
da desconfia de que o compro
miso non se curnpra nunha da
ta fixa porque o abandono da 
calefacción do coléxio non é 
novo. Para os pais e nais, non 
é de xustiza que os cativos te
ñan que erguerse cedo co frio 
para chegar á _escola con máis 
frio ainda. 

Tánto estes como os mestres 
intentan paliar a situación 
con solucións pontoais como 
o translado de estufas ás aulas 
pero non acaban de crer que a 
gravidade da reparación requi
ra tantos custe como para non 
levala a cabo. O Martes 28 ce
le b rouse unha asemblea de 
pais e nais para debatir as me
didas de presión para que na 
delegación provincial de Edu- • 
cación lle fagan caso. 

Do edifício da escala, que ten 
Educación Primária e un curso 
de 82 de EXB, penduran pan
cartas nas que se protesta polo 
frío e se esixe un lugar adecua
do para os alunos e. alunas no 
que non se teñan que suprimir 
as estufas das casas para leva
las ás aulas.+ 

PUCHEIRO 

As pertigueiras · 
deportivas 

Nos últimos anos hai un andáció que lle .afecta aos deportistas de 
elite. Cando están nos dias de .máximo esforzo callen cagarria. Pri
meiro sempre se busca como culpábel a unha comida en mal estado. 

Despois fálase dunha infección vírica. Ao final as causas quedan .to
das sen esclarecer. Os cidistas viñán sendo os máis prexudicados por 
estas pertigueiras repeñtinas, sempre cando chego,ban as etapas de 
máximo esforzo. Houbo equipas que se tiveron que retirar da com
petición, outros solucionaron o problema nun só dia. 

Os últimos con pertigueira foron os xogadores titulares do Atlético 
de Madrid, xusto cando córnezan un mes no qtJe terán que .xogar 

, dez partidos. Agora os _estudosos médicos afirman .que non hai sal-
monella, nen virus en moitas ·destas repentinas cagarrias, senón que 
se producen por exceso de glóbulos verrnellos. Inxéctanlles Eritro
pietina (a famosa EPO), ,que é un estimulante-na fabricación de 
glóbulos rúbios, para posibilitar o acarreo de máis osíxeno e estar 
máis en forma. Pero cando adose é moi elevada prodúcense estas 
pertigueiras repentinas. Unha observación ip.édica permanente 
permite contrarnedicarse e baixar a viscosidade do sangue s~ é que 
se pasan na EPO. + 
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Crime múltiple en Vilaboa 
Tres persoas resultaron 
mortas e unha cuarta ferida o 
pasado Luns 27 nun crime 
múltiple ocorrido en Paredes, 
Vilaboa. Os falecidos, a 
disparos de pistola na 
cabeza a cara de can, 
estaban hospedados no 
hostal La Ria cando os 
agresores, entre os que 
poderia atoparse a persoa 
ferida, entraron na sua 
habitación e procederon a 
asesinalos. A policía traballa 
coa hipótese de que os 
asasinatos tivesen a orixe 
nun axuste de cantas por 
problemas de drogas pero 
non hai constáncia disto 
último e ignórase cal era a 
relación entre vítimas e 
asasinos. Os mortos son 
Maria Mercedes Castaño, 
Xesus Xaquin Brea Blanco e 
Uxio Riobó. O ferido é Xosé 
Alberte Piñeiro. • 

Cinco mil pesetas 
de multa 
para vinte ecoloxistas 

Vinte membros da 
Plataforma Ecoloxista do 
Miño foron condenados a 
5.000 pesetas de multa con 
arresto substitutório de un 
dia, acusados de ser 
responsábeis dunha falta 
de coaccións por paralisar, 
en Xuño de 1994, as obras 
do recinto da Fundación de 
Feiras e Exposicións de 
Lugo no marco dunha 
campaña en defensa do 
Miño e en contra da 
urbanización das suas 
beiras. A condena 
produciuse por un acordo 
entre os encausados e o 
fiscal, que inicialmente 
acusaba aos condenados 
de delito de coaccións e 
non de falta. Os 
condenados deberán 
indemnizar á Fundación 
con 240.000 pesetas polos 
danos causados.• 

Pola soberania 
de Cuba e contra 
a i.ei Helms Burton 

Co lema Pota soberanía dos 
povos contra a Lei He/ms · 
Burton e contra 
Aznar+Canosa, convócase 
unha manifestación de 
solidariedade con Cuba para 
o Sábado 1 de Febreiro en 
Santiago de Compostela. A 
mobilización, que sae da 
Alameda ás cinco da tarde, 
ten· a razón de ser, ademais 
de reivindicar a soberanía e 
os logros acadados coa 
Revolución de Cuba, nas 
vinculacións entre o Governo 
Aznar e a Fundación 
Nacional Cubano-Americana, 
liderada por Mas,Canosa, 
máximo artífice da política 
anticastrista no exílio e un 
dos instigadores da Leí 
Helms-Burton, que intervén 
nas decisións de terceiros 
países de estabelecer laz9s 
comerciais con Cuba. Apoian 
a manifestación do Sábado1 
parto de vinte organziacións, 
entre elas, a Asociación 
"Franciso Villamil", CCOO, 
CIG, BNG, EU-EG,' FPG, 
PCPG e ANOC.+ 
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A plataforma televisiva agacha unha loita polo poder 
-0- B. LAXE. 

A comunicación é hoxe o mo
tor económico máis importan
te. Non é pois a loita polo con
trol da televisión dixital que se 
está a dar no Estado español 
unha liorta marxinal, senón 
que.afecta ao cerne do poder. 
Agora o que se está a xogar é 
quen vai controlar máis infor
mación, pero .tamén quen par
te con vantaxe nesta carreira. 

Non é fácil saber quen ten a ra
zón na loita pola Plataforma de 
Televisión Dixltal. As distintas 
partes defenden con firmeza, 
dureza e, tamén con manipula
ción as suas respectivas posi
cións . A demagóxia instalouse 
máis que nunca na maioría dos 
meios e a desinformación chega 
contundentemente aos cida
dáns. Non é estrano. Esta loita 
sitúase no centro do próprio co,
razón do sistema capitalista. E 
unha loita polo poder. 

Para aclarar ideas e conceptos, 
habería que especificar que, 
esa loita sobarda amplamente 
ao PP e ao PSOE. Estes dous 
partidos, como todos, só son a 
expresión política duns intere
ses concretos, antes de clase e, 
agora de segmentos do capital. 
Detrás da chamada Plataforma 
de Po/aneo ou da denominada 
da Telefónica, están uns grupos 
económicos en loita por situarse 
nun mercado cada vez máis li
beralizado. 

A própia estrutura do mercado, 
necesita, cada vez máis, uns 
canales de incidéncia, de mane
xo, que non son outros que os 
meios de comunicación . Hoxe, 
no Occidente, o mercado está 
saturado de productos. Prodú
cese moito máis que se vende e 

Asensio (Antena 3) e Polanco (Prisa/ Canal Plus) acordaron criar Canal Satélite na vés-
pera da "'!_oiteboa. · · 

moitos dos productos son intei- pañol. Por que a importáncia do 
ramente supérfluos entrando en decodificador? Porque este vai 
competéncia con outros moitos, permitir controlar non só a intor-
pois o acceso a eles, para a mación producida aquí, $enóA 
maioria da povoación éc ada que por ela pasará a de todo o 
vez máis limitado pola precaria- mundo e, non só a TV, sehón 
dade do emprego e o descenso múltiples servícios, desde a 
do poder adquisitivo de amplas compra (as famosas teletendas) _ 
capas da povoación. até os bancos, o ócio (entradas,

Tanto é así que os meios de co
municación teñen como princi
pal misión a de criar necesida
des para que a rolda do consu
mo non se pare, pero, ao mes
mo tempo, tentan que esa ruleta 
se deteña en determinada casi
ña. Os média son os que con
forman as vontades dos suxetos 
receptores, inducindo aos cida
dáns a mercar máis ou produc
tos innecesários. Esa é a elei
ción, de grande trascendéncia 
económica cando conforman os 
gustos maioritários. 

Que está en xogo 

Que está en xogo coa platafor
ma dixital? Nen máis nen menos 
que quen vai controlar a maioria 
da comunicación no Estado es-

.\ 

vacacións) e tamén as transai;
cións mercantís. Ademais, ter 
aceso á información un minuto 
antes é tremendamenta rehdíbel 
para calquer_a grande empresa. 

Por isa os grandes grupos eco
nómicos que se moven no Esta
do español están posicionados 
nesta loita mediática na qué, ca
da vez máis, o_ PP se queda 
máis só, con apoios de capital 
fo~áneo e de intereses que non 
acadan sectores estrakxicos, 
sobre · todo despois de terlle fa
llado o Banco de Santander, o 
seu bastión principal. Hoxe po
díase dicer que a loita existente 
no fondo situase entre un capital 
europeu e un capital americano. 

De momento o Governo central 
o que tenta é retrasar o máis 

posíbel a posta ~n marcha de 
Canal Satélite. Pretende utilizar 
un decreto lei para ilegalizar o 
codificador de Canal Satélite. 
Daríalle asi tempo de montar a 
plataforma de Telefónica que _ 
cfebera estar en funcionamento 
xa .-o mes pasado, segundo 

. anunciaron. A empresa que. se 
adiante terá gañada grande par
te do mercado. 

A outra estrataxema guverna
mental é semmtar a incerteza 
de _que Canal Satélite vai ter a 
exclusiva da retrasmision dos 
partido~ de fútbol, anunciando 
a declaración do fútbol como de 
interese social. Esta medida se
ría imposíbel pois levaría á de
saparición da Liga Profisional de 

- Fútbol e das~ prinqipais aquipas. · 
,. .. 

Dase a circunstáncia de que, 
cando o PP chegou· ao Governo 
central, anunciou que pañería 
unha ta>ca para poder ver as te
levisións públicas. · Agora sérve
se das empresas públicas como 
Telefónica e tamén dunha RT
VE moi endebedada, ademais 
das autonómicas controladas 
polo· PP ·para pór a andar esta 
plataforma dixital, afirmando 
que· non se po_de cobrar por te
levisar o fútbol. 

O problema agravase -pala posi
ción da maioria dos partidos po
líticos. Nen IU e, por suposto o 
PSOE, defenden, como.:.serría' 
lóxico, unha úniCa Plataforma 
Dixital pública. Os meios de co
municación públicos, son, sobre 
todo para o· PP, un obxecto ·a 
extinguir. Neste panorama políti
co, tan só o. BNG se pronúncia 
decididamente pala TV-pública, 
póñenao de manifesto tamén 
como estas plataformas van 
agredir ainda mais á cultura e a 
idiosincrásia nacional galega.+ 
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A. amnistia fiscal 
foi por neglixéncia 

O Governo do PP 
desdecíuse das suas 
anteriores declaracións sobre 
a amnistía fiscal a 600 
empresas por un valor de 
200.000 millóns de pesetas 
durante o Governo do PSOE; 
O secretário Estado de 
F.acenda, Juan Costa 
compareceu 9 Mércores 29 
no Congreso -e non falou de 
amiguismo nen corrupción, 
senón de neglixéncia na 

-persecución do fraude. Costa 
non mencionou que 
empresas eran as 
beneficiárias. Foi importante 
o feito de que nen CiU nen o 
PNV apoiaron ao Governo e 
0. PNV mesmo chegou a 
dicer·_que este .asunto terá 
que' rematar nos trrbunais, -
encausando ou ben ao 
PS0E pcrr ariliguismo·.ou ben 
·ao pp paf falsidadé na .-.. 
acusación.+ 

Folga ·de 'fame : 
pola_ reagrupación 
d~$ presos bascas 
Dur~nte unha ·semana, do 
un-ao oito de Febreiro 
deste ano, a asociación· ; 

. Solidaridade Basca cos 
Po.vos;·Askapena, levará a· 
cabo unha folga de-fame na 
-Catedral do. Bon Pastor, en 
Oonostia. A razón do acto 
reivindicativo é reclamar o 
agrupamento dos presos 
políticos bascas en 
cárceres de Euskal Herria e 
o fin da. dispersión. Na 
actualidade, arred.or de 550 
-presos políticos bascas 
cumpren condena 
espallados por: distintas 
prisións dos estados 
español e francés e unha 
dúcia de persoas están 
deportadas en terceiros 
estados. Tamén h.ai 
milleiros de refuxiados ·en 
outros países. O acto está 
secundado por 
organizacións alemás, 
bretonas ·e danesas, 
ade.mais das galegas AMI e 
Jugas. Esta última 
organización expresa a 
mesma exixéncia de trato 
cos presos e presas 
independentistas -da 
Galiza.+ 

· España oferece 
-a soberania compartda 
de Xibraltar __ 

O Estado español exerce o 
_colonialismo pero tamén o 
padece, como é o caso do 
peñón dé Xibraltar, de 
xurisdición británica. O 
Governo propuxo ao Reinó 
Unido a soberanía 
compartida da colónia por un 
periodo de cen anos, para 
pasar a soberania exclusiva 
española ao remate dese 
periodo. Desde o Minis~ério 
de Asuntos Exteriores 
británico contestaron dicindo 
que a proposta non 
contemplara a opinión do 
pavo xibraltareño e 
aseguraron que deberia 
haber unha consulta 
demoérática para tomar esa 
decisión.+ 
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O ano q~e ven cúmprese o centenário da derrota ·do 98 

Madrid, orgullo de tricór~ió con decorad() de· .sainete 
90- MANUEL VEIGA 

En 1997 o clima político e so
cial parece que vai ser máis . 
intenso en Madrid. Percíbese -
na própi:ia rua. Na mañá do 
Sábado, 25 de Xaneir9, a gar
da civil desfila pola Calle Ma
yor, en direción á Porta do 
Sol., onde está o edificio de 
governo da Comunidade, a 

' vella DGS . . Para o presidente 
Ruiz Gallardón a incorpora
ción de novos axentes que 
·custodiarán edificios públicos 
"salda unha débeda histórica 
con este corpo que protexe a 
todos os madrileños". O pú
blico observa desde as aceras 
aos mozos con mauser de 
baioneta calada e tricórnio. 

A ·semana pasada celebrous-e o 
XX aniversário da matan2:a de 
Atocha. Houbo un acto na pró
pria rua, -ante unha placa recor
datória na que se pode ler: "aquí 
loitaron e morreron pala liberda
de ... " e segue o nome dos cinco 
avogados. Non se detalla máis 
sobre a clase de liberdade que 
defendian, tampouco sobre a 
sua profisión ou sobre o sindica
to do que formaban parte: 
CCOO. O de especificar a que 
liberdade se alude non seria ba
nal, dado que, por exemplo, no 
pazo da Duquesa de Alba, un 
pouco retirado da rua Princesa, 
unha placa ainda informa de 
que foi reconstruido "despois da 
guerra de liberación". 

Os árabes volven ser 
importantes na cidade 

Nun bar da rua Arenál, en sofás 
de escai vermello, un home de 
loden canta o caso dun "morito" 
ao que pillarolíl roubando. "E 
con que descaro!", e_xplica. Pola 
tarcfe, coincídenos presenciar a 
nós mesmos algo similar na 
Gran v'ia. Un rapaz persegue e 
alcanza a outro "morito" que, ao 

A Garda Civil desfila pola Calle Mayor de Madrid o posado dia 25. 
-.; 

parecer, ll_e roubara a carteira a 
un .vello na cafeteria da que 
saian. A tensión cos inmigrantes 
marroquinas é real. .Sen sair do 
centro, por Lavapies e o Rastro, 
ruas pobres de antigas corralas, 
pódense ver numerosos locais 
con letreiros escritos en caracte
res . arábigos. A preséncia de ci
dadáns provintes do Norte de 
Africa é notória por esta zona. 

Ao dia seguinte, en Chamberí,. 
un bairro antigo pero diferente, 
con mellor nivel de vida, entra
mos nunha taberna vagamente 
.progre (os prezos non son bara
tos, na parede hai un cartel de . 
Greenpeace). Dunha cadeira re
collemos un fanzine denomina
do El barrio. Canta con peque
nos anúncios, unha selección 
de -greguerias de Gómez de la 

. Serna, unha nota sobre artesa
nia madrileña e unha pequena 
reseña de El fuero de Madrid,. 
dentro dunha seción que leva 
por título: -"História del foro". Ali 
pódese ler que, segundo o m~n
cionado texto legal, as catego
rias sociais, na época, viñan 
marcadas unicamente pala si
tuación de cada indivíduo a res
peito da villa, "concedéndoselle 
os maiores priviléxios aos veci
ños, seguíndoos en considera
ción os descendentes de alde
áns e mozárabes, quedando en 
último lugar os mauros cauti
vos". A polémica preséncia dos 
árabes ten, xa que lago, unha 
lo,nga história. O edifício máis 
antigo de Madrid é a casa e to
rre dos Luxanes e nel destacan 
sobre todo os seus arcos ára
bes en forma d~ ferradura. No 

·"Promociona" o país con actos como o futuro de Grécia na UE 

vello Madrid habia várias mez
quitas, case todas foron sustitui
das lago por igrexas. Pero que
da ainda a pegada musulmana1 

por exemplo na construción de 
adobe. 

Gastan, pero non luce _ 

O Estado gasta diñeiro, pero 
non luce tanto como en Barcelo
na. O Reina Sofia garda cadros 
maos e bons, pero sobretodo 
conserva demasiados vestíxios 
da sua antiga función de hospi
tal. Os vários miles de mrnóns 
que custou a sua interminábel 
obra só parecen xustificados po
i os dous vistosos ascensores 
exteriores. É mellar o Thissen, 
mercado polo Estado, por unha 
cifra astronómica, ao multimillo
nário que lle dá nome. Mellares 

A Casa ele Galiza en Madrid reéebe 200 sinaturas 
en favor da normalización lingüística nas suas actividades 
90- F. BÁRCIA I MADRID 

O grupo Adiante, un colectivo 
de galegas e galegas resid.entes 
en Madrid, apresentou na Casa 
de Galiza desta cidadé 203 asi
naturas en favor do emprego da 
língua galega nas actividades 
desta delegación da Xunta. A 
auséncia dq id~oma próprio da · 
Galiza fixo que este grupo im
pulsase unha campaña para pe
dir o seu uso, tanto oral . como 
escrito, "visto que esta depen
déncia forma parte da Adminis
tración galega e, portante, debe 
respeitar a 1!3galidade vixente", 
segundo sinala o 90.cumento 
que acompaña as asinaturas. 

Xosé fv1a·nuel Outeiro, un dos 
membros de Adiante, quéixase / 

de o feito de todos os letreiros, 
convites e actividades estaren 

· ~n español. "O desprezo ao ga-

lego chega até tal ponto -de
clara Outeiro-=- que os actos re
lativos á língua e á literatura ga
legas están organizados siste
maticamente en castellano". O 
próprio Outeiro comenta que 
cando foi rexistrar o documento 
o funcionário faloulle en galega, 
"mais despois de ler o seu conti
do manife,stou a sua surpr~sa e 
expresouse en español". A se
gunda, tentativa -o 7 de Xanei
r o- Africa Leira, tamén de 
Adiante, conseguiu que na dele-

- gación lle carimbasen os pa~ 
peis, a1nda que sen datalos. "O 
responsábel da Casa de Galiza, 
Xosé António Ferreiro Piñ.eiro , 
apontou que este centro está 
pensado para promov~r Galiza 
entre os madrileños e non entre 
os galegas emigrados, explicou
me Ferrei~o", di Africa Leira. 

O propósito co que naceu esta 

dependéncia autonómica -en
cravada nun palacete da rua 
Casado del Alisal, nun dos bai 
rros máis caros de Madrid
non concorda moito co progra
ma de actividades para Xaneiro 
e Febreiro. Nestes dous meses 
organizaranse, entre outros ac
tos, conferéncias de distintos 
embaixadores da UE para fala
ren do futuro dos seus respecti
vos países na Europa unida. 
Asi, o pasado dia 15_, o repre-._ 
sentante sueco no Estado espa
ñol, Tomás Bertelman, acudiu á 
Casa de Gali4a; o embaixador 
danés, John Bernhard, foi o 
protagonista o dia 22; o vindeiro 
19 de Febreiro asistirá o r~spon
sábel da legación grega, Ge
orge~ Alexandropoulos; o 26, fa
rao Leonardo Mathias, o embai
xador portugués .. e xa o 23 de 
Abril tocaralle o turno. ao finés 
Pekka Korvenheimo . 

Se botarmos unha -ollada ao 
programa, notamos a falta de 
conferéncias semellantes que 
traten o caso galega. Nestes 
dous meses non hai nengun ac
to previsto para abordar , por 
ex~mplo, a multa láctea, o sec
tor pesqueiro ou o desemprego. 

· Destacan, polo contrário, expo
sicións de pintura e a!gun que 
outro debate sobre o entroido, 
asi como un recital de baladas e 
cancións tradicionais, celebrado 
o 23 do p_resente mes. · 

A economia de Galiza está tra
tada, nun sentido moi pouco sig
nificativo, en apresentacíóns 90-
mo a do calendário da Semana 
Ver_de de Sillada (o pasadoJ4) ; 
a da Guia de Emp.resas e Em
prBsários no Exterior (dia 29); 
ou a da colección Inverno 1997-
98 da empresa Mundo Novias 
(14 e 15 'de' Febreiro). 

os seus cadros,· Madrid ten moi
tos atractivos, pero todos pe
quenos; só un é indiscutíbel en 

- todo o mundo: o Museo do Pra
do. O concurso para a sua repa
ración quedou deserto. Se ca-

. dra a mantenta, porque xa gas
taran todo no Thissen. O Estado 
comprometeuse a reparar uni
camente o tallado~ Só unha dé
cima parte dos cadros que ate
soura están á vista do público. A 
maioria foron requisados aos 
Borbóns e á lgrexa, após da de
samortización, pero ninguén po
de disfroitar deles. Preferíbel 
nen mencionar a posibilidade de 
que ese 90% dos fondos arrom
bados se distribuia polos muse
os das distintas comunidades 
autónomas. Poderiase alzar a 
cidade, como o 2 de Maio, enar
decida de patriotismo, pero esta 
vez contra as províncias. 

Fuentetaja segue a ser unha 
magnífica librariª da rua San 
Bernardo , ben atendida. Conta 
cos fondos de case todas as uni
versidades. Nótase sen embar
go a auséncia praticamente total 
das catalanas e galegas. No hi
permercado cultural , Afnac, de 
propriedade francesa, hai libros 
en inglés, francés , etc., nengún 
en galega, catalán ou basca. Su
cede igual en todas partes. Nin
guén sabe nada do que se pro
duce en nengunha das constitu
cionalmente definidas tamén co
mo "línguas españolas'', diferen
tes do castelán . Son máis de 
dez mil libros , editados cada 
ano, os que se ignoran. 

En 1998 cúmprese o centenário 
da perda das colónias: Cuba, Fi
lipinas .. , da depresión psicolóxi
ca que trouxo e daquela exalta
ción nacionalista de Castilla por 
parte dos intelectuais. Come
zanse a albiscar certas seme
llanzas: un orgullo de tricórnio, 
con "decorado de sainete", co
mo decia Borges desta capital .• 

Todas as publicacións e folletos 
que ilustran as exposicións de 
arte que está a celebrar a Casa 
de Galiza están exclusivamente 
en castellano. Nunha delas -a 
adicada a Xosé Cid- aparecen 
os topónimos "La Coruña" e 
"Orense". 

O grupo Adiante conseguiu 
que políticos como os deputa
dos do BNG Francisco Rodrí
guez e Guillarme Vázquez, os 
do PSOE Emílio Pérez Touriño 
e Xosé Blanco, e o de Unió 
Valenciana Josep Maria Chi- . 
quilla apoiasen o documento. 
Entre os 203 asinantes compre 
salientar tamén os profesores 
Isaac Alonso Estravís (Univer-_ 
sidada. de Vigo) e Brian Head 
(Universidade do Miriho), ade
mais· da· pesidenta da AGAL, 
Maria do Carmo Henríquez 
Salido.+ . 
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O nacionalismo checheno 
islamizase 

A política rusa a respeito de 
Chechénia nunca foi moi acer
tada. As sucesivas medidas 
militares para rematar co inde
pendentismo checheno non fi
xeron máis que afortalar o seu 
nacionalismo e en úttimo 
extremo remataron por conso
lidar a opción islamista. As 
operación bélicas aniquilado
ras e o sofisticado asasinato -

· de Dqdaiev, un independentis
ta laico, non remataron coas 
ánsias de liberdade de Chec
hénia, pero si facilitaron a vitó
ria, nas eleicións presidenciais 
celebradas o pasado Luns 27 
de Xaneiro, de Asián Masaia
dov, un político e ex militar do 
Exército Vermello que, 
ademais de prometer reclamar 
o recoñecimento internacional 
da independéncia da Repúbli
ca, asegurou que o Islam será 
a -nova lei fundamental do Es-

- tado.+ 

Suscñptores de bonos milagre fan cola en Belgrado para-retirar fandos •. En Hungña, lugoslávia, Rúsia, Bulgáña e Albánia repítese o timo. ART ZAMUR 

Foran autorizados polo próprio Governo 

Os albaneses temen que Berisha hipoteque o país 
para compensar a estafa dos bonos 
*G. LUCA 

Salí Berisha, o leltsin de Al
bánla, promete volver á po
boación o diñeiro roubado 
polos bancos co& bonos mi
lagro. A oposición de es
querdas dí que o presidente 
timou ao país e que será ou
tro engano pagar o roubado 
a conta do património público. 

De algún sítio terán que sair os 
cartas para pagar o tocomocho 
nacional avaliado por Berisha, 
o mesmo que no ano 1993 esti
vera a piques de derrubar o go
verno provisional ruso e que, 
derradeiramente, leltsin tapou 
con dólares pagados a prezo 
de ouro. 

O Banco Mundial e o Fondo 
Monetário Internacional recla
maban desde 1995 ao governo 
direitista de Berisha a fiscaliza
ción dos bonos que prometían 
rendas do cen por cen. O Parti
do Socialista, continuador do 
Partido do Traballo, responsa
bilizaba di-rectamente ao Parti
do Democrático no poder de 
extender o paro e a pobreza 
coa medicina anti-inflacionária 
do FMI e hipotecar ao mesmo 
tempo a economia do pais nas 
mans dos banqueiros prestidixi
tadores. O Banco Mundial apli
caba un durí srno castigo eco
nómico á poboación e facia a 
parte máis dura do traballo co
mercial dos bancos. Tal como 
sucedera en Rúsia e despois 
en Roménia, os bancos xenero
sos de Albánia entregaban se-

lectivamente réditos de favor a 
inversores con cargos públicos. 
O sistema de multiplicación mi
lagrosa do diñeiros axudaba asi 
a acelerar o proceso de acumu
lación capitalista. 

Coma dona Branca, a banquei
ra de l:.isboa que tiña palavra 
de ouro cos inversores, os no
vas banqJ,.Jeiros de Berisha pa
gaban réditos altos a conta de 
novas investimentos, nunha ca
dea que só requeria tempo pa
ra saltar e arrastrar con ela a 
invitación do Partido Democrá
tico de converter a todos os al
baneses en millonários. ~ 

A suscripción de bonos milagre 
chegou ao límite cando en No
vembro pasado un dos banquei
ros fuxiu con 2.000 millóns e 
prologaba a creba doutros ban
cos. O que cae é un novo mo
delo político e económico de ca
pitalismo salvaxe no pais agrí
cola coa renda máis baixa dos 
Balcáns e unha taxa de paro do 
60 por cento. A reacción de Be
risha foi tirar o exército ás ruas 
e impar de feito o estado de ex-
-cepción en todo o pais en nome 
do normal funcionamento da 
economia e as ·institucións. Cal- -
cúlase que máis dun corenta 
por cento da cidadania de Albá-
nia foi obxecto desqe despi'ada
do timo da estampita polo que 
convertiron pequenos capitais 
de terras, casas e aforras. 

· Para o Banco Mundial, abonda
ba o aviso de que o engano 
dos bonos era ul)ha bomba de 

... 

reloxeria que amezaba a ope
ración de desmontar o sistema 
socialista peza a peza. Para Al
bánia é moio máis porque re
presenta a tentación de Berisha 
de vender o que queda dos re
cursos do país para pagar aos 
inversores ter asi a derradeira 
opción de facerse coas rendas 
da política. A oposición dos ex
com unistas lembra que men
tres leltsin pagou con conce
sións petroleiras en Bakú o 

seu próprio tocomocho do 93, 
Albánia terá que liquidar a sua 
independéncia para convencer 
aos manifestantes de que de
ben abandonar as ruas. 

Berisha perdeu a rua, nun en
saio de mobilización de 6.000 
funcionários públicos que rema- _ 
tou nu_nha carreira de volta, es
caleiras arriba do Pazo de Xusti- -
za baixo unha chuva de pedras 
dos manifestantes.• 

G. LUCA DE TENA 

/ / 

A noite, un· comándo 
Á noite, no Buenos Aires dos 70, a respiración dos oito cilindros 
dun Ford Falcan puñan en fuga a calquera. Poucos poden contar-que 
viren seguir de largo un daquiles coches sen matrícula, con homes 
sen uniforme dentro. O _asasinato de José Luis Cabezas, reporteiro 
da revista Noticias é coma un fotograma escapado da película en 
branco e negro dos anos .de terror e me~mo os diários recuperan o 
vocabulário da guerra suxa: comandQ, secuestrn, tiro na, vidalla-, profi-

-sionais, precisos, sen pistas. 

O tribunal que xulgara aos militares arxentinos da guerra suxa decia 
que recuperar a memória era tan _ importante como aspirar ao futuro. 
O asasinato de Cabezas sucede no. balneário de Pinamar, no que re
side o poder durante o verán austral cos seus escuadróns de escoltas 
que dit1que avultan coma· unha vila enteira. A memória regresa en
v_olta nas promesas-habituais de investigar o caso até·o final ao tem
po que o paro.áchégase ao 19 por cento .(22 por cento para as mulle
res). O disparo séguro e alevoso contra o xomalista_ reabre ao mes
mo tempo a requisitória de investigación_ das vítimas con pasaporte 
español durante a guerra, respaldado por Strassera e Sabato a pesar_ 
da airada reacción de Menem. + 

O réxime racista de 
Suláfrica asasinou a Biko 

A poli_cia sulafricana do réxi
me racista que governou até 
1995 foi quen asasinou, en 
1977, ao líder negro da loita 
contra o apartheid, Steve Bi
ko, segundo recoñeceron 
cinco axentes da policia an
te a Comisión da Verdade e 
a Reconciliación. Biko tora 
detido na localidade de Port 
Elizabeth e un mes de_spois, 

- aos trinta anos, falacia 
aqueixado dun derrame ce
rebral provocado palas pali
zas sofridas pola policia. A 
morte do activista fixo del 
un símbolo da loita contra a -
segregación racial e a prol 
da democrácia. • 

Clinton 
quer mercar Cuba 

O presidente dos Estados Uni
dos, Bill Clinton, volveu a con
firmar que o seu país conside
ra a Cuba como un ben de ca
rácter mercantil. En concreto o 
presidente norte-a_mericano 
oferceu 1:1nha chúvia de 

_ milló.ns a cámbio dunlia "tran
sición democrática" cun mode
lo que se encargarán de defi
nir os próprios Estados 
Unidos. Ante semellante pro- -
posta e a pretensión de adqui
rir a soberanía nacional cuba
na, o presidente Fidel Castro 
dixo que Estados Unidos non 
poderán compralos. Aos 
EEUU só lles cabe a opción 
da invasión -xa ensaiada en 
Baia Cochinos- ou o respeto 

. á legalidade internacional, que 
condenou sucesivas veces o 
intervencionismo ianqui na illa 
caribeña.+ 
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7.~ .. /b~aCY' Arosa (sic) 

Unha vez dixéronlle 
a Woody Allem, ao 
que vian moi 
fachendoso: "Seica 
vostede se ·ere Déus.!" 
Entón el responde u.: 
"Nalgun modeló 

1 anterior tiña qµe_ 
basewme" . . Fraga 
tamén sinte .. a 
neces.idade de 
basearse ·nalguéri_, . 
dado que no pre.s~rite_, 
no.n hai quen o iguale 
e deulle .Por encargar 
biografias de · 
galegas destacados. 
Está en marcha unl9a · ' 
de Montero Rios e .. 

.• tocoulle a un 
1 persoeiro : 
1 universitário que xa 
: pediu ano sabático e 

1 canta con coarenta 

1 enanos a recabar 
1 dados para el... . 
1 

O museu de Lugo 
acolle a mostra · 
Desas~res d~ guerra. : 
Mais non se trata da 
do 36, senón da de 
1808 contra os 

. _ francesa~. Gaya é o 
máis moderno que 
Cacharro· per~ite. 

En Xaneiro de -1996 
-meteror:i no trullo en 
Londres a catre 
atracadores que 
habia tempo que sé . 
faciarí pasar por 
valedores do 
governo nixeriano e . 

-1 prometían 30 millóns 
1 de dólare~ por asinar 
: facturas falsas. 
1 Moitas empresas 
1 galegas estaban 
1 tartas· dos lax dos 
1 

·I 
1-
1 
1 
1 
1 

falsos nixerianos, un 
timo da estampita 
pero en inglés,-do· 
que se d.eu comprida 
canta nest~s. 

páxinas. Agora as 

Quero agradecer publicamente 
á empresa SEAT a sua afortu
nada decisión de contribuir á di
fusión internacional da deturpa
ción dos topónimos galegos. Lo
go de a Mesa pola Normaliza
ción Lingüística solicitar á em
presa automobilística o uso do 
termo na sua única forma oficial 
e correcta, a Seat desatendeÚ a 
petición, amosándose i11solidá
ria coa cultura 
e as xentes 
do país. 

Os concellos de. (O labor nor-
malizador que · Vilagarcia_, A 
até hoxe· ven p, d,. ' 
desenvolven- . ovoa o 
do a Mesa po- C~ramiñal e 
la Normaliza-· 
cíón Lingüístí- Ribeira 
ca no noso solicitaron por · 
país é o que . "d d 
lle correspbn- unamm1 a e o 
de: a defensa resf)eito ªº 
dos· direitos 
1 i n g ü í s tic os topónimo 
galegas e a 
procura · do 
cumprimento 

.. dos mínimos legais estabeleci
dos. A sua actuación ·na cues
tión do castelanismo "Arosa" es
tá máis que xustiticada) .. 

Despois disto, os que se senti
ron agredidos remitiron _á em
presa a sua queixa mediante 
unha tarxeta postal distribaída 
pota Mesa, e· os concellos de Vi
lagarcia, A Póvoa do Caramiñal 
e Ribeira solicitaron por unani
midade o respeito ao -topón·imo. 

. Da indignación que traerá o su
ceso só será respons-ábe1··a~ Se
at. Por outra banda, a ·Idea de 
trasladar a apresentación do no
vo coche non tivo máis motivo 
que que Vilagarcia lles quedaba 
pequeno, e non por medo a "re
presálias" inducidas pola Mesa. 
Dentro dun terripo comprobare
mos· a eficácia da sua antico
mercial política lingüística ao co
ñecer a recadación do Seat Aro-

. sa (sic) en Galiza. Como galega 
indignada comunico .á empresa 
que prescindirei dos seus aten
tos servizos. 

E remato. Á empresa, parabéns 
e ~xito na próxima escolla. Aos 
galego~ do Barbanza e do Sal
nés que fixeron ouvir a sua voz, 

· non se perde a loita nesta bata
lla. Aos que eren nas causas do 
país que non pan de comer, sa
úde e terra. A AGLI, descanse 
en paz.• 

MoNICA MARTINEZ E 184 
SINATURAS MAIS 

Descalificacións 
·infantis 
Resulta un tanto triste e desa
lentador comprobarmos como 
os autodenominados· "novas es
critores", os criadores literários 
da futura cultura nacional gal~
g a, alicerce na construción 
dunha Galiza ceibe e soberana, 
o xermolo do futuro (isa si, só 
xermolo, semente, pois que ao 
meu humilde entender ainda 

·agardamas os froitos sa_zona
dos, cumpridos e completos, ou 
non?); resulta espectáculo cer-. 
tamente lamentábel, digo, ler
mos· as .desealifieacións . (AGfl 
descalifica quen quer senón 
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quen pode) absolutamente in
fantis e ridículas dunha das per
sonalidades literárias e huma
nas que -deu este país, paradig
ma do que debe ser un escritor 
comprometido coa Terra. A per
soa e a obra de Uxío Novoneyra 
n.on precisa 
de.fenso·res, 
deféndese ela 
sea: só desde 

Aperso~ea 
obra de Uxío. 

a ignoráncia 
revestida de 
pretendida re
tórica icono- Novoneyra non 
clasta e· "rom- precisa ' 
pedor~", "epá~ ·_ · 
tante", própria defensores, 
dunhas ex-ce- deféndese ela 

. slv.as ánsias. 
xuven!s por ti- soa 
gurar, e 
dÜnha berta 
imadurez ·des
culpábel can-
do non pasa duns limites que 
caen no ridículo, como é o caso 
do artigo de Fran Alonso, que 
tala de espermatozoides e de-

. mais tonterias impróprias de al
guén que se queira tnanter den
tro duns parámetros dunha mí
nima · ética e estética literária. 
Só, repito, desde a inconscién
cia ou a ignorª-ncia se pode des
calificar os escritores e escrito
ras. que nos serviron de guieiros 
para andarmos o proceloso ca
m i ñ o da descoberta da pátria. 
Non se trata de "v:enéralos/as" 
ou reverencialos acriticamente, 
pero si respeitalos/as como se 
merecen, porque senón, con 
esas atitudes cheas de despre
zo e "mala uva", non só se agre
de inxustamente, arbitrariamen
te a sua persoa e a sua obra, 
senón que tarnén ferimos a me
mória do povo que souberon 
amar e dignificar atravé:s da sua 
trax~ctória vital e literária. Feri
mos a todos/as que pensamos . 
que un país ceibe e culto se 
constrüe . desde a xenerosidade 
e o recoñecimento polo labor e 
o ~sforzo dos que nos precede
ro n, os nasos pais, os nosos 
avós, os nosos devanceiros, 
aos que debemos o ser e a pa
labra, a tala verdadeira e nosa. 

T odq_ isto que quera dicer e que 
non sei se acerto a expresar 
ben áchase condensado no pre
cioso artigo de Emílio Cid sobre 

NON PERMITIREI 
QUE AS DE POVISA, OS DE ENDESA. 

OS DE GALIZA NOVA, OS MEXILOEIROS, 
OS ESTUDANTES, OS DE MERZA, OS GANDEIROS, 

OS INDEPENDENTISTAS, OS PATAQUEIROS, OS DO 
ENC:ORO DO ÚMIA E OS C:AMIONEIROS 

DE TAFISA PERTURBEN A C:ALMA 
DONOSO PAÍS 

o costume tradicional na nosa 
terra de mandar paquetes aos 

- que se atopan fara. Esa Galiza 
de xenerosidade e estarzo com
partido tamén é a miña. 

Eu que non son ninguén, nen 
vello nen novo escritor, só un 
galega dos "bos e xenerosos", 
dos que non parece que ande 
s~brado este país.• 

LUIS FERREIRO VIEIROS 
(A CORUÑA) 

OBNGe 
ó papel reciclado 
Os e as ecoloxistas activos que 
asinamos o presente escrito, ao 
tempo que militantes ou colabo
radores do BNG, somos sabedo
res de que o Bloque Nacionalista 
Galega como organización políti
ca opta polos 3Rs (Redución, 
Reutilización e Reciclaxe) como 
alternativa sustentábel, ambien
talmente máis adecuada e so
ctalmente máis solidária, para a 
xestión do lixo. Somos conscien
tes tamén de que os e as dirixen
tes do BNG, nos diferentes de-

graus organizativos e ámbitos 
institucionais, comprenden o al
cance de tal proposta, que vai 
desde o fomento da utilización 
dos produtos reciclados, naque
les casos en que é posíbel (pa
pel, vidro, ... ), a preferéncia por 
materiais reciclábeis e renová
beis frente aos materiais que non 
o son (papel frente a plástico, por 
exemplo), ou o fomento da reuti
lización e dos materiais reutilizá
beis, até o fomento da recollida 
selectiva e a reciclaxe como mé
todo de xestión dos materiais 
que finalmente van ao lixo. 

Asimesmo , somos concientes 
das dificuldades que apresenta 
a posta en prática desta alterna
tiva, non só integralmente no 
plano global (tarefa da que 
maiormente é responsábel o 
partido no governo), s.enón mes
mo en ámbitos parciais, onde a 
responsabilidade é da própria 
organización. Referímonos con
cretamente á utilización de pa
pel reciclado nas actividades or
dinárias do BNG: folletos, pro
gramas eleitorais, papel para a 
documentación interna e exter
na, carteis, boletins comarcais 
ou de colectivos internos, revis
tas, etc ... Podaríamos citar ou
tros ámbitos nos que o BNG po
deria dar exemplo, ainda que o 
seu significado cuantitativo é xa 
menor (utilización de envases 
retornábeis ou reciclábeis na 
festa do Dia da Pátria, ou des
botando a louza de usar e tirar 
en convívios, por exemplo). 

Sabemos tamén que nalgunhas 
oficinas do BNG se utiliza papel 
reciclado para a maior parte da 
documentación elaborada, asi 
como para alguns boletins. Pero 
como tamén é público e notório, 
esta non é prática xeralizada. 
Por iso, como ecoloxistas acti
vos e· como militantes ot.i cola
boradores do BNG, solicitamos 
desta organización un maior es
forio no tomento da utilización 
de papel reciclado, que con al- . 
gunhas excepcións como poden 
ser cartazes para valados e fa
ro-las en campañas eleitorais, 
deberia ser xeneralizado. 

Seguramente na prática apresen
taranse numerosas e importantes 
razóns que á primeira vista desa-
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aparecer e o . 
prqJesor de direito 
financeiro Miguel 
Caarñaño explica na 
televisión que "hai 
indícios de que 
pode tratarse dunha 
estafa" . 

\ . 

Pensa que· os ricos defraudan ·-nioito·a Facenda? 
. -. ' 

Miguel Mercedes Verísimo Maria Xosé A. Romero 

Camareiro Preventista Administrativa Ama de casa Estudante 

Depende, haberá uns que Está claro que os ricos de, Os ricos son os que máis Non, hoxe en dia non hai Naturalmente. Canto 
si e outros que non, non fraudan moito. Fano por, defraudan porque teñen tanto fraude e todo o máis gañan máis teñen 
sei. Creo que aí debe estar que o diñeiro dá poder Pª' máis oportunidades. ·os mundo estase a pór en or, , que pagar á Facenda e pa, 
tocio o mundo conchaba, ra conquerir unha série de demais ainda que quixéra, de con Facenda, non que, rece que doe. Todos paga, 
do, o ricos canto máis te, asesores e avogados que mos témolo máis contra, da máis remédio.-As leis mos demasiado á Fácenda 
ñen máis queren. Na mi, lles din como facer. Quen lado. Desde hai uns anos que están vixentes exixen pero estou d~cordo con 
ña opinión o fraude fiscal ten sempre sabe como trátase de mellorar a situa, legalidade e transparéncia que os ricos paguen nunha 
deberíase perseguir máis evadir. Quen fixo a lei fi, ción do fraude. A cada a · e hoxe a xente está un porcentaxe maior porque 
do que se persegue. Nós, xo ·a trampa. No Estado xente organiza mellor a pouco máis mentalizada. sempre quedan cqn máis 
os traballadores, témolo persíguese pouco o fraude forma de defraudar. De to, Acaban de descobrir:-unha cartas. Desde o Govemó 
máis difícil para engarrar porque digamos que an, dos xeitos, tamén cada vez enorme bolsa de fraude, clise que se persigue o frau, 
á Facenda, os ricos teñen dan os ladróns detrás dos é máis difícil. Contado, pero iso pasaba cando go, de pero creo que os das 
rnáis posibilidades por es, que rouban. Paga a maio, forma parte do carácter tí, . vemaban 'OS outros, os so, oficinas son demasiado 
tar rnellor asesorados.• ria, os ricos son poucos. • pico dos españois. • cialiStas, agora non.• 

consellan o uso de papel recicla
do: non se atopa nas tendas, é 
máis caro, é de menor calidade, 
estropea as fotocopiadoras, torna 
amare lo coa luz... Unicamente 
este último se pode considerar 
como un problema real, razón 
pola que non pedimos. que se 
use en carta-
zes de vala-
dos ou farolas, 
ou .nas cober
tas de certos 
documentos; 
·para astes ca
sos, pode op
tarse pola al
ternativa do 
chamado pa
pel ecolóxico, 
branqueado 
con produtos 
que non con
teñen cloro, e 
portante me-
nos contami-
nante que o 

Sabemos que 
nalgunhas 
oficinas do BNG 
se utiliza papel 
reciclado, pero 
esta non éa 
pratica 
xeneralizada 

papel branqueado con cloro. 

Pero debemos entender que na 
situación actual é necesário re
clamar aos nasos provedores 
unha e outra vez o papel reci
clado para conseguir que sexa 
alternativa ordinária nas tandas; 
debemos saber que é conse
cuéncia da economía de escala 
o seu maior prez o (cando a sua 
fabricación é realmente máis 
barata) e que só cun uso máis 
xeneralizado e coa recollida se-
1 ectiva o seu prezo cairá por 
.baixo do prezo do papel branco 
(na realidade, isto xa é así na 
maior parte do país); que cando 
se util'iza papel reciclado nunha 
fotocopiadora; ainda que o pa
pel sexa indicado polo fabrica,n
te como especial para esta fina
lidade, débese readaptar o pro
grama de limpeza ·das máqui
nas, sobretodo a sua periodici
dad e, alcanzando entón un 
comportamento adecuado. 

Por último existen sen dúbida 
pr.exuízos -contra a ·cor máis es-=· 

cura ou menos branca do papel 
reciclado, ao tempo que tamén_ 
existe xa un significativo sector 
social que pensa ao contrário, 
valorando máis o pequeno xesto 
de responsabilidade ambiental 
presente na utilización de papel 
reciclado que o brillo dos papeis 
nos que se imprimen propostas 
eleitorais cada catro anos. Para 
gastos hai cores, afirma o dita, 
pero poderíamos engadir que o 
brillo excesivo dos papeis hoxe 
ordinários en libros e fotocópias, 
conseguido en base a branque
os con cloro ou con outros pro
dutos químicos e á costa de en
venenar o meio ambiente, é un
ha das causas de deterioro da 
vista dos leitores. 

É por todo isto, e por máis ra
zóns que seria longo enumerar 
de forma exaustiva, que espera
mos do BNG unha maior coe
réncia coas propostas teóricas 
neste campo, ao tempo que un 
impulso significativo no avance 
do uso de papel reciclado no 
noso país.+ 

FRANCISCO CHIVITE 
(ADENCO, o CONDADO) 

Suso DOMINGUEZ (c. 
ECOLOXIST A DO SALNÉS) 

CARMEN FIDALGO (ANIDA, 
SILLEDA) EMILIO GRAÑA 

(ALBATROS, A CORUÑA) 
ANTON MASA (APDR, 

PoNTEVEDRA) MoNCHo MEis 
(c. EcoLOXIST A DO SALNÉS) 

MAGDA MELÉNDREZ ( CEM, A 
CORUÑA) ROBERTO MERA 
(ADENCO, o CONDADO) 

- XosÉ M. PENAi PATIÑO 
. (SGHN) ANTONIO PRESAS 
(SO BREIRA, LALIN) ISABEL 

Ru1z (CEM, A CORUÑA) 
MANUEL SOTd CASTIÑEIRA 
(ADEGA) RAMON V ARELA 

· (ADEGA) 

P.D. Todos os asinantes actuan 
a nível persoal, sen o grupo 
ecoloxista no que colaboran ter 
nada a ver nesta in.iciattva: · 

·Representación 
estudantil 
O Movimento Estudantíl Univer
sitárib (MEU) quer denunciar pu
blicamente a sua inconfOrmidade 
coa presenza de Pedro Mouriño 
Uzal .(pertencente á Asociación 
Liberal de Estudantes de Santia
go/ A LES) como representante 
dos universitários no Consello de 
Seguridade Cidadá de Santiago. 

As razóns da nasa toma de po
sición son ben ciar.as: 

1 º. A falta de lexitimidade da sua 
eleición para tal cargo, non .sé por 
pertencer a unha asociación mi
noritária na Universidade, con re
presentatividade en moi poucas 
faculdades, senón pela falta de 
democrácia que se produce can
do se toma esta decisión nunha 
reunión convocada pala Vice-rei
tera de Estudantes, Amélia Rodrí
guez, sen que mediase coñeci
mento do fin da mesma por parte 
dalgunhas asociacións convoca
das. Resultaba evidente que a in
formación e a proposta do candi
dato viñan prepa~adas con an
terioridade pela vice7reitora e o 
candidato apresentado por esta, 
ademais de ter a benzón da AU~ 
GE, que lle segue o xogo. Todo 
este proceso anti-democrático de
be de ser de coñecimento público 
para mo,nstrar como crecen os 
acólitos do Reiterado de Dario .. 

2º Tras a eleición, na que MEU 
se viu coas mans atadas, tanto 
polo boicoteo informativo con re
ferénCia á reunión ao que máis 
unha vez nos submeteu a Vice
reitora, como polo desequilíbrio 
de forzas. ali existente, sen que 
en neogun momento se tivese en 
cor:ita nengun argumento, dado 
que todo estaba máis que falado . 
entre elas/eles. O eleito compro
meteuse a manter informadas a 
todas as asocíacións das pro
p0stas ·que levaba ao Com:ello, 

transixentes ás veces.• 

para poder incluir as nosas. Esta 
"promesa eleitoral" materializou
se nunha soa convocatória da 
cal el cifrou o dia e hora sen con
tar co resto das asociacións, á 
cal non pudemos asistir. Ainda 
hoxe estamos esperando por 
esa información, pare~ que Pe
dro desisfüi das suas. E ese o re
presentante de todo o estudanta
do universitário? A quen dá can
tas das suas propostas, quizais a 
Dario ou a Amélia? Está o estu
dantado informado? 

3º A falta de coeréncia que supón 
que Mouriño se adiqúe a crimina
lizar os estudantes (pola~ conse
cuéncias da "movida nocturna") 
deixando á marxe o que deberia 
ser o seu papel foro: a defensa 
dos nasos intereses, como pode 
ser a seguridade nos .Campus. 
En refe'r.éncia ·ao problema da 
violéncia, Q próprio Mouriño ridi
culizou a preocupación do MEU 
por roubos e agresións sexuais 
que se producen no.s Campus 
por parecerlle insignificante a ci-

' fra, chegando a declarar o se
gl,linte sobre ·o 
tema: "No es 
nada para el 
n ú m e r o d e A falta de 
alumnos 
diarios" (Au-
1 a Magna)·. 

Por todo isto, 
MEU quer ins
tar ao Reitora
do da use 
( concretamen
te a Amélia -Ro
d r í g u e z, res
ponsábel últi
ma deste no
meamento) co
mo ao ·Conce
llo de Santiago 
para a substitu-
ción de Pedro 
Mouriño como 

coeréncia AUe 
supón que 
Mouriñose 
adiquea 
criminalizar os 
e~tudantes, 
deixandoá 
marxeoque 
deberia ser o 
seu papel 

representante do Estudantado 
· nese Cónsello dé Seguridade Ci
dadá, tendo ALES só oito claus
trais,· pasando a. ser -respens?.bel 

' , ~ 1 f , • ' 1 , , • • • • 

I 

1 

.uoimitri 
Diniitrievich 
Shostakovitch , 
padeceu Únha 
insoportábel agonia 
porque non aturaba 
a sociedade 
éolectivista na que lle 

1 cadrou vivir". O 
1 comentarista de 
1 Radio 2 situa asi ao 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 

mestre ruso e_ 
deseguida pergunta: 
"Que teria sido da 
sua arte se lle tocase 
vivir nun país en 
liberdade?" E 
Franco? Non poderia . 
Franco ser pallase 
de terlle caido a 
serte de nacer nun 
circo? 

En Galiza hai pasto 
todq o a,no. En 
Alemaña non. Pero 
alá as vacas dan 

1 
máis leite, grácias ao 

- uso de hormonas. 
Así, tamén Madrid 
poderia contar axiña 
coa maioria da 
produción láctea. 
Ademais teñen máis 
perto as indústrias e 
os consumidores. 

Telefónica 
desvívese por 
vender accións. 
Coma no tempo das 
matildes. Quen ten 
uns aforriños e, 
como no banco lle 
dan pouco por eles,· 
quizá se anime. Pero 
agora as accións 
están altas e despois 
baixarán. Daquela 
aproveifarán as 

l. grandes empresas 
1 para mercar. Se as 
.• acdóns de telefónica 
: fosen un bon 
1 negócio non o 
1 habian anunciar 
1 tanto.• 
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unhalun membro de_ MEU como 
asociación máis votada con 24 

·. c/austrais. • 

Mov~ENTO EsiuDANTIL 
UNIVERSITARIO 

(COMPOSTELA) 

Galego nas aulas 
~ certo que já no primeiro curso 
de Filólogia Alemá se necessita 
um /ha protessor/a de alemán 
nascido/a na Alemanha ou em 

._ qualquer outro 
lugar onde se 
tale a~emám. 
Ago_ra bem, A 

· também é cer-
to que o ale- - administra~om 
mám é talado d' 
erT\. 1 0 estados tenta 1zer que 
diferentes em de esses dous 
toda a Europa 'lh, d 

-por quase 115 mi ons e 
m~ 1 h ó ns de estudantes 
pessoas. 

Se no Estado 
espanhol há 
40 milhóns de 
habitantes e 
quase um mil-
hóm de univer-

nengum estu_da 
Galego
portugues 

sitários, para esses 115 milhóns 
de pessoas de pessoás deveria 
haver polo menos 2 .milhóns de 
·universitários (como vem, calcu
lando muito a bai-
xa). Mentres e·sta 
realidade é assim, 
a administragom 
"galega" tenta di-
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vamente, niso estou de acordo. 
Respe ito á entrada do Estado 
español na Comunidade Euro
-pea tamén "de acordo", pero te
ño que recoñecer que para Gali
za non foi positiva, pois o des-· 
mantelamento industrial foi ca
tastróficó, a agricultura non po
de producir e comercializar os ' 

- produtos que ternos en exceso. 
lsto é totalmente bochornoso, 
sen esquecer que o retorno de 
tantos emigrantes ga-legos ao 
país, como é o meu caso, con
verte a Galiza nunha das comu
nidades con máis índiGe de pa
rados do Estado~ 

Do público que asistiu , a maioria 
identiticábase co nacionalismo 
español, polo que é de esperar 
que aprendesen algo da identi
dade do señor Pujo! , que deixou 
moi claro que para ser español 
non é necesário deixar de ser 
catalán, basca ou galega. 

Das intervencións pouco hai que 
dicer, pois foron escasas e por 
ende pobres. A primeira, que foi 
a do señor Guiña, nen tratou da 
economía, nen da comunidade 
europea nen de nacionalismo, 
simplesmente foi unha invitación 
a que Pujo! lle contestase publi
camente que o PP é máis auto
nomista que o PSOE; en suma, 
a sua intervención foi pobre e 
causou risa nos asistentes. 

Herma 

zer-me que de es
ses dous milhóns 
.de estudantes nen
gu m estuda Gale
go-portugues (um
ha das línguas 
mais taladas no 
mundo por rac;ons 
que esperemos 

o Qu'OOA 
o NoSO f~SibOJ1E 
MM~S o SR.PvJo\. 
SE ~EONiA (DN ~~l.~ 

- nom se contiouem 
_a repetir). Tenho 
que ver como 
quando um desses 
professores/as na
tivos/as manda tra
duzir algo, os pou-

- cos que usavam o 
galega acabam por 
usar o castelhano . 
Claro está que a 
culpa nom a ten
hem eles , te-na 
aquele que se es-
queceu de pór co-
mo requisi9om pa-

. ra impartir aulas na 

1 

Galiza o conhecimento do Gale
go-portugues. + 

DANI GüN<;ALES 
(COMPOSTELA) 

Sobre a conferénci<~ 
de PujoJ · · · ·\ 
Co~o galega asistin á conferén~ 
cía que o. Presidente da Generali~ 
Jat· de Catal_unya, Jordi -Pujo!, nos 
~fereceu no centro Caixavigo. 

ü conferenciante fixo unha ex
po.sición dos ·temas actuais: 
~cq_nomia, Comunidade Euro- · 
pea,: Estado -español e naciona
lismo, subliñando aqueles que 
merecen tal ·calificativo como 
sor:i o catalán, basca, é galego e 
o nacionalismo esp-añ.ol, que 
moi inter.icionadamente o señor· 
Plijol non- quixo m.encionar, o 
que pala miña parte comprendo 
dada a sua situación actuaL 

Ten ·moita razón Pujo! ao dicer 
que hai que investir, criar riqueza, 
réducir "o 'paro e repartir equitati-

Sen embargo, houbo unha inter
vención que ao meu parecer foi 
un pouco inxénua, porque unha 
persoa que non sabe distinguir 
unha nación dunha rexión mellar 
seria que non se pronunciase e 
piar ainda que 
considere a 
todos os na-
cionalismos 
conflitivos. 

A esta inter
vencjón Pujo! 

Do público que 
asistiu, a maioria 
identificábase co 

c o n s te s to u nacionalismo 
que el -respei- español 
taba o seu pa-
r e ce r, pero 
que o via dou-
-t ra forma, ci-
tando alguns 
países, entre eles Alemaña, In~ 
glatérra e Franza, no tema do . 
respeito a outras cülturas,-esque
cendo outro moi com·prometido 

. -ou acaso o nacionalismo espa
ñol non foi destrutivo de razas e 
culturas-, e ainda hoxe ·no Esta
do español non se concibe a di

'_versidade-cultural do mesmo.+ 

XosÉ DOMINGUEZ -
. . (VIGO) 
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Xeir:me pola rádio, meio máis 
vivo e dinámico que a tele mália 
certas tertúlias, compre non 
esquecer que anha palabra ( certas 
palabras sinaladamente) posúen 
máis valor que mil imaxes, na 
mesma dirección apontaba 
Bergamín cando sinalaba qúe vale 
máis un paxaro voando que cento 
na man, inteiro-me pola rádio, ía 
dicindo, ás veces o pensamento 
bifurca-se en infindábeis oracións 
subordinada5 que compre refrear, 
que a fita máis taquilleira do ano 
que ven de rematar no Estado 
Español resultou ser. unha na que 
Chiquito de la Calzada ocupa papel 
sobresaínte. Algo semellante a 
Conde more o pecadento da pradaria é 
o título do filme que, sen velo, 
xulgo~ éon .fundamento, abominá-
bel. . 

ga altura do curso un, que 
ten cerro pendor cara ao cuantita
tivo (c"ando unha magnitude se 
pode contar, medir ou pesar 
comezamos a 'saber algo dela, 
costumaba dicer John Dalton, 
aquél inglés que, ao comezar o 
século XIX, postulou a prime ira 
teoria atómica moderna, descoqreu 
o daltonismo e, para non comet~r 
incoeréncio,, sofreu, aliás, esta · 
doenza), nesta altura do curso, 
reitero, un ere achar-se sobexa
mente vacinado paya asumir a nova 
cuantitativa, as sondaxes atafegan, 
máis insospeitada que podan 
fornecer-lle os media;- que ás veces' 
son extrema, sen sofrer nen 
espasmos cardíacos, nen cólicos 
hepáticos e/ou nefríticos e, sen 
embargo, con preocupante 
regularidade, un ve-se naobriga de 
recoñecer que a capacidade para o 
abraio fica lonxe de quedar -
esgotada, cando se observan 
plumíferos de dubi.doso porte e 
romances rosados que ocupan os 
pastos sobranceiros da clasificación 
dos-supervendas, tando El Fary, que 
sempre me-let:Ilbro,u unha marca de 
xa_rutos, compite vantaxosamente; 
discos de ouro, de prata, de 
diamante, na aceptación xeral, con
Albinoni ou Bach,.Mozo,rt goza de 
creto, merecido, porque asi o 
decidiron aqueles que artellaron a 
mozartmania, cando se ven as cotq.s· 
de pantalla que atesouran a Nieves 
ou a Gemio, <;:ando se ve, en 
resumo, que o número de votos 
suplantan o poder do argumento, 
un lembra entón, o relato O 
misterio das .profundidades, no que o·· 
autor, John Wyndham, falando · 
pala boca de Alastair Bocker 
afirma: por qué hei estar condenado a 
viver nunha democrácia onde o voto 
de cada tolo é igual ao dun home 
xuizoso? Recoñezo a radicalidade da 
anterior afirmación, nomeadamen
te porque, pergunto-me: baixo tales 
supostos quen sería o responsábel 
dé expedir os pertinentes 
certificados de .tolémia ou xuizosi- · 
dade?. Sen embargo, cerros dados, -
fan-nos, deberían facer-nos, 
reflectir sobre certos aspei.tos das 
magnitudes, dos números, do 
cuantitativo.• 

,.; 
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•A obra de . 
Mário Granell 
clase a coñecer en 
Santiago 
Mario Granell é menos coñe
cido que o seu irmán ainda 
que tamén adicou a sua vida á 
pintura, cuxa mostra está ago
ra na Casa da Parra de Santia
go. Unha grande parte da sua 
obra fo¡ desenvolvída en Ve
nezuela, onde se instalou des
poís de 1957. Republicano co
mo o seu irman Uxio, a 
diferéncia deste, Mario pasou 
sete anos nos cárceres 
franquistas t ras un consello de 
guerra. lntentou refacer a sua 
obra na Galiza, antes de irse 
para América, coa cerámica, 
as caricaturas de La Noche e 
cartaces en várias vilas. En 
Caracas acadará prestíxio· e 
traballo continuado. Ten 
escritos alguns libros como Es
tampas amargas. Vivencias de 
una guerra civil e Canción de 
angustia, prologado por Celso 
Emílio Ferreíro. As obras ex
postas en Santiago están reali-

zadas enti-e fi.nais dos anos 60 
e 1989 e proceden dos fundos 
familiares e de instítucións co-

mo Unión Penosa ou o Museu 
Quiñones de León. Mário Gra
nell morreu en 1991. • 

.. . 
• . 
: 
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• Investigadores 
premiados 
enMoeche 
A asociación cultural Castelo de 
Moeche ven de criar o primeiro 
Prémio Irmandiños de 
investigación, que outorgou ao tra
ballo Tempo de Peira: Tradición e 
modemidade, de Xerardo Pereiro 
Pérez. Este prémío está dotado de 
100.000 pesetas e a publicación 
na revista de investigación Con
cepción Arenal, Ciéncias e Huma
nidades. O xurado, composto po
lo profesor da Antropóloxía Luis 
Alberto Garate, o prof~sor de 
Historia Eduardo Fa Moliera e o 

. profesor de Socioloxia Xosé Leira 
Lópe~, tamén recomendou a pu-' 
blicación de outros traballos: o 
que trata o asociacionismo políti
co das mulleres da comarca de 
Ferrolten:a ~os trinta primeiros 
anos deste século, de Nieves 
Otero, Un periódico da Irmandade 
da Pala de Perrol: o boletin 
rexionalista Galicia, de Emílió Xo
sé Insua López e Econamia, soeie
dade e etnografia da antiga monta
ña lucense a través dunha f erraria 
quiroguesa: Quintiá, .de Victor 
Manuel Migues Rodríguez . .{\ 
.asociación cultural espera poder 
continuar con vindeiras convo
catórias e denúncia o. endebeda
mento co_que quedaron tras or
ganizar o ,Festival lrmandiño de 
Moeche. A razón está en que a 

Depuración da Coruña outorgou 
unha subvención de 50.000 pese
tas mentres que en edicis)ns an~ 
teriores outorgaba 500.000.• 

•Nadir, estrea 
_do Grupo Tin~ 
O Grupo Tinta ven de 
constituirse para emprender pro
xectos que, segundo os seus in
tegrantes, non teñen cabida no 
mundo da cultura. e "para inter
vir no ámbeto da criación e da 
promoción na Galiza desde a 
acollida a toda clase de interpre
tacíóns, coa imaxe, a palabra e a 
música". Nadir é a su estrea: un~ 

ha montaxe, con textos, música 
e debuxos. O Xoves 23, no obra
doiro de Gráficas Litonor de 
Santiago, levouse a cabo a mon
taxe na que Manuel M. Ramón 
realizou os textos, Xulíán 
Hernández a música e Alberto 
de Sousa os debu{<OS. • 

•Amizade 
galego..-portuguesa 
por multicopista 
Son seis páxinas que pasan de 
Portugal a Galiza e que a traves 
da fotocopiadora van facendo 
leitores. O Forum de Amizade 
Galiza-Portugal edítase cunha 
periodicidade variábel e cunha 
tiraxe pequena que despois se 
multiplica con nova copias. Pe, 
quenas notícias e artigas de opi
nión inciden no Lazo entre Ga
liza e PortugaÍ nomeadamente 
no que se refire á Língua. O 
FAGP é unha asociación cultu
ral constituida a finais de 
1995.• 

• A produtora 
Nordesia anúncia 
unha nova xeira 
no97 
Apostar pala normalización e 
dignificación da música e da cul
tura feíta no país é o obxectívo 
de Nordesia Produccións, que 
anúncia unha nova xeira para 
1997 despois de constituirse o 
pasado ano. Nordesía representan 
a Berrogüetto, Uxia, Os Cempés, 
Chouteira e Leilía. A productora 
reseña ~ previsións optimistas 
para a música galega exemplifica
das en Berrogüetto, que está 
incluido en varios concertos in
ternacionais e no listado W ord 
Charter List, elaborado por máis 
de corenta críticos pertencentes 
a outras tantas rádios europeas. • 

ANOSA TERRA 

•OIGAEM 
convoca axudas 
para producións 
teatrais 
As compañias teatrais que te
ñan proxectos para producir 
entre Abril <leste ano e Marzo 
de 1998 poden solicitar axuda 
do Instituto Galega das Artes 
Escénicas e Musicais, que des
tina 76 millóns a esta fin. Esta
belécese como contia máxima 
para cada producción anual 10 
millóns de pesetas para a 
modalidade de obras da 
dramatúrxia galega ou univer
sal, teatro de rua, títeres, 
infantil ou proxecto de inve -
tígación. A c mpañ ia que 
queiran Licitar a axuda te
ñ n que face lo n prazo de un 
me no IGAEM, cuxo enJ re
zo é opa illón de Galiza n 

an Lázaro, de an tiago de 
Campo tela, e na ua p tici ' n 
debe in luir e a 
caracterí tica económica 
legai da compañía ademai 
dunha inop e do e pectácul , 
planos técnicos, deseños de es
cenografía, equipa técnica e 
infraestructura, memória de di
rección e posta en cena, calen
dários de traballo e previ ión 
de gasto . • 

• Recital poético 
en Monte Outo 
Ár de Babel-arde Babel é o xogo 
poético que dá nome ao recital 
que terá lugar o vindeiro Ven
res 31 ás 18 hora no salón de 
actos do Centro Municipal de 
Servícios Sociais do bairro co
ruñés de Monte Ouro. Para ler 
os seus versos e tarán Xo efina 

•Otero, Mariña Piña, Iolanda 
Ca taño, Maria Blanco, Enma 
Pedreira e Xavier Yázquez Frei
re. Organiza Centro S cial d 
Monte Ouro.• 

Maria Balteira, a primeira libraria galega especializada na muller 
Está aberta en Compostela desde fins de Outubro 

*PAULA CASTRO 

Libros de ensaio feminista, bio
grafías, literatura, estudos de se
xualidade e un espácio habilita
do para tertúlias Literárias e para 
celebrar reunións nas que a mu
ller é o elemento central. Todo 
esto podémolo atopar en Maria 
Balteira, unha libraría inaugura
da en Compostela hai catro me
ses que nace coa pretensión de 
cobrir as demandas dun sector 
do público que até o de agora ti
ña que solicitar; ás librárias es
pecializadas en temas da muller 
doutros pontos do . estado, os tí
tulos desexados. -

Desde o 31 de Outubro-do 96 
Compostela co~ta coa única li
braria da Galiza especializada en 
temas da muller. As responsá
beis da iniciativa, Lola Romero 
e Mercedes Villegas tomaron 
como referéncia as librarías exis
tentes en cidades como Madrid, 
Barcelona, Zaragoza ou Sala-

manca, ainda que aseguran que 
tiñan ún contacto máis estreíto 
coa de Madrid, á que adoitaban 
recorrer para adquirir aqueles tí
tulos que non podían atapar en 
Compostela. 

Pero a diferéncia da de Madrid, 
Maria Balteira conta tamén con 
seccións de galega, poFtugués e 
unha selección de- libros de mú
sica, cine, Literatura de viaxes, 
sexualidade e alguns outros as~ 
pectas do que se dá en chamar 
·humanidades . "Non tocamos o 
resto das disciplinas porque xa · 
están sobradamente cubertas pa
las demais Librarías" indica Lola. 

Diversificación 

Non se pode dicer que a libraría 
estea centrada nun único tema. 
Un estudo do mercado galega e o 
coñecimento da situación econó
mica do resto das Librarías espe
cializadas na muller obrigounas a 
introducir outras temáticas. "A 

idea inicial era a de criar unha li
braría centrada só na muller e no 
feminismo, pero vista a evolu-

... ción das outras decatámonos de 
que seria moi arriscado. A de 
Madrid, hai uns anos funcionaba 
moi ben, pero _agbra tiveron que 
facer alguns cámbios e introducir 
outros productos, por exemplo 
obxectos-de regalo, como nunha 
papelería" indica Mercedes. "Do 
que se trata é de achegar ás leito
ras aqueles tÍtl)los que doutra for
ma terian que solicitar directa
mente a Madrid, como pasa con 
El Segundo Sexo, de Simone de 
B_eauvoir" engade Lola. 

Pero, apesar de poñer a disposi
ción do público feminino nume
rosas obras escritas por mulleres 
ou centradas na muller elas mes
mas se au todefíne'n como selec
tivas. "Ainda que diversificamos 
os contidos eso non significa 
·que vaiamos poñer á venda to
dos os títulos escritos por mulle
res. De feito, aquí nunca atopa-

rás un libro escrito por unha Pi
lar Cérnuda, por exemplo". 

Canto á sá de actos, Lola e Mer
cedes coinciden en que se trata 
dun espácio pasto a disposición 
de todo aquel que o solicite, 
"sempre dentro dun espectro de
terminado"; para facilitar as reu, 
nións de grupos de mulleres, 
apresentacións de libros, exposi
cións de arte (a libraria inaugu
rouse cunha exposición de mu
lleres artesanas e na actualidade 
expoñen as obras dunha pintora 
novel), tertúlias ou pequenos 
actos políticos "por suposto non 
de partidos, que xa teñen a sua 
própr-ia sé e claro está sempre 
que non sexan de dereitas, coino 
pode ser unha reunión de mulle
res contra· do aborto ou dunha 
desas sectas" explica Lola. 

Lo la comenta ·que DS máis sur
prendidos coa iniciativ,a foron 
os homes, que pésie aos cámbios 
que se veñen producindo na so-

ciedade egu n a c par o mund 
da cu ltura. "O dist:ribuidores 
son homes, os editores on ho
mes e tamén son homes a maior 
parte dos libreiros compostela
nos, sobre todo os históricos. 
Por eso, o feito de que só admi
tiramos un tipo de libros moi es
pecífico charnóulles a atención, 
pero pasados o~ primeíros meses 
comezan a facerse ás nasas peti
cións e mesmo nos reservan xa 
os títulos de mulleres". 

Maria Balteira fo¡ unha famosa 
soldadeira do século XIII coñeci
da polos seus costumes lixeiros 
através das Cantigas de Escárnio 
e Maldicer. A sua sona medrou 
entre os soldados que comezaron 
a cantala cando co paso dos anos 
a sua beleza foi murchando. e per
dendo a grácia da mocidade. Co 
nome da libraría, Lola e Merce
des rentan dignificar o labor da
quelas mulleres que consagraron 
a sua vida a "facerlle o amor aos 
ha.mes que-fac~ _a guerra".• 



ANOSA TERRA 

_Picasso 
sen obra viva 

Título: Sobreviver a Picasso. 

Intérpretes: Natasha MacElhone e 
Anthony Hopkins. 

Director: James Ivory. 

A obra marta dun barco, a que 
soergue o casco desde a manta 
da auga, non poderia ser en au
séncia da obra viva, a que fai as 
veces dunha rella de arado e de
crua polo mar abaixo. Que nin
guén veña contarnos que viaxou 
nun barco sen obra viva. 

Poi James Ivory fixo un Picasso 
en obra viva. Qucn sabe se a 

produción lle pedira un perfil de 
planeadora por ver se movendo 
ao arti ta dunha muller a outra, 
a toda presa de de Paris a Va
llauri, a inércia ahondaba para 
manter a per nalidade en sus
pen ión, en necesidade de rai
c s nen contexto. 

Ora, como as naos que non 
aboian non exi ten, Sobreviver a 
Picasso revélase coma unha ope
ración de engano, un intento de 
contar como era o artista plásti
co máis grande do século XX, 
sen citar o debate do seu tempo. 
Para lvory non hai discusión so
bre as formas e un artista tocado 
po la man dos de uses · ten a 
arroutada da noite a mañá de ex
presar coa escultura e a pintura o 
que outros se cadra intuimos pe
ro non poderiamos formular. O 
pintor non ten antes nen despois 
nen no entanto. Asi, por exem
plo, mentres Picasso remata o 
Guemica de pé sobre unha mesa 
revolta de cuneas de pintura gris, 
a ua segunda muller e a sua 
amante Dora Maar túrranse dos 
cabelo . Picas o ri. 

NARRATIVA 

MORTE DE REI 

Darío Xohan Ca.bona 

Natasha MacElhone e Anthony Hopkins nunha cena do filme. 

Hollywood volve de cando en 
vez sobre os pintores europeus 
que enchen os mellares museus 
dos Estados Unidos. Norteamé
rica é o único império econó
mico que non deu irradiado 
pintura. Os seus plásticos so
branceiros quedaron na órbita 
do continente vello e, en todo 
caso, non deron brillado á altu
ra de Walt Disney. A película 
de l vory parece máis ben unha 
vinganza por esta condenación 
colonial. Picasso non pinta o 
Guernica para contadle ao 
mundo o tamaño do xenocídio 
de Franco, senón para pasar un 
rato metres vai dunha amante 
a outra; Picasso foi comunista 
por vício, por campar de· pro
gresista, cando no íntimo rele
áballe o salário ao porteiro e 

praticaba sen pestanexar o des
pido libre; Picasso non queria 
cambiar a yi-
da e a histó-
ria, polo que 
di lvory, e 
non puxo no 
seu arte a sua 
biografia po
lítica e per
sonal. Non 
debe ser au
tor se cadra 
do Soño e 
mentira de 
F-ranco, da 
Muller a 
Chorar, e a 
traxédia 
da guerra 
non entrou 

Revélase 
coma _unha 
operación de 
engano,un 
intento de 
contar como 
era o artista 
plástico máis 
grande do 
século XX 

no seu taller desde o 36 ao 45. 

Para se salvar, lvory podía facer _ 
de Picasso un galán de melo
drama, pero non ten valor para 
tanto e condena a Anthony 
Hopkins a representar a un 
neurótico, espazo único no que 
lle dá permiso para respirar. Pi
casso é fodedor, mesquiño, 
egoísta, van, toleirán, frívolo, 
usureiro. Calquera diría que 
despois de derrubado o -Muro, 
os aliados resolveron ocupar e 
render toda a simbólica dos que 
quixeron formar unha cultura 
da emancipación e desacreditar 
para sempre xamais a existéncia 
da finalidade na arte. Para abri
ren boca, merendan a pamba 
da paz qué, ben mirado, para al
go tiña que server. • 

G. LUCA DE TENA 

NARRATIVA 

A novela e/o Rei García 
Morte de Reí é unha extensa_ novela histórica, rigorosamente documentada, na que 
Darío Xohán Cabana reconstrúe, nove séculos despois, a figura do rei Don García, 
destronado e encadeado de por vida polos seus irmáns, Don Afonso e Dona Orraca, 
e que encarna a frustración do que puido ser un gran Reino de Galicia. Unha novelo 
maxistral, chea de vida, maxia e sabedoría. 

X ERAIS 

~~ 
~Q 

NA MESMA COLECCIÓN 

A VELOCIDADE DO FRÍO O ESPÍRITO DE BROUSTENAC 
Manuel Seixas Alfonso Álvarez Cáccamo 

Premio ~erais de Novela, 1996 Premio Manuel García Barros 1996 
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conta de libros 

Duas novas voces 
na poesia 
A poesía segue aportando títulos á colec
ción de Espiral Maior. A finais de ano 
aparecian Sombra acesa, 
de Cristina 
Cabada, IV · 
Prémio de Poe
sia Espiral 
Maior, e A es
tatua, de An
xos Romeo, ác
cesit neste mes': 
mo certame. Pa
ra ambas as duas 
autoras, da mes
ma xeración, est~ 
é o primeiro libro 
que teñen publi
cado. Cristina 
Cabada traballa 
na traducción 
ademais de ter
se especializado 
en História da Ar-

. te. Anxos Romeo adícase a pintar e nes
ta obra amasa tin poesía intimista pero 
dura, como sinala Xosé Luis Méndez Fe
rrin, autor do limiar do libro.• 

O feliz mundo 
de Huxley en galega 
Xerais apresenta a novela do escritor 
británico Aldoux Huxley Un feliz mun
do novo, na que este ofei:ece a visión 
dun mundo non demasiado futuro no 
que o coñecemento e as próprias viven-

cias--deixan de exis
tir por si mesmas 
para someterse a 
unha sociedade 
controlada e atada. 
A novela, que Hux
ley escrebeu en 
1932, analisa e sati
riza os efectos dun 
progreso mal enten
dido, cuxas contra

- diccións eran percibidas polo autor na-
quel te~npo. A edición de Xerais canta 
co prólogo que o autor lle engadiu en 
1946, unha vez rematada a II Guerra 
Mµndial.t 

O galega dos cativos 
O libro de Xosé Ramón Garcia Soto Era 
unha vez un neno ••. constitue un paso 
importante na investigación sobre a ad
quisición do galega como 1Ú1gua mater
na. O traballo, editado por Sotelo Blan
co, parte da tese de doutoramento do au
tor e foi premiado co Vicente Risco de 
Antropoloxia e 
Ciéncias So-
ciais en 1995. 
Garcia Soto, 
especialista en 

· psicoloxia da 
linguaxe, iiwes
tiga como os ne
nas galego-falan
tes crian a coe
sión das mensa
xes e textos e afir
ma xa nas primei
ras páxinas que, 
cunha lÚ1gua nunha grave situación, na 
Galiza descóidase a linguaxe infantil. t 

Bala perdida 
de Manuel Rivas 
Aparece. na editorial_ Alfaguara-Obra
doiro un título de Manuel Rivas para 
leitores a partir de 10 anos Bala Perdi
da. O nome do libro é o dun pirata do 
Atlántico Norde que vai acompañado 
dun loro e da sua tri
pulación. No ca
miño de Bala Per
dida crúzase unha 
moza xomalista 
Rosa Ribeiro 
O'Flaherty, filla de 
galego e irlandesa, 
que escrebe e dirixe 
o. pequen o xonal 
Celtic News. t -
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A vida aberta 
co bisturi 
Título: Nano (Adaptación sobre a obra Tic
.Tac de Suso de Tmo). 

Compañia: Teatro po Adro. 

Intérprete: Xosé A. Porto, ]osito. 

Dirección: Cándido Pazó. 

Sala: Galán, Santiago. 31 de Xaneiro e 1 

de Febreim). 

A sala Galán estreaunha obra 
nova d_¡:i compañía Teatro do 
Adro. E a segunda adaptación 
teatral da novela Tic Tac de S_u
so de Toro. Aparece interpreta
da l.inicamente por un actor 
-X.A Porto "}osito'.'-, protago
nista baixo un personaxe cha
mado Nano que lle dá titµlo ao 
traballo. 

Nano é un -individuo sacado da 
novela. A solidez do texto lite~ 
rario é unha garantía importan
te pra un bó resultado. Pero as 
verbas cobran unha vida supe
rior ·á da letra impresa en boca 
de Nano. Quezais non é só unha 
adaptación da literatura ao mar
co do teatro, senón un discurso 
que se desfai en• do~s. O litera
rio, autónomo, e. o teatral, que 
non é secundario nen debe con
siderarse fillo do outro. Ten sufi
ciente forza esta obra de Teatro 
do Adro pra ser considerada au- · 
tosuficiente, creíbel e orixinal. 

O humor 
/ / . 
e cousa seria 
Título: O espírito de Bmustenac. 

Autor: Alfonso Alvarez Cáccamll. 

Editori_al: Ediciüns Xerais. 

Os gue ternos a sorte de dJsfrutar 
da amizade de Afonso Alvarez 
Cáccamo sabemos da súa asom
brosa capacidade para a crea
ción de mundos paralelos á rea-

_ lidade; do seu singular sentido 
do humor, sempre cun- aquel su
rrealista; da súa innata capacida-
de para a eséxese de todo tipo de 
palabras e termos, extraendo in
sólitas perspectivas dos seus sig
nifican tes e novos matices ·dos 
seus significados; dos seus dotes 
como músico e como intérprete, 
como imitador. .. e igualmente 
sabemos que todo este o seu in
nato poder para a fabulación e 
para o discurso maniféstase dun 
xeito plenor eu diría que subli; 
mado, cando ten que perm311e
cer entre as páxinas dun libro.) 
producindo nos lectores o efecto . 
de texto impresionista ou de 
esperpento, corno se de feito as 
palabras nos estivesen a avisar 

· da súa dificultade para permane
, ceren ailladas, sen poderen brin

car, sen seren quen de sair fóra 
dos lindes das páxinas; como se 
agora a capacidade de significar 
precisase dun rnaior espacio vi
sual e a ingravidez dos concep
tos fose posta en entredito. 

Como todos sabemos, este vi-
' ' 

Mentres o público entra a ver a 
Nano, el está nun mostrador. 
Coma ur{ labrador na taberna 
dunha vila. Como calquera 
anónimo ser nun moSt:rador da 
cidade. Como un mozo apoiado 
nas pa:.redes dun bar pensando 
en cómo amar unha muller. O 
silencio dese intre é un monó
logo e ista situación convírtese 

: nun atractivo ambente. Porque 
o Nano trasmite o . mundo de 
valores tradicionais dun labre
go. A terrible situación dun 
borracho. O conflito do amor e 
do sexo de calquer moz'o e en 
xeral a situacióp. despiadada de . 
calquera home ou muller de 
mirar desde unha barra cara o 
vacío do mundo. O mostrador, 
máis que un ponto d~ apo_io, 
semella un túnel. Un lugar de 
viaxe e e¡;capada. Sen preten
der chegar a ningún sitio nin 
voltar nunca. 

O falar do Nano vai pólos carrei
ros da filosofía. Retrata estados 

_ de ánimo, as controversias inte
riores do ser humano, que son 
universais. Desata as palabras co
mo un J;,ébedo as desata, sen me: 
dos._ Emprega as palabras tamén 
como UI). escritor o fai, buscando 
matar o ruido delas e precurar un 
vacio, un 11,1.gar de descanso e au
sencia. Un lugar de sentar. Por . 
iso, ªº mellor, hai unha cadeira 
mccea. Na que Nano está as ve
ces e na que descansan os ollos 

' do público cos-d~l. 

Aifonso Álvar~z Cácéamo. 

gor das palabras, renacidas e re
creadas polo poder fabulador, é 
un dos bens máis prezados na li
teratura. Así, poderiamos didr 

Outras veces a traxedia instálase 
no personaxe e descómponlle o 
rostro e desfaille tamén o que di. 
Entón non senta,"senón que · 
descarna, presenta todo cru: 
Mesmo sinte que se ten que aga
char, · retirarse da vida. ESes in
tres nos. que dá a espalda até ao 
publico e só mira para o que hai 
alén do mos-
trador, onde 
todos sabe
mos que non 
hai ren ou só 
derrota. Ou 
póla contra· 
arranca del 
uns berros, 
momentos de 
clima~, por 

· todo o que 
teñen de des
carga libera
dora. A co
bardía e a va
lentía míden-

. se e semell~ 
xemeas e as 

O actor fai 
perfectamen~ 
te o papel de 
atraer ao 
público cara 
un sitio . que 
non existe 
no que se 
matan 
palabras 

dúas necesarias para Nano 
afrontar a existencia. 

Un Nano que non é un persona
xé de ficción pechado no que 
abandoarse. Mais ben é un espe
llo aberro ante o público onde 
un se reflexa e choca con todo e 
sobre todo coa vida. Porque 
sempre é constante o ollar pra 
atrás e para adiante cunha preo
cupación 'que se agudiza ao ser 
considerada e- falar sobor Clela en 

A. IGLESIAS 

que as grandes obras se caracte
rizan xustamente por iso, por 
estaren cheas de palabras que 
non se limitan a vivir fechadas 

col de ·~cómo vivir", o dilema 
eterno. Dende esta disxuntiva 
esta obra levanta unha, historia 
que 'en si mesma é un mundo. 

Mundo teatralizado onde a pala
bra é ás veces berro, queixa, me
lancolía, poesía, meditación. Ou 
só 12alabra que emborracha por 
si soa. Porque é recreada dun 
xeito tal que é imposíbel, asis
tindo á función, non escoitala. 
A. necesidade do silencio incre
méntase moitisimo. O Nano é 
un ser de exclamación sinceira; 
non fai do tormento unha proe- . 
za nin do heroísmo unha causa. 
É o existencialismo puro das 
persoas. Afondase niso e non en 
accións de ningún tipo. Paralí
_zase a temporalización pra achar 
un corpus baleiro onde se produ
ce a detención. O mesmo que 
fa¡ un borracho cando bebe. Ou 
o escritor cando escrebe. Parar, 
deter o tempo e o pensar sobre o 
tempo e a vida. 

Emporiso a escenografía é austera 
ou case non existe. O actor de
sénvolvese a soas. Consegue Tea
tro do Adro unha obra intensa, 
dura, das que non se esquecen. O 
actor fa¡ perfectamente o papel 
de atraer ao público cara un sitio 
que non existe, no que se matan 
palabras e se di todo sen medo e 
mesmo coa necesidade imperati
va de perder vergoña. Ese sitio, 
situado nun infindo posíbel, no 
mirar perdido da xente dos mos-

nun capítulo e acoden presuro
sas a rebautizar o mundo sen 
por iso deixaren de chamar a 
unha peregrinación lectora cara 
ao libro. 

Desde o mesmo inicio da que 
eu calificaría como brillante 

'pero só lida carreira literaria, 
Afonso rega.-
lounos con 
títulos qu~ se 
situaban case Trátase da 
sempre den- primeira vez 
tro deses 
mesmos pa
rámetros: 
Peito de vím
bio de 1988, 
As baleas de 
Eduardo Rei
nos o de 
1990, O Eco 
él.e Ra'mallón 
de 1992, 
Xente de ma
la marte .de 
1993 e Cata
pulta de 
1995, obras 
todas. elas de 
gozosa e re-. 
comendable 

que a nosa 
tradición 
literaria se 
enfrenta coa 
disección da 
viqa no 
interior 
dunha 
congrega .. 
ción 
relixiosa. 

lectura, supuxeron o velar ar-· 
mas dun cabaleiro que, sen em
bargo, estaba aínda chamado a 
maiores destinos literarios . A 
estreitez mental dalgúns dos 
nosos críticos, a incapacidade 
para concepir a arte da novela 
fóra das marxes estrictas do rea
lismo, o descoñecemento das 
regras do ~xpresionismo, fixe
ron que sobre algunhas delas se 
deitasen xuizos, ao meu ver, 

ANOSA TERRA 

tradores, é como unha casa que 
percorre a cotío unha pantasrna· • 
-"pantas.ma" é, por cerro, unha 
palabra que repite arreo o Nano 
e coa que, dramaticamente, se 
identifica. Esa casa ou espacio é 
posibelmente onde o ser humano 
descobre a súa po ibilidade de vi
vir na fantasía e instalarse na 
creación. Onde se atopa como 
un ser ou fantasma activo, cheo 
de vida, e mata a súa marte in
herente. Nano exhibe o privile
xio de imaxinar e estar louco. E 
ten a desventaxa da súa lucidez 
que lle permite ver as pantas
mas, nun sentido negativo, dos 
que está preñada a vida. Presen
ta e tas dúa face ao públic 
sen escoller un ha nin outra. 
Mais ben trasmitindo a necesi
dade de convivir e aturar as <lú
as. Sen ser por iso heroi nin an-
t iheroi, dua etiqueta que de 
pouco nos serven precisamente 
porque xa foron recurridas até o 
extremo de esgotárense,e pola 
pouca marxe que d ixan e li
berdade -e de verdade. 

As personaxes, cando son com
plexas son tamén enriquecedo
ras pois acércanse máis ao que 
as persoas somo . Nano, sendo 
sempre o mesmo, desdóblase a 
cotío como operando cun bistu
rí a realidade que conta. Reali
dade que non é outra que a úa 
vida e a nosa-. • 

LUPE GOMEZ 

apresurados e que, felizmente, 
non impediron a continuidade 
dunha producción que agora se 
ve culminada. 

Frente a este críticos, e conti
nuando coa metáfora anterior, 
a lectura do libro de A~ n o 
produce a liberación da p la
bra . O verbo maniatado e a 
intaxe encadeada, a linguaxe 

encor etada e pri ion ira, diría 
que morra, léxic raptad e 
reprimido, non n, en ab lu
to, patrim ni do no o autor . 
Ante b n, e n el apr ndcm 
a viaxar p la linguaxe, a gozar 
con ela e rccreala, a vivila e fa
cela vivaz, fresca, lixeira c m· 
unha troita, ren vada. A í qu 
esta é a primeira condición que 
cabe sinalar no eu pact e 
lector. 

A segunda é a df que, contra o 
que puidera parecer nun pri
me'iro momento, non se trata 
dun'ha literatura de evasión. 
Por baixo do sarcasmo, da mor
d ac id ad e, asoma sempre un 
aquel crítico que converte a re
alidade nun . absurdo e que sub
verte a comprensión acomoda
da e benpensante do mundo. A 

· linguaxe liberada somete a rea
lidade a un xuizo do que esta 
non sae. nuncá ben parada Co
mo que ira que .a nosá compren
sión do mundo está montada 
sobre a linguaxe e feita con pa
labras e que, na súa versión 
máis banal, esa mesma com
prensión do mundo fica ligada 
aos tópicos e ás dimensións da 
verdade que xace sobre o absur-

'' 
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dó. Con Afonso se ·comprende 
que o humor é unha. causa moi 
seria. 

Nesta súa últíma (e esperamos 
que non derradeira) novela. 
Afonso continúa o proceso ini, 
ciado pero faino dando unha li, 
xeira mudanza de rumbo. Este 
cambio baséase sobre todo na 
incorporación de elementos que 
fan máis denso o carpo do dis, 
curso. Así, O espírito de Brouste, 
nac, mantendo as características 
xerais da obra anterior, engade 
com~ navidades elementos da 
novela histórica, da uovela góti, 
ca e os recurso descriptivos da 
tradición p icoloxista, cos perso, 
naxes fechados nun espacio in, 
terno, así como cerra intertex, 
tualidade coa temática do 
Atlántico, nun abano de re, 
ferencias que poderían ir desde o 
Rei Artur de Cabanillas ao mito 
p rtugué de D n Sebastián. 

E é que O Elspírito de Broustenac 
é unha novela de mosteiro pero 
tamén unha novela de misterio. 
T rátase da prime ira vez que a no, 
sa tradición literaria se enfrenta 
coa disección da vida no interior 
dunha congregación relixiosa. O 
mosteiro de Oia, hoxe arruinado 
e ombra dun esplendor perdido, 
resucita nunha urdime narrativa 
que é, ao mesmo tempo, cita para 
o realismo máxico, cun humor 
sutil que prevalece ao longo de 
todo o discurso, e para as refle, 
xións metaliterarias. 

A escrita flúe cun ritmo pautado 
desde o mesmo inicio, engaio, 
lando ao lector. A cadencia é 
delongada, pero concisa, e a his, 
toria dirixe o eu movernento 
sobre dous planos temporais: o 
de 183 5, ano do decreto de de, 
amortización de Mendizábal, e 

o do pasado do mo teiro. O na, 
cemento dun estraño ser, 
abandonad pola nai, que se re, 
fuxia na congr gación, é o pun, 
to de partida p ra unha análi e 
da entidade d humano, entre a 
e c lá tica e raci nali mo, 
xu to no punt d inflexión do 
Antig Réxime e nacement 
da modemidade burguesa. 

O m nxe pr c d n a nomear a 
Br u tenac ux rindo cada un 
dele unha letra. A cábala e a 
interpr ración literaria abr llan 
ixilosas na di quisicións 9bre 

o ignificado de tal neme. ¿E un 
anxo, o me mo demo, o 
anti,Cristo? O neno, ademais, 
ten poderes: o da palabra prema= 
tura, o a clarividencia, o da in, 
terpretación musical e, aínda, o 
da sexualidade precoz. 

Sobre este fondo establécese un 
pacto co leetor no que, ao tem, 
po que é precisa a detallada do, 
cumentación histórica, desde o 
mesmo inicio se aventura a pre, 
sencia do extraordinario. O re, 

·mate non defrauda, desde lago, 
as expectativas creadas, deixán, 
danos o sabor feliz da liberdade 
e a maxia. Esperamos que a nosa 
valoración sexa compartida po, 
los lectores que, estou seguro, 
van disfrutar, e moito, coa pro, 
posta imaxinativa desta magnffi, 
~a novela.• 

MAN U EL FORCADELA 

Chus Pato. 

Entolecida 
sintaxe do 
meu interior 

ntulo: A ponte das poldras. 

Autora: Chus Pato. 
Editorial: Noirarenga. 

Ledícia. Noitarenga é unha no, 
va editora, unha nova criatura 
que oxalá medre, co pulo do bon 
vento, no meio desta tormenta 
que ás veces non deixa nen es, 
coitamos a nós mesmos. 

A ponte das poldras é a última 
entrega de Chus Pato. Chus Pa.' 
to deixouse ouvir con forza hai 
seis anos. Foi no tempo de Ura, 
nia. Hoxe é un referente ind is, 
pensábel no tratamento da poe, 
ia galega dos noventa. Logrou 

xa un di cur o peculiar e incon, 
fundíbel. Evoluiu desde a Urania 
(tímida, medoñenta, gardadora 
de si mesma entre transparén, 
cia , e pellos, tapices que fala, 
ban por ela nun discurso quebra, 
do e críptico a modo de mosai, 
co) sen deixar nunca de er ela 
mesma. Foi a flor abríndose, sen 
nunca perder o seu ·partic'ular 
aroma pero senda cada vez máis 
consi tente. Razóns abando para 
nos introducir n'A ponte das pol
dras. 

O primeiro que vemos é o pecu, 
liar formato-fólio que chama a 
atención pola pouca frecuéncia 
que as editoriais botan man del. 
Letras brancas sobre fundo ne, 
gro, un abstracto símbolo celta, 
primeira pista. Entremos. O li, . 
bro apresénta~e estruturado en 
duas partes: "J;rebo" e "A pon.te 
das poldras". "Erebo" é o inferno. 
As palabras, os sentimentos 
aburbullan a golpes de corazón, 
impulsos onde todo se entremis, 
tura e a razón non logra pór or, 
de, que é máis forte a urxéncia, 
esa obsesión pola memória e ' a 
memória é a língua e a língua é 
a pátria e ela é a Herdeira <lesa 
Herdanza. no seu tránsito frio, "e 
baleirar os pulmóns/ , na explosión 
do verso/ única definición que eu 

podo aceptar como metáfora" 
(páx. 15). Descenso ao Averno 
que lembra a Dante, ou a Cu, 
rros, mellar a Curros. 

-
Despo~s ven "A ponte ~as pol-, 
dras". E dicer: o tránsito. Preci, 
samas cicerone. "Algunha dama 
fortuna" apreséntanos a aventu
ra, a procura de un mesmo. "Es, 
curo" danos o ponto de partida, 
a confusión, o río, escuro, a noi, 
te, o caos da luz que che permite 
avanzar pero p.oñ podes ver o 
que queda atrás e_iso é o qu.e_in, 
teresa, hai que buscar unha luz 
que ilumine o que xa non temes 
(que t:amén desconcerta) sen es, 
torbos. Esa luz é a palabra, é a 
vida, un atópase a si mesmo na 
sua mesma memória,. na religatio 
coa terra, Terra "cando a todos 
nos desecaron a memoria" (páx. 
25). Que a história é a história 

-de amores arnoreados pola terra, 
polos antergos, pola língua, o 
perdido polo 
pesado paso 
do tempo (e 
outras vicisi, 
tu des) ce e por 
elo interpoñe
ría demanda/ 
pala perda 
irre mediábe l" 
(páx. 26). Es, 
ta terra, T erra 
enfermiza na 
que ainda 
medran flores 
e é preciso 
esforzámonos 
en recuperar, 

. "o único im, 

As palabras, 
os 
sentimentos 
aburbullan 
a golpes 
de corazón, 
impulsos 
onde todo se 
en tremes tura 

portante é a Resistencia/ o tempo 
que un texto [a palabra] pode so, 
po.rtar" (páx. 27). Que dói é se, 
guro, hai tantas razóns. Pero só 
recuperar o pasado pode expli, 
camas a nós, só recuperar o vín, 
culo da ."rrenza" (páx: 30) onde 
cada un somos parte dun cabelo, 
góstame máis esta metáforá que 
a da cadea e o elo. Si, cada ca, 
be lo é. a história ·de cada un de 
nós e por iso o "meu pai é o me, 
niño do fragmento 22/ aquel que 
non -podía de-senlear as maos das 
maos do avó" (páx. 32). Por aí se 
chega á autoidentiffcación, re, 
.coñecéndose cada un no seu cu, 
rruncho de terra, Terra, e para 
iso pasan e quedan os ancestros, · 

A. PANARO 

e chega 6 pranto nupcial, que "a 
nasa sería unha unión sen fillosf 
sen descendenda" (páx. 36). Este 
é gran poema, o corazón. E á sua 
luz interprétase "Que", o seguin, 
te poema, o interrupto decurso 
da história, HISTORIA. E "En, 
tón" a casa, ·a terra, os defuntos 
a história serán como "Este" re, 
trato que é a muller, "a Rosa que 
depositaron sabor do seu ataúd.e/ a 
Rosa que despois desenterraron ... / 
vermella/ incólume/ inmortal/ 
intacta" (páx. 4 2) -história do ' 
futuro? E só a auga, a terra, T erra 
fará vira nosa imaxe ·"traídos, na 
forza do idioma" (páx. 43) por, 
que "Logo" a cartografía do co, 
razón será a única arma desta li, 
de, nesté cantar,contar de Te, 
rra,História,Lfngua,Nós que a 
trenza fai chegar ao maio: "ai, 
ven, aí o ven/ o maiof a gmnde ri, 
ma interior/ de flor.es cuberta" 
(páx. 48); e cada un interpreté 
esta clara referéncia a Curros 
como queira, duas palabras .son 
chave: ai ( ou debera ser aí?) e 
flores (do que cubran depende a 
mensaxe final). 

Esta é A noite das poldras. Pero 
non podemos remátir sen facer 

· mención do símbolo, a gran ar
ma (des ta metáfora,predición?). 
Utilizando nunca unha linguaxe 
excesivamente culta, só o xusto, 
seguindo os parámetros estilísti, 
co,gráficos que a caracterizan, 
facendo gala dunha conceición 
estrófica e rítmica directamente 
deseñadas para a dimensión 
conceptual da palabra ficar de 
relevo por si mesma. S.imboli, 
zando ricazmente os conceitos 
temáticos chave (os símbolos da 
terra, T erra e os seus froitos -
rion se esqueza que nós somos 
un deles- son .especialmente 
remarcábeis, xunto aos do tem, 
po actual, vaia como exemplo) 
lógras.e unha obra complexa, 
moi densa de contido, que re, 
quire unha leitura demorada e 
atenta na confianza de que sem, 
pre será produtiva. Posibelmen:.. 
te o poemário máis completo; 
cando menos eis a sua ética e es, 
tética vital. Obra imprescindíbel 

. para, o mellar entendimento dos 
seus anteriores textos. • 

XOSÉ M. EYRÉ 
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U~NHA 

PELOTA 
.VERDEE 

AZUL -

J AUREGUIZAR 

T eño unha pelotiña. É peque, 
na, tamén é verde e azul. A pe, 
lota representa ó mundo, seino 
porque as formas verdes corres, 
panden coas dos continentes e 
as azuis deben ser as do mar. A 
pelota é de goma e disque serve 
para quitar os nervios -tamén 
lle din "estrés", ou "sopra o 
Nordés'.' no pobo no que me 
criei=-. Supoño que estará a 
venda en moitas. tendas do país, 
mesmo nas de O Courel. Eu 
mesmo estou disposto a-enviar 
unha .a quen ma pida_. Ante t9' 

- do moita calma. · 

Os lectores <leste semanario es, 
tamos empezando a aburrimos 
de que os escritores - novos, 
vellos e acollidos ó réxime xe, 
ral da Seguridade Social por 
non seren fillos de funciona, 
rio- utilicen as suas -páxinas 
para poñer a clarexar as in'. 
mensas sabas dos seus narcisis, 
mos, tirarse dos pelos e darse 
consellos. Agradeceríamos que 
estas causas quedaran nesas 
cuchipandas finisemanais que 
resultan tan prácticas para 
cumplir o consello dese escri, 
tor -vello- que di que hai que 
ler un númern limitado de li, 
bros á semana -seica debe ser 
como a leira dos , ovos .e que 
ten un nivel de colesterol 
aceptable gracias a iso- e que 
se puxo rabudo porque outro 
escritor -novo- dixo_ que non 
chegaba co tiro de .gracia ós 
autores de xeracións anterio, 
res, que, por se acaso, habería 
que darlles cal viva non vaia 
ser que nos veñan logo con ca, 
ralladas; é dicir, ferveulle o co, 
lesterol· -g_racias a que non o 
debe ter alto- porque un espi, 
nilleiro -o acné é moi malo de 
aturar,. hai que andar tapándoo 
cando miran para un as mozas
vertiu -·en metáfora o acto tan 
pouco metafórico que qúerian 
facerll.e a Segundo-Marey. 

Outro escritor -novo tamén·, 
pero sen molestias de' acné
pónse a dar consellos a todos, 
diós. Que se non é por aí, Ma, 
nolo; que se qué hostias fas Su, 
sfüo; e o Susiño parado na tor, 
menta, arriscándose a coller 

· unha pulmonía da hostia, ocu, 
pado na educación sentimental 
dun escritor -novo-. Cousas de 
intelectuais. Gracias que nos 
queda Fran Alonso, que malia 
asumir -a súa pertenza á s~cta 
Moon dos escritores novas, 
non deixa de · amosar sempre a 
súa lucidez. 

Pero imos ó práctico. O da .pe, 
lota. A pelota custa trescentas 
pesetas, penso que calquera es, 
critor ten cartas para comprala. 

· Iso permiEiría que o_s lectores , 
novas e vellos, non tiveramos 
que perder o tempo - e o coles, 
terol- lenclo artigas ós que nos 
leva a curiosidade. A puta cu, 
riosidade. • 
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Escrebe e debuxa a série-~NNb;ti- Natureza de Edicións A Nasa Terra 

· \.•·· <.ciilú~S Silvar 
'Trato de explicarlle aos rapace~ história natural desde o meio gal,ego'· 

·· -o-x.c; 

Deseñador de moitas pezas de Sargadelos, entre elas o popularizado pavo real do programa televisivo Lingo, Calros Silvar· ven escrebe~do e 
debuxando desde hai vários meses a colección A Nosa Natureza, continuadora noutró eido dos populares traballos de Pepe Carreiro. Calros 
Silyar, durante moitos anos · debuxante· nas páxinas de~ Nosa Terra, forma parte do grupo de pioneiros do comic galego nos anos 70 e 80. 

A Nosa Natureza non é unha 
guia ao uso. Mistura a divulga
ción científica e as indicacións 
de percorridos. Que é o que se 
quer facer? 

Pensáramos nunha guia simplifi
cacia para cativos e o resultado é 
máis unha história natural desde 
_ ~ -;pácio imediato do neno. Ex, · 
piícanse as espécjes, animais. e 
plantas, comezando na orixe da 
vida e na evolución. Escollin 
para iso unha linguaxe sinxela 
pero sen baixar o nível dentífi, 
co, axudando á comprensión 

A Coruña 

cun pequeno glosário en cada 
volume. A base é a natureza ga, 
'lega, o território do país, e· hai 
contínuás referéncias a Galiza. 
Nos primeiros libros fülase dos 
primeiros fóseis que aparecen 
aqui, e cando tocan as aves en 
troques de falar das cacatuas vou 
ás galegas e nos mamíferos non 
teño porque ir aos crocodilos ou 
elefantes. Trátase de situar.'aos 
pequenos <liante da n.atureza 
própria e por iso quedan nunha 
pequena referéncia símios ou 
marsupiais por exemplo, que po, 
lo demais coñecen moi ben. 

Hai quen pensan-que os traba
llos para nenos son máis sim
ples que os de adultos. 

É un erro, porque a escrita tes 
que adecuala e debes procurar 
un estilo de debuxo ·que os faga 
atractivos.- Misturei várias 
modalidades, desde o esquema 
ao debuxo realista, que até po, 
deffpatecer de distintos autores, 
.Ao longo dos libros utilízanse 
uns personaxes referentes: un ha 
rapaza narra.dora e mascotas que 
mudan nos libros (n:os de aves é 
un moucho, nos de mamíferos 

CATÁLOGO A NOSA TEBBA 
\ . 

Todos os libros e ·as publ.icacións de 
Edicións A. Nosa _Terra, 

pode a topa los 
. permanentemente 

nestas librarias 
de todo o país. 

A 
·E D 1C 1 Ó NS 
ABOSADBJl& 

Lugo 

un raposo). Partía da miña afei, 
zón de sempre á omitoloxia, que 
foi onde fixen traballo de cam, 
po. Desa experiéncia de obser, 
v-ación colles unha facilidade 
para uns temas e para os outros 
estudei e actualiceime. Non par, 
tia de nengun outro referente 
anterior galego, pero si vin moi, 
tos materiais elaborados en es, 
pañol e noutras línguas, para es, 
tudar como eran os enfoques. 
Pero nós adaptámonos a un for, 
mato que continuaba coa Histó, 
ria Infantil e Universal de Pepe 
Carreiro, e iso ten uns límites. 

Ourense 

Couceiro 11. A Coruña 
Arenas. A Coruña 
Lume. A Coruña· 
Colón. A-Coruña 

Sargodelos. Santiago 
Follas Navas. Santiago 
Encentras. Santiago· 
Couceiro. Santiago 
Pedreira , Santiago 
Sargodelos. Ferro/ 
Helios. Ferro/ 

Sementeiro. Noia 
Cunqueiro. Pontedeume 
Do Neno. As Ponles · 

Pontevedra 

Michelena. Pontevedra 
Paz. Ponlevedra -
Seoané. Pontevedra 
Maxtor. Vigo 
Cartabón. Vigo 
Librouro. Vigo 
Sargadelos. Vigo 
Babel , Vigo 

Limiar. Vilagarcía 
Vernet. Baiona 
Biblos. Tui 
Atlántica . A Guarda 
Cervantes. A Guarda 
Dalvi . La/in 

Souto. Lugo 
Biblos. Lugo 
Aguirre. tugo 
Segrel. Vi/alba 

Torga . Ourense 
Stylo. Oúrense 
A Novo. Ourense 
Epi. O Carba/liño 

Nós. A Coruña 
Hernóndez. A Coruña Brañas. Carbal/o . Escalmo. Ponlevedra 

Porta da Vilo. Viveiro 
Xistral. Monforle 

A NOSA TERRA . 

O libro, finalmente, ten un uso 
didáctico moi grande porque 
non simplifiquei até o ponto de 
evitar as explicacións "técni
cas", nen de temas como a re
produc~ón dos animais, os ritos 
de apareamento e cria, que nun 
libro de ciéncias non se trata, 
rian moi a fondo pero si nunha 
história natural. 

Non está toda a fauna galega. 

Non fago unha guia pormenori, 
zada, pero si hai referéncia aos 
animais máis comuns, e serven 
de exemplos os que se poden ob, 
servar máis cotianmente: o can, 
to do merlo, o niño do carrizo 
ou do ouriolo, falo da emigra, 
ción através da anduriña ou do 
el.leo. Dan e descripción xerais 
que ao final lle permiten ao ra, 
paz non só ter un coñecimento 
global, senón que pode deducir 
por unha série de caracterí ticas 
ext mas, de que se alimenta, 
onde vive, ... 

Deseñad r de Sargadel s 

Vostede é deseñador de moitas 
pezas de Sargadelos. 

Eu era un e tudante de Bela 
Artes que cheguei aqui hai 
máis de quince anos. Empecei 
ilustrando uns libros para Xosé 
Chao Rego e el foi o que me fa
lou de que, na recuperación de 
O Castro, estaban montando a 
equipa de de eño. Isaac Diaz 
Pardo meteume en Sargadelos e 
o que ian ser tres meses foron 
sete preparando a série da fauna 
galega. Enganchei que nen pin, 
tado, porque ainda que non sa, 
bia de cerámica foi un mergu, 
llamento completo no médio á 
procura dun estilo. Un bon día 
funcionou moi ben a peza do 
raposo e desde af collin e e xei, 
to que ten todo o que se fa¡ en 
Sargadelos. Hai unha liña con, 
tfnua e de homoxeneidade en 
Sargadelos (hoxe o elo dq Ca , 
tro está sumido no outro) e n n 
me cu tou afacerme ao e pírito 
fundacional de beber na fi ntes 
da cultura galega, e que t da a 
pezas teñan unha pegada d 
tradicional. 

Ademais da série da natureza 
cales máis fixo? 

Os desefios non se asinan máis 
que Sargadelos. Pero podo dicer 
que fixen tamén as séries do 
Antroido, as de figuras do mar, 
as xerras dos ofícios .. . Os que 
coñecen ben Sargadelo di tin, 
guen ben os estilos diferente 
dos catro autores que deseñamos 
pezas . O conxunto das formas 
dependen do Seminário de Estu, 
dos Cerámicos que fundaran 
Luis Seoane· e Isaac Oiaz Pardo . 

En síntese, como é o proceso 
de criadón dunha peza? 

O básico é a idea prévia. Cando 
se trata dunha série xa se segue 
nunha liña. Fas bocetos debuxa, 
dos até que chegas. a ver clara a 
forma bidimensional. Aí come, 
zas a traballar no modelado en 
xeso ou poliuretano da peza que 
despoi~ pasa a facerse moldes. A 
peza nesta fase é só un proxecto, 
que pasa á,_ fábrica onde se expe, 
rimenta con ela comprobando 
se ten ou non problemas no co, 

. · ciclo. Cando se ve que funciona, 
decórase e daquela dáselle xa o. 
visto bon.+ 
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_Homenaxe a Santiago Alvárez pola' sua entrega antifascista 
O 7 de Febreiróno Teatro Principal de S~ntiago recoñecerase aoque foi se¿retário do PCG 

Santiago Alvárez terá unha homenaxe o Venres 7 de Febreiro en 
Compostela xa que "é necesário recoñecer a sua ei:itrega e loita 
estando en vida", segundo sinalan desde a comisión organizadora 
deste acto. O compr_omiso antifascista é o rasgo de Santiago Al, 
várez, secretário xeral do PC na Caliza desde 1968 a 1979, que 
reseñan todos as persoas que apoian a homenaxe. Desde a comi, 
sión afirman que seguirán traballando para dar a coñecer aos ga, 
legos' e galegas 9ue contribuiron dalgun xeito á loita pola liberdade 
e que resultaQ praticatnente descoñecidas para as novas xeracións. 

Actualmente Santiago Alvá
rez, que ten 83 anos, vive en 
Madrid. N asceu nas terras do 
Barco de Valdeorras e xa na II 
República milita en organiza
cións de esquerdas. Na Guerra 
do 36, era un militante desta
cado do PC e criou un órgano 
de expresión para as milícias 
galegas chamado Nueva 
Galicia. Seis anos despois do 
remate da guerra, foi detido, 
torturado e encarcerado en 
Madrid ate 19 54 . Continou 
traballando en libros como Os 
irmandiños ou O problema na, 
cional galego ate que en 1968 se 
criase o Partido Comunista de 
Galiza, do que foi responsábel 
durante once anos. Desde en
ton, da sua vida xurden os cin
co romos de Memórias e volu
mes como o adicado a Caste
lao, a Negrin, ás milícias ou 
aos comisários do Exército Po-

pular da República. Na home
naxe do dia 7 colabouran o 
concello e a Universidade de 
Santiago e a Fundación 1 O de 
Marzo. 

A comisión organizadora leva 
desde o mes de Abril do pasa
do ano argallando a homena, 
xe . Dela forman parte Daniel 
Costas, Xesus Alonso Monte, 
ro, Benedicto Garcia, Anxel 
Guerreiro, Vicente González 
Montoto, Arturo Reguera, Ma
nuel Peña-Rey, Xesus Redan, 
do e Víctor M. Santidrián. 
"Parécenos relevante recoñe, 
cer a entrega a uns ideais 
dunha persoa que ainda está 
viva mália ter pasado polo cár
cere por defender unha causa 
xusta", sinala Daniel Costas. 

Santiago Alvárez, unha vida de 
loita, é o título dunha mostra 

bibliográfica e documental que. 
se inaugura o dia 7 no coléxio 
de Fonseca e que permanecerá 
aberta até que r~mate Febreiro. 
Compoñen a mostra fotogra
fia~e documentos procedentes 
dos arquivos do PC, de 
CCOO, de El Correo Gallego e 
da hemeroteca municipal de 
Madrid, entre outras fontes. 

Ás oito da tarde, dá comezo-no 
Teatro Principal, a homenaxe 
que apresenta a actriz .Elvira 
Comesaña e na que porán mú
sica a coral da asociación Má
ximo Gorki, Manuela e Uxia. 
Sucederanse intervencións de ~ 
persoas do ámbito da cultura e 
da política .e farásell entrega a 
Santiago Alvárez do primeiro 
exemplar dunha edición facsi, 
mi lar de Nueva Galicia. Porta, . 
voz de los Antifascistas Gallegos, 
da que se encarregou Ediciós 
do Castro. . 

Entre as persoas que apoian o 
acto de recoñecemento están 
Xosé Luis Méndez Ferrin, o 
réitor compostelán Dario Vi
llanueva, António Fraguas, os 
escritores Anisia Miranda e 

_Xosé Neira Vilas, o deputa.do e 
secretário xeral de IU Julio 
Anguita e Isaac Oíaz Pardo.+ Santiago Álvarez no Centro Galego da Habana nos anos cincuenta. ED. DO CASTRO 

O monumento a J ohán Carballeira instalarase despois do verán 

A Comisión de Homenaxe ao 
mártir galeguista e alcalde de 
Bueu en 1936, o xornalista Jo
han Carballeira, anunciou que o 
escultor Manolo Paz será o en
carregado de erguer o monu, 
mento de lembranza, que terá 
custe de catro millóns de pese-

. tas. A comisión organizadora fa
rá proximamente un chama
mento para iniciar a recadación 
popular para costear a obra nas 
Caixas de Aforres de Ponteve, 
dra, Vigo e Galicia. 

O conxunto proposto por Ma-

, 
nolo Paz estará feíto en granito 
negro e represe_ntará un libro 
aberro con tres páxinas, .na que 
irán poemas ao mar e á ten;a do 
próprio Carballeira e máis unha 
caricatura do alcalde-mártir. 

A asociación anunciou tamén a 

OPtNIÓN 

próxima publicación dun libro 
homenaxe e tentarán implicar na 
homenaxe á Faculdade de Xorna
lismo de Compostela. De conta, 
do comezarán os actQs mensuais 
que confluirán o 1 7 de Abril nun 
festival especial quedando para 
despois do verán a inauguración 

do,monumenro ·nun emp:aza, 
mento cercan ao mar. 

A Comisión de Honra está com
posta na actualidade por Méndez 
ferrin, Miguel Anxo Femán Ve, 
llo, Xosé Maria Alvarez Cácca
mo e Xaime Illa Couto. • 

EN MEMÓRIA DE BENIGNO ÁLVAREZ E "OUTROS" 

Dia pa ad apareceu na pren a da Galiza un
ha infi rmación que anunciaba unha homena
xe en Maceda a Benigno Álvarez e "outros". 

B nigno Álvarez foi un d s fundadores do 
Partid Comunista. Os "outros" foron Manuel 
Senra, Ricardo Lemos, Modes::o Vidal, Fer
nando Garrido, M desto Garrido, Serafín Po
za, Demétrio Álvarez, António Souto Nieto e 
outros paseados dunha forma ou doutra. Eran 
militantes de base, xóvenes que pagaron coas 
suas vidas a ilusión dun mundo de xustiza, de 
paz, de traballo e progreso. Uns foron "pasea
dos" e outros fusilados despois de senténcia do 
Consello de Guerra, acusados de rebelión mi
litar por aqueles que se rebelaran contra o Go
vemo da República. 

Alén dos fusilados e dos "paseados", quixéramos 
pedir _a homenaxe tamén para as suas viúvas, os 
seus fillos, os seus familiares. Moitos víronse 
afundidos no ostrc1cismo, outros tratados como 
criminais polo simples feito de seren de esquer
das, outros houberon de se exiliar. 

Até o de agora só foron lembrados e honrados 
polas suas famílias, e por aqueles que tivemos e 
ternos un compromiso coa sua causa. Unha ,Pri-' 
meira notícia, borrosa, deseñámola nas penum
bras da clandestinidade. · 

MONCHO RAMOS 

'O 
fascismo, 

ademais de ser 
un deformador 

da história, é un 
memoricida, un 
asasino dos que 

fixeron a 
história e da 

mesma história" 

Perder a memória é, en boa parte, perder a vida. 
A absoluta instalación no presente, sen vínc;;.u
los mentais co pasado, é unha forma despiadada 
de afrontarse co futuro. Un futuro no que non 
atinamos; porque non sabemos. E saber é sem
pre un impulso que nos ergue sobre o sabido, o 
experimentado, o amado ou desprezado. Saber é 
sempre ter sabido. 

A história é sinal, voz e discurso. É comunica
ción posíbel, porque quen ve, escoita, com
prende a intención da história. E compréndea 
canto que concebe a quen fala non como un
ha persoa que emite meros sons, senón como 
persoa que lle fala, que executa, xa que logo, 
coas voces certos actos de prestar sentido. Pa
ra que a história non tivese sentido, foi escu
recida. Rorr;peu. 

A morte, o asasinato é algo irreparábel. Mais é 
m:áis morte se é asasinato, e se é esquecido. A 
dor do si léncio é moita máis dor cando se ve a 

. sua esterilidade. Por iso compre lembrar a histó
ria, para que non torne repetirse e para que non 
sexa un acto estéril, baleiro. 

O que deixou a guerra era degradación, des
trución, humillacións sen fin, empobrecimen
to cultural e material, ex-ílio e marte. As famí
lias víronse afundidas, moitos tiveron que 

emigrar e ainda hoxe viven na emgración sen 
posibilidade de poderen ,regresar ás s.uas casas. · 
"Perdémolo todo", dicíame un <lestes exiliados 
desde México. 

Ternos que recordar a história para reconstruir 
o noso porvir. O siléncio e o esquecimento é a 
meUor arma do asasino. O fascismo, ademais de 
ser un deformador da história, é un .memorir:ida, 
~n asasino dos que fixeron a história e da mesma 
história .. Non debe estrañarnos que a inda ho
xe, despois de 60 anos, haxa viciños que non 
quereri que nos lembremos dos "nosós" mor
tos. N on o entenden e queren frivolizar. Ta
mén a iso se atreven. A morte e o siléncio son 
os seus alidos. 

A hÍ~tória é esperanza e luz. Os herdeiros da 
história tentaron abrirse camiño, entre zanxas e 
valados, nun momepto host_il, frente á entroni
zación oficial dos máis escuras receos e ances
trais prextiízos . 

Benigno Álvarez e os "outros" eran socialistas e 
comunistas. A sua loita non era percebida como 
nacionalista no sentido que hoxe é utilizada por 
alguns. Mais iso non debe impedirnos, senón 
honrarnos, irmos xuntos e loitar pola liberdade, 
a xustiza, a paz, o progreso. A homenaxe debe 
unirnos, non enfrentan1os. + 

, 
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Socioloxía das esquelas 
É r~oi notorio o peso, en todos 
os sentidos, que a publicidade 
insitucibnal ten na prensa gale
ga. Pero hai outro aporte funda
mental, endexamais estudiado 
por cornun icólogos e sociólo 
gos. O peso da morte. As esque
las. A'Morte é a segunda gran
de axenda publicitaria de Gali
cia. Xa dicía Álvaro Cunqueiro 
que o futuro económico das em
presas periodísticas galegas esta
ba garantido por esta fonte infa
lible de recursos: "Cos anuncios 
breves en proa e as esquelas en 
popa, o Faro de Vigo é urL barco 
que nunca afundirá". 

·oxeito paisano de ler o 
xornal é comezar por aí, · 
pola popa. Cando eu 

era un extranxeirizado, parecia~ -
me .que este costume era unha 
rareza, propria dun país necrofí-
l ico e necrófago. Cümo en 
tantas outras cousas, andaba 
errado. Agora os estu-diosos da 

comunicación están a descobrir
o que eles chaman crab 's view 
(a mirada do cangarexo). Son 
cada vez rnáis os lectores en to
do o mundo que· principian o 
xornal polo seu traseiro, que 
len de atrás cara adiante. lgno-

. rana primeira páxina, a sacrali
zada prirneira plana dos perió
dicos, dan.lle a volta e póñense 
a ·ter polo envés. Comezando 
palas columnas satíricas, as re
portaxes estrambóticas e a pro
gramación da televisión. Ese 
lugar, en Galicia, .é o das esque
las . Os cornunicólógos interpre
tan ese novo xeito de lectura 
como un . mecanismo de auto- 
defensa do lector, corno unh.a 
sabia terapia introductoria an
tes de enfrontarse cos grandes 
titulares, co bombardeo turbu
lento e enganoso dos grandes 
titulares, dos gran~es aconteci
mentos que os gurús das élites 
env il ecidas establecen corno 
axenda do mundo. 

O xeito de lectura paisano arnós
trase, pois, como unha mirada 
futurista, un vangardismo de 
ar-recú que agora imitan nas 
grandes metrópolis resabiadas. 
Houbo un rnome11ro na historia 
en que os galegas principiaban o 
periódico por <liante. Foi cando 
saían as Causas da ~ida de Cas
t e lao na primeira _páxína. A 
xente procuraba aquelas carica
turas corno badaladas do amen
cer. Pero logo o_gaiego volveu 
principiar polo final. Ese lugar, 
nos nasos xornais, é o das esque
las. Unha información segura- e 
próxima. Un velorio mediático 
como antesala da actualidade. 

Adas esquelas é 'unha sec
ción interactiva enti-e a 
parroquia dos vivos e a 

dos mortos. O galego sabe que 
algún día poñer~ alío seu grao 
de area, a súa cruz. Antes o ga
lego aforraba para pagarse un 
enterro honorable. Agora fai-

O G-rifón 

MANUEL RIV AS 

no para pagar a esquela. É cu
rioso de ver como a sociedade, 
a súa e~tructura e mentalida-

-dess, se transparenta n;:i. tipo
grafía das esquelas. Entre ou
tras, hai dúas cousas ben cha
mativas. Cando quen morre 
era emp~esari.o, enxeñeiro, mé
dico, militar ou funcionario, 

·-case sempre aparece de tacada 
esta circunstancia. Pola con
tra, non se ven esquelas nas 
que díga que o difunto era, por 
exernplo, labrador, carpinteiro 
ou camioneiro. Outra causa de 
interese socioló;ico é que case 
todas van en ca telán p ro • 
abondan as ·que .levan o alcu, 
me do difunto en galega. E i to 
lévanos a unh.a fonda reflexión 
teolóxica. 

uizais o galega o. peita 
que no ceo tamén haberá 
clase e que o cen o ce-

leste esta · o en castelán, pero 
que os alcumes son inmortais. t 

FRANCISCO A. VIDAL 

Cando os albaneis esta
ban tirando as varedes 
de pedra e barro dunha 
casa vella e serniabando
n ada da parroquia de 
Oseiro, no concello de 
. Arteixo, para erguer no 
seu sitio outras de ladri-
11 o e cemento que a 
converteran nun modes
to "fin de semana", apa
receu este grifón, empa
redado como un perse-

i:~~~"lf-:-~SSf:;;000it20~~~'00~~Wi&ll\0f~;¿F~.· - Hes desen acubillo. O 
caso é que -este grifón, 

. , 1 ir)o fantasma, conde- · 
t=iado por ser rnáis do 
que as leis divinas per
miten. 

El, o imaxinario ani
mal que, segundo coma 
Plinio na súa Historia 
Natural, estaba ao ser
v icio de Apolo p-ara 
coidar e defenderlle as 
minas de ouro, tesume, 
nun só carpo, a rnaxestosidade 
da aguia e a soberanía do león. 
Pero tamén a ambición de telo 
todo; a ambición d~ posuír a 
forza e a valentía, a terneridade 
e a victorja, os bens materiais e 
os do espírito; o poder e o con• 
trol desde o máis alto do ceo ata 
o rente do ch.an. -

igualar?, ¿quen coma el reúne a -
maior suntuosidade que dá a 
natureza e que o home sempre 
ambicionou ?, ¿en quen mellar 
se resume realeza e divindade? 
¿Quen non querería _ser grifón? 

Este fabuloso animal, que só ~ 
mente do home, a mente 
máis creativa do universo foi 

naturezas, a divina e a humana, 
nun só carpo; ambos os dous 
mesturan no seu ser o ceo e a te
rra, a inalcanzable divindade e a 
cotidianidade terrea. 

·Gracias á proposta de San hi
doro, na Idade Media, o grifón 
entrou nas igrexas .para custG>
diar os tesauros do c_ristianismo. 

como un prosc;:rito agar, 
dando o in dulto por al
go do que non é culpa
ble, con toda a súa ma
xestosidade, aguantou 
con real paciencia ata 
que a picaña dun alba
ne l viñese a rescai:alo. 

Cando saíu á luz 
renovou as fanta
ías de quen o 

vía, ilusionou aos _ cati
vos quE. nunca viran un 
león con ás e os maiore 
que e preguntaban se 
detrás desta pedra se 
agacharía o tesauro dun 
cabaleiro medieval. 

O grifón observa atento 
a quen o mira, sen so l
tar a cinta na que se len 

as palabras entrecortadas dunha 
mensaxe apocalíptica, que xa 
non lle di nada a ninguén; e ho
xe, el, que outrora représentou a 
imaxe do bo gard ián, xa forma 
parte da fachada da nova casa, 
perfectamente encaixado nun 
lugar ben alto e vistoso, aprisio
nado entre o formigóri, recupe
rado, para orgullo de moradores 
e disfrute d~ quen o vexa. Ahistoria do grifón é tan ve-, capaz de idear, desapareceu can-

lla corno a imax inación do Roma deixou de adorar a ·pero, como chegou este gri- · 
humana. El xa era o inse- - Apolo, e polo tanto xa non se fon a formar parte da vella El, non é un escudo nobiliario, 

parable compañejro ·dos re"is do necesitaba esta garda de elite. pa- pared e de Oseiro, é algo pero dálle prestixio aos antepa-
lmperio Antigo de Ex.ipto, pois ra· protex:er o seu tesauro, aíndc! que, rnoi. dificümente, se poderá sados .deste solar. El n on é a 
coma el ningún outro ser reco- que o pobo, sempre fiel ao seu sabe~ algún día; quizabes era par- irrefutabli; proba dunha paren, 
lle en si rnaior realeza, a da ave pasado, o seguise recordando e - te do cascallo dalgunhá igréxa tela real ou dos descénden~s 
que voa no máis alto e pode ver botando de menos, como tarnén renovada ou dun pazo yido a dalgún esforzado soldado en',te-
no chan .á máis insignificante se bo'tan as ilusións perdidas. E menos. Quizabes, os vellos. desta rra de inouros, .pem .é, desde 
criatura, e o animal qu€ pisa fir- foi San-Isidoro de Sevilla, entre casiña foron xente de armas ou agora, un símbolo identificador 
me na terra facendo tremer a os séculas sexto e sétimo, quen o fillos de fidalgo, a quen os novas da familia,' unha dúbida de 
todos ao seu pa-so. El é a vixi- recolleu dos libros e das lendas, tempos devalo rizaron, e -ata as grandeza no pasado, e quizabes 

ANOSA TERRA 

Xurxo Borrazás 

'Ao escre ber penso nos 
lei to res e ape l 
directamente a qu 
participen na n vela' 

Que está a ler? 

E tou con dou libr mpr 
t nto imultan ar o n aio con 
outro xén r . Agora m m le 
un libro de cantos de Grace Pa
ley, unha e critora femini ta nor
teamericana que xa escrebe polos 
ano 50. O egundo libro é un en
saio titulado A conquista de Amé
rica, de Tzvetan Todor v, que 
trata sobre a reacción de per oas 
como Bartolome de la Casas ou 
Hernán Cortés, ao atopar e co 
"outro'', co alleo. 

Que recomenda ler? 

Hai várias leituras interesante co
mo a poesia de Lois Pereiro, e pe
cialrnente a última. Tamén hai un 
libro que con idero esquecido e xa 
escrito no ano 50 chamado 
Aventuras de Alberte Quiñoi, de 
Garcia Barros, que só e lembra 
polo prémio que le a o eu nome. 
Por último, sempre é recomendá
bel Manuel Antonio . 

Que trata na sua última novela 
Eu é? 

É complicad intetizala pero eu 
considér a unha nov la de mor 
que ten mái emellanza a mma 
primeira n vela Cabeza de chorlito 
que con Criminal. Adcmai teñ 
que· engadir que é unha hom naxe 
á li teratura; primeir p rquc un 
dos seus leiv motivé feit d e n
tarse moita hi tórias , n gun
do lugar, porque vens refl xad s 
moito dos aut re qu taba a ler 
ao mesmo tempo que a eser bia. 

Reséñase das suas novelas a ex
perimentación. Non resulta ás 
veces arriscado de .cara ao leitor? 

Creo que a rniña literatura . non é 
de. pasar o tempo senón de parar- · 
se algo máis. A experimentación · 
débese, en parte, a unha cuestión · 
temperamental do meu carácter 
pero sempre penso no leitor e nas 
suas posíbeis reaccións. Por iso, e 
concreta~ente nesta última no
vela, os leitores e leiroras e"stán 
senda continuameºnte chamados 
a part icipar . Hai ·apelac ións di
rectas a. que o fagan .e, dese xeito,. 
sexan ·eles os que co.inpleten .a 
novela, que axu.den a conformar 
a leitura. + · 

lancia serena e repousada, a mi- para apuntar que este animal de- máis preciosas xoias da familia · . de alcurne no día de hoxe, son 
rada atenta, a nobreza nos xes- bía ser o símbolo de Xesucristo, houberon de ser reinvestidas,·· xa os do Grifón, que ·xa é moito; Escritor. Carballo (-1963). 

· tos e a implacable fereza no ata- pois que tanto un corno outro fose en bolos de pan ou en ca, - polo menos non tiraron co que Obras máis importantes: Cabeza de'chorlico, 

'--q_u_e_._¿_Q_L~1e~so_b_e_r_a_n_o_s_e~ll_e_p_o_d_e~~-so_n~_q_u_e_n~d-e~r_e_u_n_c_r_a_· ~d-(_1a_s_· ~_c_h_o_t_es_p_a_1,-a_a_s_n_o_v_a~s~p-·a_re_d_e_s_· q_L_1e_~~l-le_s_l_e_g_o_u_a_l_1_is_to_r_·ia_._•~~~--'-~~-C-rim_1_nª_1_e_E_u_é._:._--'-_:_~~__:_-'-~~_J·. ¡ .· 
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Fo le 

A adicatória do Diadas 
Letras a Ánxel Fole é 
unha boa ocasión para 
ler os contós <leste xenial 
lugués. Obra ricaz e 

amena. Terra brava é 
unha das mellores 
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A Coruña 
• EXP.OSICÍÓNS 

BETHENCOURT 

Bethencourt e os inícios da 
enxeñaria moderna en Euro
pa é a mostra que abre até 
o 26 de Febreiro no ·Pavi-
1 lón de Estudantes do 
Campus de Elviña, e que 
organiza o Centro de Esru
dos Históricos de Obras 
Públi as Urbanismo. 

PEQUENO FORMATO 

A sala Atlántica mantén 
aberra até o 5 de Febreiro a 
mo tra colect iva de obra 
en pequeno formato. 

•MÚSICA 

SlNFO !CA DE GAL!ZA 

A infónica volra actuar 
no Pazo de Congre o o 
Xove 30 á 8,30 da noite 
con obra de Berg, Srra
vin ki e Chaikovski. 
De tavolra dirixe Edmon 
Colomer e 'ai de solista o 
violin Ger:ard Poulet. O 
prim iro oncerto de Fe
breiro cae no Xo,,e 6 á 
mes~a hora e lugar, con 
tre piani ta lngrid Hae
bler, Paul Badura Skoda e 
Joaquin Achúcarro. Víc
tor Pabl dirixe o tre · 
rrimt!im . onc rto para 
pianl d · Bt!ethoven. Ao 
!1a eguinre, o Vcnrc 7, 
1nterpr tan n 4 n 52 

on erro d Be thnven 
on outrn · dou · p1ani ta 

] rgc F. O ori Val n-
tin Ghcorghio. 

BIIYRRR .... 

O Lrin de pcrcu ión actua o 
Mércores 5 de Febreiro na 
,al<i de Caixa Galicia. 

Bue u 
•MÚSICA 

SUTAGAR 

Tra h metal desde o País 
Basco, para espallar a loita 
aberczale . O Colectivo de 
Rebolo artellou un concer
to dos Sutagar para o Do
mingo 2 de Febreiro ás 
20,30 no pub Aturuxo. Ta
mén no Aturuxo pero o 
Domingo 23 de Febreiro, 
de Rebolo vai traer as ban
das Labregos Espaciais e 
Disturbio. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

}OHN.VAN SCHILT 

. O fotógrafo de Bur 'l::i ex
pón obra na Zaranda duran
te todo o mes de Fcbreiro. 

•TEATRO 

A FORTUNA 
DO VIAXE1RO 

Roger Colom e-Quico Ca
davaJ os Conraconros apre-
entan unha peza onde 

coinciden un galego e un 
mexicano A fortuna do via
xeiro. Pódese ver o Xoves 6 
de Febreiro á 20,30 e ás 
22,30 da noite na Zaranda. 

Ferrol 
•MÚSICA 

UARTETODE 
AXOF N DA C RUÑA 

Mércore 5 na aula de 
ultura de Caixa Galicia. 

•TEATRO 

A N !TE DA TRJBADES 

Teacro do Adámico pon en 
cena A noite das Tríbades, 
Xove 6 e Venre 7 de Fe
breiro no Teatro Jofre. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

CANTEIROS 

O Ateneo Santa Cecília 
mostra na sua sala, até o 2 
de Febreiro, obra de pedrei
ros ·e pedreiras da vila: Car
men Grandal, Cadilleiro, 
Santiago Esperón, Beléri 
Neira~ Ester Veiga, Fer-· 
nando Cortegoso, Laur·a 
Rodríguez, Xoan Xuncal, 
Miguelanxo Anleo, Carlos 
Moreira, Abraham Pérez e 
Breogán Agulla Carballal. 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

Musw AMPLIADO 

A oferta .actual do Museu . 

Municipal comprende un
ha mostra moi séria sobre 
o ouro e a ouriveria 
prehistórica na Galiza, os 
dous mosaicos romanos 
recentemente restaurados 
e a colección Nelson Zu
mel que comprende maior
men te pintura española 
contemporánea . 

ÜS DESASTRES 
DA GUERRA 

Ainda até o 2 de Febreiro 
o Museu Provincial, expón 
a série de Francisco Goya 
obre a guerra cos france

ses. Abre de Luns a Ven
re de l 7 a 21 h. e en ho
rár i habitual ábados e 
Domingos. • 

ALEJANDRO CARRO 

Colga cadro na sala Cléri
gos. Até o 4 de Febre iro. 

•TEATRO 

L!Sl TRATA 

O Centro Dramático Gale
go montou ista peza sobre 
as comédias que escrebeu 

Carteleira 

fEF. MÁIS -ALÁ DO 
. XARDÍN. Adaptación 

dunha novela de Gala, con di; 
teción de Olea e guión _com-
partido con Mário Camus. 
Diálogos imposíbeis. Todo se 
adiviña antes de que pase. In-
soportábel a outrora boa actriz 
Concha Velasco. 

~SOL DE OUTONO." 
Arxentina. D'irixida por 

Eduardo Mignogna. Histór:ia 
de amor con guión, en apa-
riéncia sinxelo e plano, pero 
ben construido. O mellar, os 
actores: Norma Aleandro e Fe-
derico Luppi. O abuso dos pri-
meiros planos convirtese aqui 
na sus-ráncia mesma do ci~e . 

~O AMOR PREXUDI-
, CA SERIAMENTE A 

SAUDE. Dirixida por Gó'mez 
Peteira. Comédía española di-
vertida e ben construida. 

~ AS AFINIDADES 
ELECTIVAS~ Adapta-

ción ele Goethe polos irmáns 
Taviani. Filme hermético, ben 
ambientado na Toscana do sé-
culo XIX. 

Aristófanes sobre a disc':ri
minazón das mulleres. ln
terpre.ran Latua Ponte, 
Susana Dans, Rosa Álva
rez e Maria Barcala, diri
xe Eduardo Alonso sobre 
a adaptación de Manuel 
Guede. Teñen previstos 
pases no Auditório Gusta
vo Freire, do 7 ao 9 de Fe-
breiro. · 

Pon.tevedra 

C.X. LÓPEZ-PAZOS 

~ROMPENDO AS ON-
DAS. O danés Lars \ron 

IJ1lt'' TRAINSPOTTIN G . 
As peripécías de cinco 

Triers (Europa) retrata a intole- mozos escoceses ad itos á heroi-
ráncia da relixión calvinista, átra· na. Humor, cinismo crítico e 
vés dunha linguaxe anovadora. - uns toques surrealistas. 

IJJF. TI ASESIN~ QUE 
NOS LIMPAMOS O 

/Elf', AO CRUZAR O LI-
MITE. Amena intriga 

SANGUE. O polémico Ta- protagonizada por dous bos ac-
rant ino presenta unha película tores: o veterano Gene Hack-
de transición na sua obra. man e o inglés; de moda Hugh 
[nteresante para os que gosten Grant. A narración está sempre 
do director. Insignificante para no límite do tópico, pero non 

· os demais. lnclue unha danza chega a cruzalo. 
con coitelo tinguida de humor 
e de bon cine. ~A VERDADE SOBRE 

CANS E GATOS. Duas 
~COUSAS QUE FA- mulleres, unha alta, loira, espec-

CER EN DENVER. Un tacular e atolondrada e outra 
aJectado f\ndy Garcia nunha baixa gordifi.a, lntelixente e moi 
película de máfia. Os protago- interesante deciden poñer a pro-
nistas están máis preocupados ba a un home, para ver de cal 
pola sua beleza que polo guión. das duas se enamora. 
Algunhas flaquezas argumen-
tais botan a perder as propostas ~ SLEEPERS. Carro ra-
máis orixinais do filme. paces dun bairro pobre 

de Nova [orque, cometen un 
~JACK. Un nena ave- delito e son internados nun re-

lléntase catro veces máis formatório. Alí serán violados 
rápido do _normal. Aos dez anos .polos gardas; rgperidas veces. 
aparenta coarenta. Pésie a tan Só un crego católico os vai pro-
forzado argumento, a película texer. Dureza contida, envolta 
ten pouco de orixinal. en celofán comercial.+ 

-mático Galega, baseada en 
textos de Aristófanes. 
Laura Ponte (Lisís,trata), 
Maria Barca]a (Praxágo
ras),. Susana Da ns e Rosa 
Alva~ez interpretan unha 
comédia clásica sobré un 
mundo gove-rnado por 
mulleres. A dirección é 
de Eduardo Alonso e a 
adapta.ción de Manuel 
Guede Oliva. Actuan no 
Teatro Principal do 1 ao 
3 de Febreiro. 

Mulgrew 
Miller Trio no 
Teatro 
Principal de 
PONTEVEDRA 
o Mércores 5 

•MÚSICA 
• EXPOSICIÓNS 

DE PlCASSO A BARCELO 

Un percorrido pola arte 
contemporánea no Estado 
e pafi.ol no Teatro Princi
pal. 

Ü REALISMO 
NAS SUAS RAlCES 

O Museu Provincial abre 
até o 2 do próximo més de 
Febreiro ista mo tra do Re
alimismo nas su.as raices con 
obra de Amalia Viva, 
Francisco López, ] ulio Ló
pez, Isabel Quintanilla ou 
Salvador Dali. 

MULGREW MLLLER TRIO 

Noite de jazz, o Mércores 5 
de Febreiro ás 20,30 no Te
atro Principal. 

p ALLAMALLADA 

Música tradi~ional para o 
Mércores 10 de Febreiro ás 
20,30 no Teatro Principal. 

•JEATRO 

LISISTRATA 

Ou de cando as mulleres 
reviraron titula a recente 
t~nntaxe d~) Centro Ora~ 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

CHEMA DA PENA E 
BALDOMERO MORE!RAS 

O Café Bohemia expón até 
Febreiro, a escultura mu
ral de Chema da Pena e 
os cadros de Baldomero 
Moreira's. 

BIENAL DE GRAVADO 

.A Bienal Internacional de 
Gravado Julio Prieto Nes
pereira chega á cuarta edi
ción e comemora os cen 
anos do nacemento do ar
tista ourensán a qu~n lle 
debe ·o nome. Fica aberta 
até o 15 de Febreiro na 
Aula de cultura de Caixa 
Ourense (Avenida de 
Pontevedra, 7). 

Rianxo 
• EXPOSICIÓNS 

ENCONTROSE 
FRUSTRACIONS 

Dentro das xornadas da 
Fundación Castelao, na 
Casa do' Coxo· e até o 2 de 

~ Febreiro, pódde vis.itar a 
mostra Encontro e frustra-

, cións con esculturas e pin
turas de Nicola Di 
Camilo, Manuel Lage, 
Baldomero Calviño, 
'Campos Vila-Verde, An
tón lglésias e Julio López. 

A música 
tradicional 
do grupa 
Palla mallada 
estará o 
Mércores 10 
de Febreiro 
en 
PONTEVEDRA 

f. 
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Maria 
Granell, 

á esquerda, 
na entrega 
do prémio 
da TVG aa 
seu irmao 
na ano 82 

Ánxel Huele 
ocupa o 

Dobre 
Espazo do 

CGAC de 
SANTIAGO 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

MARJO GRANELL 

A Casa da Parra abriu un
ha mostra de Mario Gra
n e! !, irmao de Eugenio 
Granel!, e tamén pintor su
rrealista. 

LOLA SOLLA 

Expó11 pintura e gravados 
na galeria Sargadelos. Abre 
até o 22 de Febreiro, de 
Luns a Venres de 10,30 a 
14 e ge Í 6,30 a 2,0.30 h. 

COMPAÑEIROS 
DE VIAXE 

A Fundación Eugénio Gra
nell abre no Pazo de Ban
daña (Praza do Toral), a 
mostra Compañeiros de 
via~e que recolle fundos 
da c::o lección surrealista da 
fundación. 

MAN DALAS 
DE SANGUE 

A artista austriaca Eva Lo
otz expón na galeria Trinta 
unha mos tra de debuxos, 
fotos e esculturas de peque
no formato. Pódese vis itar 
¡ité o 1 7 de Febreiro. 

MAN DE CAL, 
ALBAÑ!LER!A FINA 

O aytista informal is ta gal e
go Anxel Huete, expón no 
Dobre Espazo do Centro 
Galego de Arte Contem
poránea. Abre de Martes a 
Sábado de 11 a 20 h, Do
min,gos de 11 a 14 h. 

GAUCIÁ NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica sobre o 
país, a inda até Xufi.o no 
Museu do Povo Galego. 
Abre de 10 a 13 e de 16 a 
20 h. 

Convocatórias 

+DE 100 

O simposio interi.acional + de 100 
(anos de cinema) é unha convocatória 
da Escala de lmaxe e Son, do Centro Ga
lega de Artes da Imaxe e do Congreso 
internacional de pedagoxia da imaxe 
Pé de Imaxe. Trátase de mostrar o tra
ballo de a lunos das distintas escolas, 
obradoiros, ou das persoas adicadas á 
produción audiovisual de xeito inde
pendente veñan do país que veñan. Os · 
organizadores montarán o material, sen 
alterar os orixinais, engadindo os crédi
tos, para criar unha fita que apresenta
rán a certames, exposicións e mostras. 
Os benefícios que puidesen obter irian 
parar a Manos Unidas. Pódense remesar 
montaxes de tema e traramenco' libre, 
incluso mudas, pero sempre na sua ver
sión orixinal (non admiten -tradu
cións). Xunto á fita ten que chegar un
ha ficha técnica e un resumo da obra, 
sempre antes do 30 de Marzo de 1997 
ao Apartado ele correos 4528 da Coru
ña. Hai un boletin de inscrición que se 
pode peder no Centro Galego de Artes 
da lmaxe: Durán Loriga, 10-baixo. A 
Coruña. Teléfono (981) 20 34 99. +de 
100 tamén proporciona un fax: (9"81) 
24 35 05. E un enderezo de correo elec
trónico, e-mail: +delOO@cesatel.es." 

NARRACIONS CURTAS 

O pub Canis Lupus de Cangas apresen-
· ta a primeira edición dun prémio "que 
non ·persegue obxectivos materiais ou 
crematísticos" senón a promoción da 
literatura e a lmgua galega entre a mo
cidade do Morrazo. Está aberro a mo
zos e mozas de 15 a 25 anos que apre
senten traballos de non máis de 50 fó-
1-ios a dobre .espazo, baixo lema e plica, 
antes do 15 de Abril de 1997 M Ser
vizo ·de Normah1ación Lingüística do 
Concello de Cangas. O prémio consis
te nunha estatuiña deseñada para a 
ocasión. Para maior información póde
se chamar ao: (986) 30 00 50. Ou ir ao 
Canis Lupus en Cangas: Rua Ferro!, 7. 

MANCONTRO VISUAL 

A Asociación Cultural Caos anúncia a 
celebración do segundo Mancontro vi-

sual, to9os os Xoves de Abril con pro
xeccións de curtametraxes no Café Jazz 
Moka da Coruña. "Caos quere fomentar 
un lugar de intercámbio de ideas opi
nión-s e e·xperiénCias em:re os realiza
dores e o ¡;iúblicÓ dunha maneira máis 

, directa que en calquer nutra mostra ou 
,certame". No Mancontro poderanse ver 
as fitas que cheguen antes do 28 de Fe
breiro de 1997, no Apartado de Corre
os 4445 (15101 A Cmuña) ou no Cafe 
Jazz Moka (Maxistrado Manuel Arrime, 
6) . Cada participante pode remesar tan
tos traballos coma quixer, de menos de 
30 minutos e en formato VHS, xunto 
unha etiqueta cos dados dos criadores e 
un resumo da obra. As bases do certame 
pódense recoller no Jazz Moka, ou no 
Centro Galego de Artes da Imaxe (Du
rán Loriga, 10-baixo). 

AULAS DE MUSICA·TRADICIONAL 

A comisión sociocultural da residén
cia unl versitária do Burgo das Na
cións, enceta o 13 de Febreiro un cur
so de iniciazón e perfeizoamento de 
pandeiro e canto pupolar. Uxia Pe
dreira a cantante do grupo Chouceira e 
autora de diversos traballos de escolma 
e investigac ión sobre .o folclore galego, 
impartirá as aulas que atenderán priri.
cipalmente ás composicións da c"osta 
lucense. A matrícula pódese facer na 
conserxeria da residéncia. 

CURSOS -p ARA MULLERES 

O centro de emprego de inulleres novas 
Area da Coruña, artella unha série de 
cursos nos meses de Febreiro e Marzo. 
Os títulos: Eficácia persoal para a inser
ción laboral (20 horas do 10 ao 14 de 
Marzo), Habilidades sociais (40 horas do 
3 ao 14 de Febreiro), Francés comercial 
( 40 horas do 5 de Febreiro ao 7 de Mar
zo) e Matemáticas finacieiras e comerciais 
(40 horas do 18 de Febreiro ao 20 de 
Marzo). Para máis infonnación hai que 
dirixirse ao Centro de emprego de mu' 
lleres xovenes: Luis, Braille, 6-entre
chán direita. Teléfono (981) 22 42 31. 

Ü HUMOR NA ESCOLA 

O Museu do Humor e o Concello de 

o 11 de Febreiro unha co
lectiva de pintur~ con obrá 
de Xurxo Gómez, Chao, 
Luís López Rico, Rosa 
Vázquez e Xoán Viqueira. 
Abre de 18,30 a 21,30 h. 

AMÉRICA PREHISPANA 

MIRAX~S 

A galería Citánia oferece até 

Fene, convocan un prém.io que acolle 
os traballos humorísticos dos menores 
de 18 anos, sexan gráficos ou escritos. 
Os escritos poden vir en pro a ou ver
so, pero han respetar unha extensión 
mínima de 1 fólio e máxima de 3 en 
letra clariña ou a máquina (ainda que 
hai que entregar duas cópias e máis o 
orixinal). No tocante aos debuxos, 
non poden levar texto e teñen que es
tar feitos sobre cartolina, cunhas di
mensións de 20x20 a 50x70 cm, cunha 
ou v<1rias viñetas feitas en calquer téc
nica. Para concursar hai que remesar 
os traballos xunto cos dados persoais, 
antes do 21 de Marzo de 1997 ao : 

· Museu do Humor. O humor na escala. 
Foñte do Campo, 20-22. 15500 Fene. 
A Coruña: Hai tres prémios por apar
tado que on de 20.000, 15.000, e 
10.000 pta. O xuri' fará pública a sua 
escolma o 28 de Abril durante a Xor
nadas do Humor, qu van celebrar na 

·ca a da Cultura de Fene. O teléfono 
do Museu: (981) 34 24 00/34 14 51. 

CURUXA DO HUMOR 

O Museu do Humor de Fene convoca 
doutravolta a Curuxa do ·Humor, un 
prémio con vertentes literária, gráfica 
e fotográfica. No apartado literário 
pódese usar prosa ou verso, empr qu 
os textos anden entre os dous e is fó
l ios mecanografados a dobre espazo 
por unha ó cara (hai que reme ar eis 
cópias e o orixinal). Para o concurso 
gráfico admiten orixinais en calquer 
técnica (branco e preto, cor, unha ou 
várias viñetas, etc) sobre cartolina 
cunhas dimensións mínimas de 2 lx30 
cm. e máximas de 42x60. A sección 
fotográfica tamén permite calquer téc
nica, a inda que nun tamaño mínimo 
de 18x24 cm. Para participar hai que 
facer os envios baixo lema e plica {on
de han figurar nome, enderezo, DNI, 
teléfono e máis unha breve currícula). 
Recollen traballos até o 21 de Marzo 
no: Museu do Humor. Premio Curuxa. 
Fonte do Campo 20-22. 15500 Fene. 
A Coruña. O museu estabelece un 
único prérnio por categoría de 100.000 
pta. e máis a Curnxa do Humor, unha 

- peza deseñada por Francisco Pérez 
Porto e doada por Cerámicas do Cas-

tro. A Curuxa tamén oferece outros 
prémios clasificados como especiais, 
entre os que ·destaca o dotado con 
100.000 pta . e Curuxa, dirix ido aos 
médios, xomalistas ou escritores desta
cados pola sua tarefa a prol do humor 
ou a presenza da clave humorística na 
sua obra. Outros prémios especiais son a 
Curuxa de honra sen dotación econ6-
mica . e destinada a persoas ou institu
cións cunha clara traxectória humorís
tica, e a Curuxa de barro para os defen
sores de acc ións ou valores vergoñen
tos no critério do Museu. O fa llo dara
se a coñecer en Abril no decurso das 
Xornadas do Hum or. Maior informa
ción no teléfono do próprio museu: 
(981) 34 24 00 ou 34 14 51. 

NARRATIVA EROTICA 

O certame de narrativa erótica Máqui
na de vapor que convoca a Asso
cia~om-Revista Eis xa chega a ua JV 
edi ión. R ce !len r lato en gal go
porcugué en calquer da ua pción 
gráfi a , que traten do exo. A nrgani
za ión recomenda unha exten i6n Je 3 
a 10 fólio , "directas ao grao con rouca 
palla". Aai que reme ar por tripli ado 
ob eudónimo e cun envelope co da

do Rer oai , antes do 14 de Febreim, 
dia do an Valentin, á A ociat;:om
Revi ta Ei : Apartado 936 d Compos
tela. O prémio é de 25.000 pea. 

lRi\1AN DADE DO LIBRO 

O vindeirn 22 de Febreiro terá lugar en 
Ponrevedra a enrrega dos prém10 Ir
mandade do Libro na sua VI edición. No 
apartado de Coléxios, compre lembrar 
que o 31 de Xaneiro remata o prazo 
de recepción das memórias das activi
dades desenvolvida polos centros Je 
ensino, públicos e privados, ao longo 
do ano 96, referidas ao libro galega e á 
leitura en particular e á cultura galega 
en xeral. O gañador recibirá a figura de 
bronce correspondente e un talón por 
importe de 250.000 pta. de tinadas á 
merca de libros para a bibliotec,a do 
centro. As memórias deberán enviarse 
á Federación de Libreiros de Galicia, Reu
pública de El Salvador 25 entrechán 
15701 Santiago de de Compo tela. + 

A Orquestra Sinfónica da Radio Televisión de 
Mosc:ova será dirixida par Fedor Glushchenko 
e terá no violonchelo a Klaus Peter-Han. 

O ES~UD2 DA GAL.IZA DE

SE"'ADQ PQR CASTELAQ 

EN INsl§NIA QU ~ VElRQ 

Escolma sobre 3.000 anos 
de várias culturas america
n as prehispanas que abre 
no Auditório de Galiza, 
Museu do Povo Galego e 
lgrexa de San Domingos de 
Bonaval dada a sua enver
gadura. De Manes a Do
mingo de 12 a 20 h, até o 
28 de Febreiro. Luns pecha. 
O Museu do Povo Galego 
ten preparado un servizo de 
visitas guiadas para escola
res e interesados en xeral, 
que se poden solicitar no 
teléfono (981) 58 36 20. 

MEDARDO Rosso 

O CGAC acolle a primeira 
mostra no Estado do escul
tor Medardo Rosso. Reco-:
lle unha importante escol
ma de obras en cera, xeso e 
bronce, ademais da produ
dón fotográfica que expli
ca como fo¡ o seu proceso 
de traballo . De Martes a 
Sábado de 11 a 20 h, e Do~ 
mingos e festivos de 11 a 
14 h. Até Febre·iro. 

•MÚSICA 

SINFONICA DA R TV 
DE MoscovA 

O Venres 31 ás 21 h. no 
Auditório de Galiza, inter
pretan obra de Verdi, Saint
Saens e RachmanÍnov. Diri
xe Fedor Glushchenko e 
acompaña no violoncelo ' 
Klaus Peter-Han. 

pal, da man da compañia 
Espello Cóncavo. 

CANTOS CONTOS 
CONTAS 

Un texto escrito a propósito 
de Lewis Carol ppr Xavier 
Picallo, que interpreta o 
elenco da Factoria Teatro e 
dirixe Alfredo Rodríguez. 
Pódese ver no serán dos 
dias 7, 18 e 10 de Febreiro 
na sala Galán. · 

1 de Febreiro ás 22 h. na 
sala Galán .. Nano é un mo
nólogo s.scrito por Carlos 
Blanco, X. A. Porto e 
Cándido Pazó a partir da 
novela Tic-tac de Suso de 
Toro. A produción débese 
a Teatro do Adro e a direc
ción a Cándido Pazó. Chaveiro: 

Prezo 500 pta + 160 pta 
de gastos de envio 

lnsígnia: 
·Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
.correos ou ingreso na canta 

de Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

•ÓPERA 

o GATO CON BOTAS 

Qpera infantil coa Aula de 
Opera del Conservatori del 
Liceu (Catalunya), o Mar
tes 4 ás 11 da mañá no Au
ditório de Galiza. 

MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO 

Interpreta obra de Schubert 
e Stravinski baixo a direc
ción de Zubin Mehta. O 
Venres 7 de Febreiro ás 21 
h. no Auditório de Gal iza. · 

•TEATRO 

BAÍLANDO EN VERAÑ 

Mércores 5 e Xoves 6 de 
_Febreiro no T~atro Princi-

As VOCES DA VOZ 

A sala Galán trae para un 
só pase· á compañia asturia-• 
na T eatro del Norte cun es
pectáculo sobre o uso da 
voz no teatro Las voces de 
la voz. O · Venres 7 de Fe
breiro ás 10 da no ite. 

NANO 

O 31 de Xaneiro, e ainda o 

AVODA 
DOS MOIMANTES 

A Compañia Marias fa i 
pase o Xoves 30 e Venres 
31 no T eatro Principal. 

.Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

A MIRADA DE ULYSES 

O Cine clube Lumiere ten 
pre visto pa:sar o f ilme de 
The Angelopou lus o vin
deiro Mércores 5 de Xanei-



Os nenas 
cantores de 

Viena van 
estar o 

Martes 4 de 
Febreiro en 

VIGO 

Carod 
Rovira, Xosé 

Manuel 
Beiras e 

lñaqui 
Ana sagas ti 

participan 
este Xoves 

30en VIGO 
nun colóquio 

sobre as 
perpedivas · 

do 
nacionalismo 

ANOSATERRA 

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

Anúncios de balde 
• Licenciadas imparten clases par
ticulares de EXB, ESO, FP, BUP, . 
COU, Universidade: Língua españo
la, fonética e fonoloxia, língua galega 
e comentc\rios lingüísticos. Teléfono 
(982) 21 85 38. Lugo. 

• Licenciada en filoloxla hispánica 
. dá clases de ESO, BUP e COU. In
teresados dirixirse ao Apartado 709. 
15080 A Coruña. 

• MOL promove Campanha Boicot 
Seat Arosa. Os grupos ou pessoas 
interessados em apoiar ou informar
se chamar ao telefone (981) 57 30 61 
ou dirigir-se ao Apartado de Correios 
850 de Compostela. 

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

• Se queres calendários para o 
ano 1997, de parede (65x45 cm), 
com o lema Na Gafiza, 365 em Ga
lega, a 500 pta. unidade (mais des
pesas de correio) , dá-nos o teu en
dere90, e mandaremoscho, junto 
com 5 caléndarios de mao, contra 
reembolso. Escreve a Ass .R.Ene 
Agá: Apartado 266 de Ponte-Vedra 
ou chama aos teletones (986j 85 94 
58 (Ramom) ou (986) 84 47 29 
(Henrique). 

• Camisola de Moncho Reboiras, 
com a lenda Que importa que nos 
maten se deixamos semente de 
vencer. Feíta a duas cores. Taias L, 
XL, XXL. Encomendas ao Apartado 
19 de Mondonhedo. 

• Alugo apartamento de 2 cuartos 
en Vigo. Calefacción, ga~axe e elec
trodomésticos. Perguntar (986) 69 88 
55. 

• Buscase profesor/a de galego na 
provincia de Barcelona. Escreber a 
Paseo de la Montaña, 1413º3ll. Gra
nollers 08400. Barcelona. 

ro, ás 20,30 no Cine Sale
sianos. A entrada é de 400 
pta. Para calquer informa
ción pódese chamar ao 
(986) 22 09 10. 

•COLÓQUIO 

PER PECTlV A 00 
NAClONALISMOS NO 
EsTADO ESPAÑOL 

• Véndese viño mencia elaborado 
artesanalmente (Salnés). Teléfono 
(986) 74 71 18. 

• Clases particulares de matemáti
cas EXB-BUP-COU-ESO-FP-Primei
ro de carreira . Pexego de abaixo, 
33-2g 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 va
sas maquetas, tanzines, 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 Tembla a Terra. Apartado 
de Correos 94. 15600 Pontedeume. 
A Coruña. 

• Novo fanzine independentista· ju
venil Com For9a! No primeiro núme
ro: 1996: um ano de luita; PreS.O.S; 
Drogas, nom?; Dossier publica9ons 
galegas; Alternativa Democrática em 
E.H.; ... Para receber 4 números (ape
riódica) ingresso de 1.000 pta . na 
canta 2091/0007/51/3000157543. En
comendas na Caixa dos Corre ios 
4778-1 5080 A Corunha. Enviai , tam
bém, colabora9ons (novas , ·artigas, 
opinións,. .. ). ' 

• Grande oferta de discos e titas, 
prezos interesantes: Sr. Baños, telf. 
(988) 210585. 

• O Abrente Nº 2, vozeiro de Primei
ra Liña (MLN): A língua bandeira na li
bertac;om nacional; Porque soster unha 
organizazón marxista hoxe; Os retos 
do Nacionalismo; material á venda; arti
gas de Francisco Sampedro, Eduardo 
Sánchez Maragato, etc. Solicita-o de 
balde escrevendo para o Apdo. 760 de 
Compostela, incluindo o teu enderezo e 
selo de 35 pta. 

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

• MOL: Língua Nacional Nº 4, bole
tim de informa9om linguística editado 
polo Moviinento Defesa da Língu 
(MOL). Envio gratuito a quem o de
sejar. lnclui 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 qÚalquer dúbida ou suges
tom. Solicitainos o novo número da 
nossa Ghaiseta. Mandai-nos as · 
vossas colabora9ons, 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 constr~ción (4 anos na Galiza) e 
en enxeñeria (2 anos na Alemaña), 
Tamén para facer traducións Alemán
Castel.án. Teléfono (981) 23 41 89. 
Digna Herma. 

• Ana Hortas Roldán, jovem inde
pendentista recluida num centro de 
ortos da Guardia Civil. Vítima da re
pressom familiar e a discrimina9om 
da Conselharia de Família, oAde se 
lhe negou ajuda, só palas suas ideias. 
Escréve-lhe expressando a tua solida
riedade. Ana Hortas Roldán, Marqués 
de Vallajo, El Juncarejo, Apartado 2. 
28340 Valdemoro. Madrid. 

• Defensores da cultura Po_rtuga
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.+ 

1 te Xoves 30 ás 20 h. no 
Auditório d C ntro Cai
xavigo, a Asociación Cul
tural de Vigo trae tres im
portante persoeiro para 
falar da persp ctivas do 
na i nalismo no Estad 
e pañol. Falan lñaqui 
Anasagasti (V ceiro do 
PNV n Madrid), Carod 
Rovira (Secretário xeral 
de ERC) na ua primeira 
intervención no pa(s, e 
Xosé Manuel Beiras (Vo
ceiro do BNG no Parla
mentp Galcgo) . 

Equipo Crónica, Arroyo e 
Sellver, e os 70 con Casti
llo e Clavé. Broto, Sirvent 
ou Sicilia atópanse entre a 
oferta da máis recente. 

senta Xavier de Lemos a · 
mostra que expón. no Gran 
Hotel Samil. 

cerros de salsa todos os 
Xoves ás 12,30 e ás 2,30 
da noite. 

• EXPOSICIÓN$ 

AMANDO E OUTRO 

Amando, Carlos Barros, 
Luís Lugán, Ana Teresa 
Ortega, Domingo Sánchez 
Blanco e José Vázquez 
Cereixo, expoñen obra, 
pintura, fotografía e escul-

. tura, na galería Bacelos , até 
o 21 de Febreiro. 

A MEMORIA DUN SOÑO 

No Centro caixavigo con 
71 obras, ·entre pinturas e 
esculturas, de 53 artista es
pañois deste século. O per
corrido comeza por Marie 
Blanchard, Pablo Picasso, 
Julio González e segue con 
Joan Miró, Joaquin Torres 
e Luís Fernández. De la 
Serna e Baltasar Lobo, e 
logo nos cincuenta o gru
po catalán Dau al Set, o 
andaluz Equipo 57 e o for-
mado en Madrid en 1957 
El Paso . Tamén fican re .. 
presentados os anos 60 co 

CONSTRUIR A PAZ 

Até o 2 de Febreiro no pri
meiro andar da Casa das 
Artes pódese visitar ista 
mostra en defensa dunha 
educación pa~a a paz, na 
que participan nomeados 
artistas galegos. 

X EN X O 

Expón óleos no local do 
CRAC (a Asociación de 
viciños de Coruxo), até o 
15 de Febreiro. Abre a par
tir das 15 horas. 

ClDOIRO, 
RETROSPECTlV A 

A Universidade Popular 
acolle as mellores pinturas 
que fixo o paixasista galega 

• Cidoiro, ' entre 1911 e 
19.96. Pódese v isitar de 
Luns a Venres entre as 1 7 e 
as 21, até o 7 de Febreiro. 

XAVIER DE LEMOS 

"Óleo, gouache, pastel, 
acuare la, retratos, etc . 
Pintura surrealista, figura
tiva e abstracta", asi apre-

CARTAZES 
DO ENTROlOO 

A Universidade Popular 
expón os traballos apre
sentados ao XI Concurso 
de Carteis de Entroido. 
Abre até o 14 de Febreiro. 

•MÚSICA 

WlLKO jOHNSON 

O que fara guitarrista do 
Dr. Feelgood actua o Mar
tes 4 de Febreito do Amor

' discos. 

N ENOS CANTORES 
DE YlENA -

Actuan o Martes 4 de Fe
breiro ás 20,30 no Centro 
Caixavigo. 

SUTAGAR 

O Venres 31ás 12 da noite 
na Iguana Club, actua o 
grupo de rock reivindicati- · 
vo Sutagar de Euskadi. A 
entrada antecipada val 800 
pta, 1.000 en taquilla. 

COMBO DO MALECON 

O Malecón oferece con-

•TEATRO 

ENTRE BASTI OORES 

Teatro da Lua interpreta 
baixo a dirección de Do
rotea Bárcena, autora do 
texto, e Ovídio L. .Blan
co, a obra Entre Bastido
res. No reparto aparecen 
Cristina Domínguez, Be
atriz Graña, a própria 
Dorotea Bárcena e Al
fredo Rodríguez . Actuan 
no centro Caixavigo, o 
31 de Xaneiro e o 1 de 
Febreiro, ás 22,30. Pó
dense facer reservas na 
billeteira telefónica: 
(986) 23 80 51. 

Vilagarcia 
•TEATRO 

ESCOLA DE BUFONS 

Ollomoltranvia leva á Casa 
da Cultura, os dias 13 e 14 
de Febreiro, unha peza en 
continuidade coa Comme
dia que tanto éxito aca
dou; p¡=ro cun .ton bastan
te máis ácedo froito de co
la borac ió n con escolas 
italianas.• 

Encrucillada XOAN COSTA 
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Horizontais: 

1. Negativa, repulsa 8 ;- Estar tombado ou deita
do 9 . Entrega a alguén 11. Ao revés, igrexa 
episcopal. 12. Utilizar 15. Que non ten roupa 
16. Forma do verbo .haber 18. Pertencente ou 
relativo á literatura, no plural 21. Pao ou barra 
horizontal dunha armazón que une dous puntos 
opostos 22. Vocais de astro 23. Prefixo designa
tivo de negación 24. Ao revés, nome do signo 
aritmético da suma 25. Letras de avó 26. Ao re
vés, carta da barralla 27. Habiten. moren 30. 
Ao revés, tranquilizarás, sosegarás. 

Verticais: 

2. Prefixo latino indicativo da idea de 'fóra de, 
3. Inicia is de Galiza 4. Fas xestos 5. Nome de 
varias aldeas ·. de Galiza 6. Desprazarse ata o si- . 
tio 7. Maduro, grande, desenvolvido 10. Colle
rá coa man 13. Amarra 14. Resucitar. voltar á 
vida 16. No plural, sesenta minutos 17. Empe
zar a mostrarse 19. Restablece ou reanuda unha 
relación 20. En números romanos, tres 2 7. En 
n!lmeros romanos, seis 28. Ao revés, entrega 
algo a algyén 29. Ao_ revés, preposición. 

Caldo de letras 
K A F D B V E F R F N R 
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Z E F X A N B R F Z L P 

C · N S Y S I K E M H V R 
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PE T ' M ECO O E Q O X 

C I G A_ R R O S A X S K 

L R I B A D A V ~ A E Z 

A O U R E N S E G B Y O 

L G Ñ I T T R L V E G G 

V U K ·A R ., F O Q P A E R 

P L C E P M S A U D N Z 

U~ha dúcea-de ponteS-históricaS gitegas. 
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A Guia das pranta~ medicinais de Galicia reseña _o interese das indústria$_ nos remédios n.aturai_s 

Prantas para deixar de fu01ar ou mudar a cor do cabelo 
*A. ESTÉVEZ 

O redescobrimento e tratamento das pran
tas mediciñais como remedios de mellar 
toleráncia para o carpo fixo aumentar a 
sua demanda nos últimos anos. Coñeci-

das desde _antigo polas xentes que viven 
perto de.las, atópanse nas farmácias trans
formadas e agora en moitos restaurantes 
q1,.1e Qferécenas á clientela. despois dun 
bon .xantar explicando as suas proprieda
des. O manual Guia de plantas medicinais 

de Ga/icia(Galaxia), elaborado por Antonio 
Rigueiro, Rosa Romero, Francisco Xavier 
Silva-Pando e Enrique Valdés, clasifica e 
describe as especies que se poden atopar 
no país nun traballo que contribue a un 
uso correcto destes remedios naturais. 

Hai moitas falsas crenzas sobre 
as prantas .mediciñais que fan 
que o seu uso non sexa correcto 
chegando a incurrir en riscos pa
ra a saúde, como no caso de 
prantas tóxicas en exceso. Os 
autores deste libro deixan claro 
que só son prantas mediciñais. 
as que posuan priñcípios activos 
que sexan capaces de prever, 
curar ou polo menos aliviar en
fermidades. Algunhas delas son 
un auténtico descobrimento pa
ra os científicos e motivo de co- · 
biza para os laboratóriQs farma
ce úti co s polos seus efecfos. 
Substáncias como o ácido betú
lico amosaron a sua eficácia no 
mal de Alzheimer e apartires 
dunha substáncia achada no re
galiz investígase un .posíbel tra-: 
tamento para a Sida. As investi
gacións ainda son mínimas en 
relación co potencial que teñen 

. de por si estas prantas polo que, 
cada vez, a indústria farmacéúti
ca está máis interesada en co
ñecelas e investigalas. "Hoxen
dia nas farmácias unha terceira 
parte dos produtos proceden da 

A demanda de pra~tas medicinais aumentou ao comprobarse os efeitos contraproducentes dos preparados químicos. A. IGLESIAS 

síntese pura, outro tércio utilizan . Existen espécies cuxo efecto 
dalguh xeito as prantas e o res- . pode aliviar as múltiples molés-
tante teñen como única base as tías da menstruación. A capilá-
prantas mediciñais. Hai que ter r'ia, un tipo de 

- den aplicar para -acadar et eitos 
externos. Por exemplo coa ca
momila que, desde hai ·anos po-

de atoparse na 

As prantas son símbolo de tra
dicións, costumes e crenzas. A 
empreñadeira ou herba de na
morar ia no peto dos romeiros e 
romeiras de Santo André de 
Teixido como talismán contra a 
esterilidade nos tillos e nos 
amores. O verxebán ou ·herba 
dos ensalmos, que abonda polo 
país , tiña propriedades nos 
conxuros amorosos para o que 
debía ser recollida a víspera de 
San Xoán. Rosa Romero rese
ña, de calquer xeito, que é im
portante apartar as prantas da . 
maxia. Expertos en prantas e 
profanos poden collera guia xa 
que ademais dos seus nomes 
científicos inclúense os diferen
tes nomes en galega coas que 
se coñecen de xeito que unha 
capsella bursa-pastoris pode 
ser a herba dos dentes, o pan
que ix o, o pan e queixiño ou 
pautas de raposo.+ 

en conta que a mediciña nasceu fento que se ato-
da natureza", canta a bióloga. pa na costa e no 

val do Sil, poder 
_ser un regulador 
das menstrua
cións dorosas, a 
·infusión de follas 
de framboeseiro 
úsase desde sé~ 
culos para rela-

. xar a musculatu
ra dp útero, e o 
cardo morto, que 
se átopa facil-
mente na Galiza, 
pode pali'ar os 

8ayern inviste -
cartas en· África 
e Latinoámerica 
n~ percura 
dé prantas 

' r _para. transformar" 

Galiza, un pode 
tratar un ecce
ma, bañarse os 
ollos ou clarexar 
os cabelos, cuxa 
caida pódese 
combat~r co ro
meiro ou rosma
riño. Se se quere 
deixar de fumar, 
a matacabalos 
ou queimalíngua 
utílizase para 
suavizar o sín
drome de absti
nérícia porque 

"Non nos podemos esquec~r 
que até o século XIX a xente 
curábase con remédios natu
~ais. A química ofereceu novas 
pe ~ibilidades nesté século pero 
.nos últimos dez anos compró~ 
base que os derivados e os 
preparados que utilizamos co
ma medicamentos· son con fre
cu é n ci a contrap,roducentes . 
Multinacionais como Bayern es
tán investindo cantidades de 
cartas impensábeis en África e· 
Latinoamérica onde hai gran
des cantidades de prantas e 
onde vive xente que entende 
delas, que lles dá uso", comen
ta a bióloga Rosa Romero. 

trastornos que se 
derivan da regl9. Pero ademais 
dos usos de alivio de dores e de 
intervención nos procesos esto- -
macais, ha·i pra,ntas que . se po-

• ten efectos aná
logos á nicotina e, nos Aneares 
utilizaban· o po de tronco de frei
xo_ queimado 'para limpar os 
dentes. 

· O F E . R TA E N V O S 
~ IDA E VOLTA +-

Berlin •••••••••••••••••••• 58. 900 ptas. 
Cologne •••••••••••••••• 59.000 ptas. 
Copenhagen •••••.••.• 58.300 ptas. 
.Hamburg •••••••••••.•• S'?.700-ptas. 

S U P -E R 

Milano / Roma ••••• 5 l .000 ptas. 
Sofia.~ •••••..••.•••••••••• 70.200 ptas. 

Tel Aviv ·•·············· 84.300 ptas. 
· Vienna ••••••••••••••••• 86.000 ptas. 

O F E R T A . 
BUENOa AIRES •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 97.000 ptas. 

Validez 3 meses do 1-1-97 ao.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.inoite 

'· /~-~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151) 82 48 93- FAX 23 798 
VALEN~A DO MINHO 

Abusos 
de poder 

XOSÉ A. 0ACIÑO 

A lgo irnos progresanqo. 
Cando a fa mosa Le i 
d a patada na porta, 

Corcuera aguantou até que o 
Tribunal Constituc iona l lle 
obrigou a presentar a sua di
misión. Agora bas to u po uco 
máis du_n par de días de pre
sión xornalística para que o 
Ministerio do Interio r retira
ra a circular que recomenda
ba fich ar aos diferente ( ao 
non tan diferentes, como o 
que ga tan por riba das úa 
po ibilidade ). 

E ternos que agradecer qu , 
n e tes ca os, e p la men por 
escrito a intención : i o per
mite detectalas con mái rapi
dez. P r ·é cand actuan en 
lei e en circulare e co ta un 
mundo de cubrilo. 

Fronte a e ta tendencia, pare
ce que .inevitábel, ao abuso. 
do poder e ao con trol do ci
dadáns, haino optimista , 
convencidos. de que a verda
de remata empre por abrir e 
camiño entre e es abu o d 
poder, e citan os 'umari s do 
GAL ou o caso Ucifa como 
proba de que ningún criminal 
queda sen castigo, por rnoi 
policía ou garda civil que e
xa. 

Os máis realistas pensamo 
que son rnoitos os controla
dores criminai -pai ano ou 
de uniforme- que e capan á 
acción da xustiza e confor
mámono con que, de cz en 
cando, gracia a un xornali ·
ta audaz, un xuiz teimud , 
me mo a algún chantaxi ta 
re entido, e d cuhra parte 
de algunha d a ·órd ida 
trama que e m ven na clo
aca do ·poder e q uc tan to 
contribú n a d valuar a foi
xil imaxc do r p táh 1 Esta
do de dercito. + 

VOLVER AO REGO 

Hoxcndia non son de 
recibo as matanza ti
po Sérbia. N c nxun

to de Ocidente e tá asumida a 
cultura dos dereitos humanos . 
Mesmo bombaTdco necc á
rios cotno o de Iraq foron le
vados a cabo con sumo cu !da
do , empregando mis,ís cirúrxi
cos que decian: aqui non que 
h ai unha escala, aqu i sí que 
están os lácaios maos de. Sa
dam. A guerra limpa ou asép
tica é un ach ádego do noso 
tempo. Queda Ruanda e sítios 
as i, governados por n egros, 
aos que a inda non cheg u a 
d emocrác ia. A CIA, n a era 
R eagan , en si n ou tortura en 
Lat inoamérica, pero nótese o 
que decía Ó manual : "Ainda 
que non recomendamos técni-

1 

. cas coercitivas, queremos que 
vostede as coñeza e saiba co
rno utilizalas" . + 




