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As tribus do PP 
abortan a fusión das · · 

Os traballadores do sistema sanitário público denúncian o enmascaramento de resultados 
. . . 

ca1xas1 urxente ante a Sanidade de Entroido chegada d~ 
competéncia exterior 

,· 

Mentres que o conselleiro de 
Economía e Facenda, Xosé An
tón Orza, aseguraba, o Martes 
4, que desde a Xunta só se fixo 
unha invitación á reflexión sobre 
un posíbel pro9eso de fusión, 
Miguel Cortizo, portavoz do gru
po socialista, acusaba ao gover
no galego de manter unha acti
tude intervencionista e de utilizar 
ás entidades para intereses par
ticulares. Pola sua banda, Xosé 
Manuel Beiras, portavoz do 
grupo parlamentário do BNG, 
aseguraba que o proceso de 
fusióh precisa dun intenso deba
te político e da adopción dun 
modelo que sexa beneficioso tan- _ 
to para ·as entidades como para 
os intereses galegos. (Páx. 13) 

A política sanitária da Xunta vive o Entroido todo o ano mediante a ficción de agachar as listas de es
pera e de estragar en peonadas cartas que deberían destinarse a investimentos. Os traballadores da 
sanidade pública denúncian os riscos que a longo prazo ten a atitude compracente da Consellaria~ 

Os traballadores 
de Endesa opoñeranse 
á moción de censura 
das Pontes 

. O pasado 1 de Febreiro, a cen
tos de ponteses que a,,cudiron 
ao acto convocado polo BNG 
ante a moción de censura pre
sentada polo PP. As interven
cións de representantes políticos 
e sindicais puxeron en dúbida a ' 
legalidade do proceso, no que o 11111 
cabeza de lista do PSOE, Vicen-
te López Pena, pasa a ser pro
posto como alcalde. (Páx. 4 e 5) 

COLECCIÓN BAMBÁN 

Unha colección ilustrada a toda cor e 
pensada para os lectores máis novas, 
con contos de escritores galegas, 
bascos, cataláns casteláns e 
valencianos. Unha idea de 
Editores Asociados. 

ga 1a 

* ... 

6) editores asociados 

PNV, ERC e BNG 
falan en Vigo 
de nacionalismo 
ante case mil persoas 
lñaqui Anasaga.sti, Josep Ca
rod Revira e Xosé Manuel ·Bei
ras xuntáronse o Xoves 30 pa
ra falar de nacionalismo; de 
como chegou ao momento ac
tual e cales son as suas pers
pectivas de futuro -no Estado. 
Fixéronno di ante du n salón 
ateigado de persoas que tamén 
tiñan moitas interrogantes que 
formular aes tres persoeiros, 
que coincidiron en sinalar que o 
nacionalismo ten que traducirse 
en "facer política" ali ondé se 
tomen · as decisións que afec
tan aes cidadáns. Nesta mesa 

· redonda a figura de Castelao 
. foi a máis lembrada. (PÓx. 8) 

ANXO IGLESIAS 

A senténcia sobre o Canon 
beneficia á Roinai 

A senténcia do Tribunal Supremo a respeitD do Canon eléctrico do~ 
anos 1982 e 1983, que lle reclamaba o concello das Pontes á Deputa, 
ción coruñesa, ten aspectos dignos de analisar. O primeiro é que, de 
darse un fallo contrário á corporación ptoviricial, Romai Beccaría ve, 
riase abrigado a responder políticamente da decisión, pois fo¡ el o que 
incumprtu a lei. A senténcia salva estas responsabilidades políticas ao 
non abordar o contencioso da ilegalidade do cumprimento, senón que 
se ampara en defectos de fom1a, falando de "prescripción da reclama, 
ción'', para deixar sen efecto a demanda. Esta senténcia contradi toda 
a lexisla ión do Tribunal Supremo, tanto a do fallo sobre o canon de 
1981 das Pontes, como o recente. recurso de Chantada, avaliado polo 
Tribunal Constitucional. Ademais, non ten en canta algunhas das ale, · 
gacións que fa¡ a própia Depuración, casando as consideracións e anu, 
lándoas. A senténcia arrufa, deste xeito, un claro cheira político, ampa, 
rada no carácter legalista. Feito grave se ternos en canta que anula un, 
ha senténcia do. Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, procedimento 
repetido a cotio car;ido están polo médio intereses políticos, no que se 
pode interpretar como un ~tento repetido de ningLmear ao TSXG. • · 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 6 BE FEBREIRO DE 1997 

Con recortes de listas, desvios de pacientes e demoras de inscripción, 
a COnsellaria agacha o aumento real ~a demora · 

, 4: Xunta impón á :sanidade Pública. ficción 
·-.· . :de que.todo-funciona ~en 

k 

-0- G. LUCA DE 1:ENA 

•. 

o C?Onselleiro Romai deixou un sfstema sanitário· público eri crise e sen rumo, pésia un importante incremento 
do gasto e .as .esperanzas deitadas na posta en marcha das unidades de alta tecnoloxia. A Plataforma para a 
Defensa da Sanidade Pública advirte que non ·mellorou a xestión, aumentou a opacidade do sistema de contra
tación e as listas de espera medran, por moito que a Consellaria recorra á ocultación e manipulación de dados. 

s listas de espera ·cirúrxicas , 
que o anterior conselleiro fixara 
á baixa en 11.000 pacientes 
non diminuen. En privado e en 
público, responsábeis dos hos
pitais do Sergas recoñecen que 
'os tempos de demora seguen 
aumentando ainda que as de
puracións (que se aplican nas
listas ·cando un paciente recusa 
o desvio a un centro privado) •. 
benefícien a este espello da 
eficiéncia da Consellaria. "A 
limpeza das listas de espera é 
un feito -di Xan Ramón da CIG- · 
Sanidade-, tanto porque retiren 
delas" aos que despois de agar:
dar máis dun ano non queren 
as segundas opcións que lle 
aterece o Se.rgas-, como polo 
sistema imposto hai un ano de 
negar novas inscripcións cando 
as listas medran". 

Dacordo coa literatura da Sub
dirección de Información Sani
tária da Consellaria, a list9- de 
espera a finais de 1990. estaba 
en 16.000 persoas. En 1993, 
dous anos despois de asumir a 
transferéncia do lnsalud, a con
sellaria asumia 30.000 pacien
tes en espera. No médio hai 
unha enérxica intervención con 
sobresordos, peonadas e tra
ballos . tora de xorriada polos 
que se están pagando cent.os 
de millóns anuais . 

Entre os traballadores da sani
dade é comun o convencimen
to de que Romai Beccaria apll-

- cou boa parte dos esforzos da 
Consenaria, mentres foi res
ponsábel dela, non para mello
rar a eficiéncia do sistema se
nón para depura~ a externalida
d e dos resultados. Ninguén 
pretende no interior do Sergas 
asegurar que mellare a eficién
cia do sistema, pero si recoñe-. 
ce que a propaganda serveu a 
Romai de trampolín para o mi
nistério de sanidade en Madrid. 
"Desde unha óptiéa política 
simplista, partidária e a curto 

· prazo -sinala un portavoz da 
Plataforma de Defensa da Sa
nidade- a política de sanidade 
da Xunta ten boa · prensa; des
de a óptica das necesidades 
reais do sistema sanitário ·pú-

- blico d·o país a actuación da 
Xunta é de irresonsabilidaae , ' 
frivolidade e deslealdade coa 
sociedade galega porque es
traga unha oportunidade única 
para sentar as bases dun siste
ma sanitário público moderno". 

Esta neurose por enmascarar o 
resultados a toda costa man
tense hoxe. O parl_amentário 
socialista Francisco Cervir\o, 

Pasa á páxina seguinte Os hospitais públicos son os primeiros prexudic.ados pola política de.investimentos da Consellaria. A. IGLESIAS 
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Ven da páximr anterior 

por exemplo, acusa á Conse
llária de manipular e enganar · 
ao presentar os resultados do 
novo modelo de atención pri
n;iária. "Desvirtuaron a reforma 
ao convertila nunha simples 
ampl.iación de horártOS,· cünha 
'porcentaxe moi alta. de unida
des integradas por un só médi
co". O deputado non ere na ci
fra de beneficiários que dá a 
Xunta. "De ser certo que a 
atención primária atinxe ao . 
50% dos usuários como di a 
Consellaira, estaría entre 26 e 
30 pontos por baixo da meia 
española e a 50 en relación 
con moitas cidades e comuni
dades do resto do Estado". 

Un informe sobre o destino e 
os resultados dun incremento 
do gasto sanitário de case 
quince mil millóns de média 
anual desde 1991 á 1996, ad
virte das perigosas consecuén
cias desta política de branque
a r resultados e procurar a 
compracéncia interna. "Os in
crementos anuais dos orza
mentos, froito do proceso de 
acomodación da transferéncia, 
baixo nengun conceito se em
pregaron para abordar o déficit 
estructural do sistema , non 
tanto polos recursos materiais 
e humanos, senón pola opción 
desaproveitada de ir aplicando 
estes incrementos aos proce
sos de reforma radical que 
precisa o sistema. No canto , 
buscouse a vía simple de man
ter o sistema nun contexto de 
paz social e laboral a calquera 
prezo". 

Despois da interpelación parla
mentar que obrigara á Xunta a 
recoñecer que todas as actua
cións para reducir as listas de 
espera produciran en realidade 
un aumento do número de 
usuários a agardar tratamento, 
a Consellaria de Sanidade re
solver comprarse unha imaxe 
favorábel nos meios de comuni
cación. "Ainda que o orzamento 
de Sanidade para propaganda 
non pasa de vinte millóns, a 
Conselleria obriga a cada direc
ción xeral do Sergas a desviar 
ao gabinete de prensa partidas 
orzamentárias adicadas en prin
cípio a gastos próprios de cada 
dirección xeral o que produce 
unha incomodidade non disimu
lada nos titujares destes depar
tamentos". E doado confrontar 
esta información , dunha fonte 
autorizada da consellaria de 
Economía e Facenda, coas refe
réncias á actuación de Sanida
de nos meios, que con frecuén
cia aparecen como publicidade 
encoberta.+ 

- ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

As listas de espera de quirófano aumentan pero o Sergas preocúpase de agachalas. 

Sanidadé pública¡. C()rttrol privado 
O Instituto Galego de Medicina 
Técnica (Medtec), a alfaia da 
política dé sanidade de Fraga, _ 
recebe unha marea de críticas 
desde a sua imp·lantación en 
Abril de 1966 en cuatro unida
des nos hospitais Xeral-Cies e 
Meixoeiro de Vigo. 

Concelleiros de BNG, EU-EG e 
PSOE apresentarán en 26 con
cellos de Pontevedra mocións 
para solicitar a desaparición do 
Instituto Galega de medicina 
Técnica (Medtec) e a sua inte
gración nos centros sanitários 
dependentes do Sergas. 

A Plataforma para a Defensa 
da Sanidade Pública que pro
move esta iniciativa caída que o 
Medtec non mellora despois de 
nove meses de funcionamento 
a calidade asistencial senón 
que rompe a contjnuidade do 
proceso diagnós.tico, escinde 
parte do funcionamento dun 
hospital (que antes recorrían 
aos concertos coas privadas e 

agora van a unha fundación de 
carácter público pero xestión 
privada e independente), e au
mentá~~ opacidade do sistema. 

O Sergas entende que coas 
fundacións de capital público 
atácanse tanto a falla de estí
mulos no actual sistema buro
crático como as dificuldades 
para introd·ucir competéncia 
entre centros e abórdanse di
rectamente os problemas que 
impiden recortar as listas de 
espera. 

Un facultativo de Medtec, que 
prefire non identificarse, consi-

. dera que o as unidades de alta 
tecnoloxla sistema teñen todos 
os incol"T!en~ntes dun monopó
lio. "Co Medtec estamos a re
petir o sistema que antes exis
tía cos servizos concertados. O 

· diagnóstico e o tratamento que 
nun hospital· están interrelacio
nados convértense aqui en sis
temas estancos nos que nen 
sequer. nos talamos. Por riba, 

coas contratacions exteriores 
· para Medte_c, están a apartar a 
maioria dos bons profisionais 

--hospitaláiios das técnicas de 
avangarda sen esquecer que & 
grandeza do sistema sanitário 
público está no control aberto 
da calidade e dós reultados de 
funcionamento que. con estas 
fundacións faise opaco". 

Un portavoz de Medtec recusa 
estas críticas e asegura que to
das as unidades están a prepa
rar programas de investigación 
e docéncia para os que xa se 
recibiron solicitudes. "No caso 
concreto da tomogratia ofere
ceuse ás unidades de radiolo
xia a oportunidade de incorpo
ractón e procurmise que en to
do caso se producise un trasva
se das novas técnicas. A estas 
ofertas de colaboración respos
taronos que había que integrar 
;.as 'novas unidades no servizo". 

Outra chata ·das unidaCies de 
alta tecnoloxia é que están a· 

Gastan. eh pregón .o que era da saajdade 
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reducir artificialmente o tempo 
de tratamiento hospitalário , en 
p-articular nas r:;ardiopatias, do 
que resultarían estatísticas de 
mérito para Medtec pero rein
gresos para o Sergas. "Os 
reingresos -respostan en Med
tec- son menos frecuentes que 
no · conxunto do sistema públi
co e en todo caso séguese o 
obxectivo de reducir a estáncia 
média no hospital para que o 
enfermo prosega o tratamento 
no entorno familiar. 

A Xunta de Persoal da Area de 
Saude de Ourense di que ini
ciativas coma o Medtec frag
mentan e debilitan ó sistema 
público, están deseñadas para 
unha ulterior privqtización da 
xestión e precarizan as condi
cións laborais dos traballado
res. "Son empresas e socieda
des de capital público e direito 
privado para xestionar os re
cursos sanitários empresarial
mente, sen submeterse a con
trol social".• 

O orzamento do Servizo Galego de Saúde {Sergas) 
experimentou nun espazo de tempo breve unha 
evolución de importáncia, desde 125.335 millóns do 
ano 1991 até 257.453 do de 1996. Despois de retrasar 
artificialmente a transferéncia do sistema sanitário 
público, o Partido Popular tiña a abriga de sentar as · 
bases da reforma estructural e funcional da nova área 
de competéncia, dacordo coas condicións diferenciais 
da povoación (en especial a pirámide deidades 
invertida por efecto da emigración) e dun acceso 
desigual aos recursos da sanidade. 

presidente do servizo fosen ·pers~?S distintas. 

A estratéxia global do sistema sanitário galega a penas 
existe. A auséncia dun -marco coma a Leí de 
Ordenament9 Sanitário impide abrir pistas de futuro 
tanto como afrontar os problemas diários dunha 
estrutura que reproduce noutra escala os vícios do 
centralismo. O establecemento de empresas públrcas 
para xestionar áreas sensíbeis do sistema, .agrava esta 
caréncia de referente legal e interfiere o sistema de 
contratación, a planificación e a xestión. O 
apadriñamento de fundacións, copiadas de paises con 
cultura, marco legal e niveis de renda diferentes, non ven 
a mellorar a asisténcia senon a recortar a rendabilidade 
social dos orzamentos da sanidade pública. 

pública, se cadra para contribuirá campaña de Aznar 
á presidéncia do Governo central·. No temor dos 
problemas, Romai Beccaria desE:iñou uhha actuación 
de compracéncia coas instáncias _críticas do sistema 
que hoxe mantén o seu sucesor. Parte desta política é 
unha vixiáncia intensa sobre os meios de 
comunicación con orzamentos _millonários·para 
publicidade encoberta. 

Só factores de instrumentación política por parte de 
Fraga frearon nesta transición da sanidade as 
posibilida9es de reforma e estragaron un ha 
oportunidade financeira non despreciábel que si 
aprove.itaron Catalunya e o País Basca. O Sergas non 
medrou en .autonomía senón que aumentou a sua 
.dependéncia da Consellaria e non formulou seque_ra a 
oportunidade teóriéa de que o Conselleiro e o · 

O obxectivo visíbel da política de sanidade da Xunta 
nestes anos críticos foi polo visto demostrar que a 
direita poderja dominar as interferéncias, atribuidas por 
ela mesma, a unha extensa e complexa nómina · 

Os usuários do Sergas coñecen polas refer~ncias do 
seu entorno relacional directo que unha prótese de 
cadril pode demorar dous anos, o que nu-nha povoación 
sumamente avellecida pode traducirse pornunca; que 
unha consulta xinecolóxica tarda non menos de tres 

· meses. Mais a .¡<ulgar pola información dominante, non 
hai listas de espera. Velaqui o resume da sanidade 
pública fraguista: gastar en pregón e agasallos os cartos 
que deberían pagar os alicerces dl)n bon sistema 
sanitário pensado desde o país para o país.• 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
Os traballadores de Eridesa chaman a defender a alcaldia nacionalista 
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·A povoación das Pontes. acude masivamente. ao acto en apoio ·ao seú 
~ ; ~ .... ~ .. . ~ . ... ~ -

-0- PAULA CASTRO 

O vello cine Alovi, edifício de
clarado en estado ruinoso e re
cuperad o pola actual equipa 
municipal acolleu, o pasado sá
bado 1 de febreiro, a cento.s de 
ponteses que acudiron ao acto 
convocado polo BNG ante a 
moción de. censura presentada 
polo PP . As distintas interven-

. cións de representantes políti
cos e sindicais puxeron 'en dú
bida a legalidade do proceso, 
no que o cabeza de lista do 
PSOE, Vicente López Pena, pa
sa a ser proposto como alcalde. 

"Foi o esforzo do pavo de As Pon
tes coa participación nas distintas 
mobilizacións quen acadoµ solu
cións para os problemas da c·omar
ca, non o governo amigo", asegu
raba Manuel Rodríguez Doval, res- · 
ponsábel comarcal do BNG en· Fe- · 
rrolterra diante da asambea do ci
ne Alovi, cun aforo amplamente su
perado pola masiva asisténcia da 
cidadania e que óbrigou a moitos a 

seguir as intervenéións, durante as 
case que tres horas de duración, 
de pé, sentados no chane mesmo 
desde a rua. Ao acto asistiron ta
mén os concelleiros do PSOE, os 
alcaldes de Pontédeume-e Fene e 
mesmo se desprazaron mozos e 
m_ozas dputras vilas da comarca 

A. IGLESIAS 

para amasar o seu apoio. 

Doval, que apresentou o acto, ex
plicou que •(non está en xogo a~ 
perda dúnha alcaldía, senón a 
substitución dos máis elementais 
dereitos democráticos",· porque "se 
está a xogar coa dignidade das 

institucións e coa pervivéncia dos 
sectores productivos do país, dos 
que Endesa é piar fundamental". 

Pola ·sua banda, Xalme Castro, en 
calidade de representante sindi
cal, como membro da CIG e como 
traballador de ErJdesa, aseguraba 
que coa apresentación da moción 
de· censura, o PP "pretende rirse 
de nós, que participamos nas mo-

. bilización mentres que eles as boi
cotearon constantemente , pero 
agora, cando hai posibilidades de 
conseguir a industrialización de 
As Pontes é cando veñen". 

Castro lembrou un tras outro, cada 
un dos acordos acadados nestes 
(lltimos meses polos traballadores, 
moitos dos cales están nestas da
tas recebindo as multas pola sua 
participación nas manifestacións, e 
sinalou o importante apoio presta
do desde o concello, mentres que 
"os señoritingos acusan ao alcalde 
de poñerse do lado dos viciños, de 
tirar do proceso para adiante, de 
loitar pola supervivéncia de As 

Pontes". Ademais criticou o inten
to do PP de apresent_arse agora 
como únicos xestores válidos para 
"manexar os cartos conseguidos 
polo pavo para gastalos. eles". A 
sua intervención rematou cun cha
mamento á mobilización que pro
vocou os aplausos dos asistentes, 
asegurando que "se de aquí ao 14 
pelexamos todos xuntos, Vitola vai 
a segu ir sendo o noso alcalde por
q~e eso é a xustiza" . 

Moción de censvra 

Cos asistentes en pé, entre aplau
sos e coreando un "Vitelo, Vitola!", 
foron recebidos o alcalde de As 
Pontes, Vítor Guerreiro e Xosé 
Manuel Beiras. Durante a sua in
tervención, Vítor Guerreiro criticou 
mesmo a redacción do documen
to no que se recollian as causas 
da mcrción de censura "que ape
nas enchen un fólio". Desta análi
se concluiu que se lle comparaba 
con Mario Conde "porque din que 
levei a As Pontes á crise". Tamén 
sinalou as críticas tiradas á equipa 

·--
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Vítor Guerreiro, alcalde das Pontes: 'T~átase dÜnha operación de fundo do PP que ven pola viada privatización 1 fo 1 

-0- P.C. 

O alcalde de As Pontes asegura que esta moción vense prepa~ 
rando desde hai tempo nas altaS-e$feras do Partidó Popular e 
que detrás da governabilidade do concello· hai intereses econó
micos e políticos moi claros dirixidos a impedir que unha equi
pa muni~ipal nacionalista poida xestfonar a grande cantidade 
de investimentos que vai recebir As Pontes. Ao tempo, está en 
xogo a pretensión, xa anunciada poi<;> governo central, de priva
tizar Endesa, principal fonte de ingresos da povoación pontesa. 

Como avaliaria a xestión da 
equipa municipal de As Pontes 
nestes últimos anos? 

Cando chegamos ao concello ato
pámonos cun déficit de 200 millóns.
de pesetas e co p'roblema das con
tratacións laborais feítas a dedo 
polo anterior alcalde e a sua equi-· 
pa. Comezamos por sánear a eco
nomía do concello e por solventar 
o problema do persoal, tanto no 
que respeita a dotación como a 
contratación. Elabmamos unhas 
bases e convocamos concurso pú
blico para que todo" o mundo tivese 
acceso a eses pastos. lso , levóú-_ 
nos case todo o ano 95, sobre todó 
porque a nasa entrada no concello 
coincidiu co verán. · 

equipa anterior non lle interesaba 
emitir por ondas porque a televi
sión estaba e_n mans privadas e 
era un importante negócio. Agor.a, 
coa emisión por ondas .todos os vi
ciños e viciñas poden acceder a 
ela sen pagar un peso. Para nós 
era importante-que nas zonas ru
rais tamén tivesen acceso á televi
sión, porque co cabo non podía 
chegar a todas as parróquias. 

Durante ese · periodo de xes
. tión, cales foron as principais 
reivindicacións· que se fixeron 
desde o concello? · 

Un dos problemas que ternos de 
~empre, senda como somos unha 
vila industrial, é o. das vias de co
municación e das infraestruturas. 

·Solventados eses problemas un Desde o primeiro momento trata-
dos primeiros logros a sinalar foi a · mos de conseguir unha entrevista 
consecución para a vila dunna es- . con Guiña para que viñera aquí e 
cola-taller .que xa se demandara pujdera ver por el mesmo as no
habia anos e que as anteriores · sas necesidades. A vila precisa de 
equipas de govern9 non lograran. boas comunicacións con aquelas 
Eso supuxo, que 35 rapaces e .ra- zonas coas que ternos máis rela-
pazas de As Pontes pu id eran ción, como A Coruña, Ferrol, Orti-
aprender un oficio, o que. lles deu a gueira e a Meseta. Guiña prom·e-
posibilidade de atapar un pasto de · · téranos vir ao concello, pero ainda 
traballo ou ben instalarse pala sua é hoxe o dia que non apareceu, 
canta. Outra das consecucións im- parece que vai vir á inauguración 
portantes foi ¡que se instalase na da fábrica de palas. En calquera 
vila. unha fábrica de palas eólicas, caso, está claro que fornes dura-
ª primeira que se monta na Galiza mente castigados por ser un go-
·e que supón a criazón de 35 pos- verno do BNG e non se atenderon 
tos de traballo. Polo momento es- as nasas reivindicacións. 
tán traballando 15 rapaces e .o res
to incorporaranse no mes de Mar
zo. Ademais está o tenía da televi
sión local ·que antes emitía por ca
bo e ·agora emite por ondas. _á 

A nível de concello, como fo
ron as relacións co PP? 

Desde o primeiro momento, o PP 

iniciot,i ·unha campaña de acoso. e 
derrubo. da equipa de governo 
municipal levando a cabo unha 
oposición ruín e rastreira, mesmo 
repartindo panfletos polo pavo de 

. · caracter insultante e persoal , pe
ro nunca facendo unha oposición 
construtiva. Pésie a estas actua
cións, a equipa de governo conti
nuou ca seu traballo dando a 
imaxe dun povo tranquilo e traba
llador, mentres que o PP queria 
facer todo o contrário, dar unha 

. A. IGLESIAS 

imaxe de pavo conflitivo. 

Como describiria a actuacion 
de Aquilino Meizoso, anterior 
alcalde de As Pontes? · 

El foi quen moveu todos os fios, 
mentres que o resto dos do PP son 
monicreques que el manexa. Hai 
que ter en conta que Meizoso, des
de o primeiro dia, foi incapaz de 
asumir a perda da alcal.dia e estivo 
traballando só para acabar~ con 

nós. Hai algo máis dun ano e coin
cidindo co mitin do PP na Coruña 
polas eleicións xerais, anunciou 
que ese dia se faria pública a mo
ción de censura coa disidéncia dun 
concelleiro do PSOE que debía ser 
o mesmo que os apoia agora. Da
quela non se fixo e non sei por que 
razóns. Ademais el tamén foi o re
dactor do proxecto do polideportivo 
e agora está pendente de sair un
ha senténcia do Supremo que su
poño que o condeará a pagar unha 
indemnización. Esa é, entre outras, 
a razón pala que pretende que per
damos a alcaldia. 

Pero apesar desa oposición 
conxunta parece que hai certa 
divisiqn entre os populares ... 

Están, por unha banda, os que 
apoian a Aquilino Meizoso Carba
llo, que era dos anteriores Amigos 
de As Pontes e pola outra o grupo 
liderado por Xosé Manuel Pérez 
Gordos, que é deputado nas Cor
tes . Mesmo tiveron fortes enfren
tamentos que tránscenderon á 
prensa. Esa división ven xa desde 
as eleicións anteriores, cando aos 
que eran do PP histórico se lles 
impuxo, desde os altos estamen
tos, que o número un da lista fose 
Aquilino Meizoso, algo que nunca 
foi aceitado por eles. 

Na equipa municipal o BNG go
verna xunto ao PSOE, como 
evoluiron as relacións entre os 
concelleiros de ambos grupos? 

Semp,re marcharon ben. Os úni
cos problemas ·de nomear foron 
co disidente, ca tránsfuga, que é _ 
un home que non .entende a vida 
pública e considera que todo o hai 
que facer seguindo. o seu critério. 
Desde o primeiro momento amo
sou a sua disposición a favorece'r 
intereses persoais e familiares 
que nós non podiamos pe rmitir. 
Cos demais concelléiros do PSOE 
as relacións foron moi boas 
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alcalde Vítor .Guerreiro 

de governo municipal, á que ~cu
saron de "non solventar os proble.
mas acuciantes que ten este pavo, 
ainda 'que non din cales son". Ao 
tempo, recolleu do texto da moción 
o ponto no que se fai referéncia "a 
que non damos entrada ás acerta
das suxeréncias do PP, porque 
non deixamos pechar a mina de 
carbón, porque deixamos instalar a 
fábrica de palas eri contra da sua 
vontade , porque non permitimos 
que caise este edifício, ou será 
porque ninguén lle fixo caso ao 
candidato alternativo que apresen
tou a proposta de construir un Port 
Aventura na escombreira?". 

Guerreiro insistiu tamén en que os 
únicos que non estiveron nunca nas 
reivindicacións "xustas son os que 
curiosamente queren acadar o go
verno" e indicou que o que se pre
tende é utilizar os recursos da UE 

.. "para financiar as suas aportacións 
abrigadas aos acordes Xunta-Me
sa-Sindicatos". T amén se dirixiu aos 
asistentes asegurando que "os que 
moven as mocións de censura non 

je Endesa' 
Acúsase ao próprio concello de 
.ter alentado a conflitividade- na 
vila, cal é a sua visión? 

Nós apoiamos sempre as mobiliza
cións e as reivindicacións dos traba
lladores de Endesa, tanto moral co
mo economicamente e mesmo os 
membros da equipa de governo 
participaron nas manifestacións de 
Santiago, Madrid ou Rábade. Esti
vemos dacordo con todas e cada 
unha das peticións dos sindicatos e 
denunciamos a práctica do governo 
popular e dos governadores civís, 
que lembraban os tempos do fran
q u ismo mandando ás forzas poli
ciais contra das manifestacións pa
cíficas dos viciños. Apoiei as mobili
zacións e volveriao facer, porque 
estamos defendendo os intereses 
do povo. Mesmo o sector do comér
cio, que nunca foi moi receptivo ás 
mobilizacións e ás taigas, respostou 
de forma masiva sen que 'houbese 
nengun tipo de presión. Contribui
mos económicamente igual que 
contribuimos cos gandeiros cando 

son os partidos políticos, senón as 
persoas, os conveciños, e se pode 
falar con eles · para explicarlles que 
o que pretenden facer non é ó que 
quere o pavo de As Pontes". 

Pola sua banda, Xosé Manuel Bei
ras lanzou unha dura crítica contra 
do PP e defendeu a· lexitimidade 
democrática dos resultados eleito
rais. Beiras asegurou que os prin
cipais obxectivos do BNG son .os 
de "restaurar a democrácia, exer
cer a liberdade e conquistar o be
nestar", pontos cos que coincidi
rian nas suas reivindicacións "os 
cidadáns lib,res de As Pontes". 

1ras facer un exhaustivo repaso 
ao "pasado antidemocrático do ac
tual presidente da Xunta", acusoo
no de ter provocado unha nova di
visión do povo, "entre os que de
fendemos na práctica o xogo de
mocrático limpo, os que non utili
zamos outra arma que a palabra e 
as ideas e aqueles que converten 
a política nun mercado· de gando". 

foron as mobilizacións pola cuota 
láctea, non como anteriores equi
pas municipais que repartirqn cartas 
para asuntos que non tiñan a máis 
mínima importáncia. 

Como reaccionou a dirección 
de Endesa diante do apoio de
clarado do concello a estas mo
bilizacións? 

Penso que a empresa soubo distin
guir ben cal tiña que ser a posición 
do concello a respeito deste conflito 
e eu tamén o tiña moi claro. Son 
traballador de Endesa e polo tanto 
consciente de que había que sepa
rar a relación cos traballadores da 
relación coa empresa. A nosa atitu
de non podía ser neutral e tiñamos 
que estar de parte dos traballado
res. Canto á relación con Endesa, 
coido que se pode considerar fluida 
e beneficiosa para As Pontes. Nós 
queríamos que rematasen todos os 
conflitos que houbo na etapa ante
rior, porque penso que só resposta
ban a unha chantax~ para obter 

A. EIRÉ 

O grande éxito de Fraga 
O PP vai apresentar como o grande éxi.to de Fraga. nestes oito anos de 
preséncia no Governo a "construción. das autovias". Asi o anuf.l.cioti e 
asi vai ser a mensaxe na campaña eleitoral. Pata apoiala está deseñado 
un fato de inauguracións de anacos da estrada, tod9s en Setembro e Ou
tubro. As obras van tan retrasadas que o Ministro Arias Salgado se des
prazou a Galiza para apurar ás construtoras. O rebúmbio acadará uns ní
veis propagandísticos que ninguén vai lembrar que primeiro tiñan que 
estar as autovías rematadas en 1983, logo en 1985, despois en 1986, 
máis tarde en 1987 ... Tampouco que non estarán finalizadas nen no ano 
2002. Pero Fraga, venderá igual o invento, como xa o fixo· o PSOE e 
tamén o PP nos últimos comícios. ·C uiña· quer ter algo próprio e 
anúncia unha autoestrada de peaxe até Lalín, pola parte direita. Asína
se un protocolo pero ninguén sabe de onde sairán os carros, nen cando . 
rematará. Para salpimel)tar o atrª-cón, falan de que negócian a supre
sióp de peaxes como o de.Rande_-Puxeiros.e, mesmo, o de Carballo. • 
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Outro dos factores que, segundo 
· Xosé Manuel Beiras, está detrás 
da moción de censura é o proble
ma da sucesión dentro do próprio 
PP, no seo do que dixo que se es
tá a producir "un tirapuxas entre 
Romay Beccaria, Cacharro Pardo 
e Saltar". A este respeito, Rodrí
guez do Val lembrou que xa o. 23 
de Xuño de 1996 Romay Beccaria, · 
amasando o seu completo control 
sobre o PP coruñés, indicou, 
nunha reunión de alcaldes e altos 
cargos, que entre os seus obxecti
vos debia estar "implantar o PP de 
G sobre todo na zona do Ferro!". 

Ao longo da sua intervención expli
cou as claves que provocaron aes
ta moción.de censura, ~ntre as que 
sinalou "o control do sector eléctri
co, a segregación mina-central, os 
beneficios acumulados de Endesa, 
os proxectos de privatización e o 
Canon de Electricidade". A este 
réspeito !embrou a senténcia do 
Tribunal Supremo", que foi fallada 
hai xa meses e que ainda non foi 
publicada.+ 

cartos e despilfarralos repartíndoos 
entre os amiguetes. Solicitamos un
ha entrevista con Fuster, pero non 
nos contestou, supoño que motiva
do pola situación. 

Ademais de insistir na conflitivi
dade, que circunstancias levan 
ao PP a apresentar a moción de 
censura contra da equipa á que 
vostede representa? 

Houbo uns acordes Xunta-Ende
sa asinados no ano 1992 polo 
presidente da Xunta, Manuel Fra
ga, e polo de Endesa, Feliciano 
Fuster, que supoñian entre outras 
cousas 7.000 millóns de pesetas 
en investimentos para As Pontes. 
Coas mobilizacións promovidas 
polos sindicato s conseguíuse 
abrir a mesa de negociación para 
que se retomasen esas cuestións. 
Ademais está a Mesa do Carbón , 
que vai supor a distribución de 
300.00Q millón:> de pesetas dos 
que nos podia tocar algo . O PP 
sabe, e o señor Romay tamén , 
que van vir fortes investimentos e 
que se van mellorar as vias de 
comunicación. Ademais, hai un 
asunto moi importante que é o do 
Cánon de Enerxia, que está a pi
ques de sair e que .vai supor para 
As Pontes uns 3.000 millóns de 
pesetas. O di? 5 de Novembro 
reuniuse o tribuna! para tallo e_vo- . 
to e case podemos dicer que ago
ra mesmo esa senténcia está reti
da porque senórr teria saido xa. 

.~ Se sumamos todas esas cantida
des vese que para esta vila v.an 
vir moitos cartas, e o que non po
de permitir o PP é que un gover
no do BNG os xestione, máxime 

. cqndo estamos á.s portas dunhas 
eleicións autonómicas. Penso , 
polo tanto , que se trata dunha -
operación de fqndo qo PP que 
ven pala via da privatización de 
Endesa e qu_e quere ter atados to
dos os tios, seguramente para 
boicotear o dia de mañá as ac
cións dos sindicatos e demais. • 

ANOSATERRA 

APANARO 

. Unha manifestación en Compostela 
pede respeito para Cuba 
Eran máis de 500 persoas as que convocadas· por vinte aso
ciacións e colectivos, as que sairon o Silbado 1 de Febreiro 
á rua en Compostela para exixir o respeito pola ~oberania 
nacional dos pavos e, en concreto, pala de Cuba. E a actual · 
política do _ G~)Verno Aznar a que levou a estas organizacións 
a asinar un ma11itestq_ no qu~ se fai "unha condea clara sen 
paliativos do bloqueo e as. agresións ás que está sometida a 
illa por parte de Estados Unidos", polo que se .reclamou "un 
novo modelo de relacións internacionais baseado no respeito 
e solidariedade e non na inxeréncia e nas ameazas". Os ma
nífestantes pararon no consulado de Cuba para amasar ·a 
apoio ao pavo cubano, unha sociedade da que se lembrou 
foi quen de acadar "cotas de desenvolvimento e benestar so-_ 
cial sen parangón no resto dos p~íses da_~ua área". 

As orga11izaéións c.onvocantes fixeron fincapé na postura 
do PP frente á política deseñadá pajos Estados Unidos 
coa Lei Helms-Burton. "A alianza estabelecida 'entre o PP 
e a Fundación Nacional Cubana-Americana e entre os 
seus líderes, José Mª. Aznar e Jorge Mas Canosa é u·nha 
mostra de que a política española non é libre e indepen
dente e só pretende facerlle o xogo ao governo dos 
EEUÚ". Tamén.se chamou a atención sobre a pnsibilidade 
de que Aznar esfexa pagando "os favores recebidos e 
nunca desmentidos durante a pasada campaña eleitoral" 
coa sua relación coa FNCA. Ao remate da manifestación, 
Ígor Lügris, .como voceiro das organizacións, lembrou a si
tuación pola que está a pasar o P.em e a necesidade de aca
dar unha solución política á crise da embaixada xaponesa. • 

A Fedéración de Municíp.ios 
contra a Fenosa 

5 

, 

O Xoves 6 de Febreiro a Federación Galega de Municípios de 
Províncias reúneSé en Compostela nuaha asemblea extraordi
nária para decidir as medidas conxuntas a tomar frente á pre
poténcia da compañia eléctrica Unión Feno5a. A baixa calida
de do servizo, con numerosos apagóns, e os cortes de submi
nistración aos concellos que a Fenosa considera morosos son . 
as·razóns do enfrentamento. Segundo Fenosa os concellos 
adebédanlle 4.922 millóns de pesetas desde 1989. Pero os mu
nicípios matizan esas cifras e indican que desa cantidade, 
3.552 millóns corresponden a non ter aplicado-a tarifa máis 
baixa, cando as eléctricas teñen a obriga de informar sobre es
ta posibilidade. Outros 650 millóns corresponden a non consi
derar que o 1,5% da facturación debe _aplicarse sobre o 
volume neto e non o bruto e 720 millóns por aplicar o 2% do 
imposto municipal correspondente unicamente á obra civil.. 

A comisión mixta do tren 
non vale sen investimentos · 
Para os representantes da Plataforma en Defensa dos Ca
mifios do Ferro, á comisión mixta anunciada· por Xosé Gui
ña na que os governos central e galega analisarian a si~ 
tuación do tren e os posíbeis investimentos é unha "toma
dura de pelo" xa que hai un plano aprobado polo Parla
mento sobre as actuacións a seguir co ferrocarril. 1Hepre_
sentántes de PSOE, BNG, IU, CIG, CCOO, UOT e Adega 
anu.ndaron en roda de prensa o Martes 4 mobilizacións xa 
que non se inve"stiron cartas o pasado ano no tren e tam
pouco ~stá previsto faeelo neste exercício. Compararon li
ñas ferroviárias como Madrid-Barcelona, dos mesmos qui-_ 
lómetros que a de Santiago-León, 400, e unha duración de 
catro horas, nas que se están acometendo me!loras men
tres esta, cuxa viaxe dura sete horas, queda como está.• 

Os talle~es do Exército en Pontevedra 
trasladados a Valladolid· 

1 

_ O Estado Maior do Exército confirmou o traslado de Ponte
vedra a Valladolid dos talleres do Exército que se ocupan 
do mantenimento .do parque móbil, sobretodo da Brigada 
de Infantería Lixeira de Ponteve_dra. Por outra banda, non 
están garantidos os 68 postos de traballo de alta cuaHfica
cón que na actualidade que prestan servizo nos talleres. 
Un portvoz das CCOO estimou en mil o número de postos 
de traballo indirectos que se perderán con, este traslado.+ 
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OPtNIÓN 

A REVISTA ENCRl)CILLADA VEN DE PUBLICAR O SEU NÚME
RO 100, QUE REPRESENTAVINTE ANOS DE ANDAINA ININTE~ 
RROMPIDA NOS CAMIÑOS DA COMUNICACIÓN E A R~FLE-

XIÓN CRISTIÁ EN GALIZA. 'coN ESTA .OCASIÓN DEU Á LUZ 
UN VOLUME EXTRA DE 340 P ÁXINAS, NO QUE FAI UN REPA
SO Á REALIDADE DA IGREXA GALEGA_NO _FOSTCONCÍLIO. 

VINTE-ANOS DA IGREXA -GALEGA 
VITORINO PÉREZ PRIETO 

Encrucill.ada, "Re~ista galega de pensamento aquel aggiornamento, promovendo un move
cristiá" reza o seu subtítulo, cumpre vinte ..mento restauracionista que pretendía poñer 
anos de andaina na Galiza, "polos_ adras das de novo "as cousas no seu lugar". A pesar 
súas igrexas, polos foros da· súa cultura, polas das frustracións da eufória corciliar que vi-
mestas e duras fragas dos seus problemas", co- ñer9n nas décadas Seguintes, con todo, o 
mo escribía neste volume o seu director desde empuxe das bases da lgrexa e o novo pensa-
o come2:o, o t~ólogo, pensador, profesor, es- mento -teolóxico fixeron cambiar moitas 
critor e académico Andrés Torres Queiruga. cousas, sendo unha verdadeira primavera vi-
Vinte anos (entre o Xaneiro .de 1977 . e o do zosa para os cristiáns; abriron portas que en-
1997) son moiros· anos. As perro de 10.800 dexamais se poderían volver-pechar, a pesar 
páxinas dan para moito, tal com'o reflexará dos esforzos restauradores. Foral\ tamén mo-
un próximo volume cos indices· dos cen nú- · mentos de profundos cámbios sociais, políti
meros publicados. Nese moito hai, necesaria-- · cos e culturais en todo 
mente, bo e malo, acertos'.e erros,'pero sem- o mundo, particular-
pte .a' vida que se vai facendo _história. A vida.. mente n-a península 
dunha -lgrexa en Galiza que non puxo moito ibérica e na Galiza. O 

seus centros de e~sino); sobre todo nas reli
xiosas, os froitos continúan aínda sendo un
ha realidáde cos seus ·altos e baixos. Foi o 
tempo da editorial SEPT, que quería produ
cir libros relixiosos.en galego e que acadoti o 
seu cúmio coa publicación da Bíblia Galega; 
este grupo tivo un -importante protagonismo 
no impulso da litútxia en galego, ao pe dou
tro grupo na Galiza do Norte, os ferroláns 
que facían Boa Nova na mesma casa do bispo 
Araúxo: Outros grupos . anovadores fo ron os 
que promoveron o movemento Catequético 

e o de Cáritas Diocesa
na, que en Lugo deu a 
luz un proxecto tan hn-

interese por ser galega, pero liaíQ.én a vida . traballo de teólogos co- ,.F · · 
dunha lgrexa galega que quixo e quere ir . mo Chenu, De Lubac, oran OS ános 

portante e laureado co
mo foi Preescolar na Ca
sa (qu:e funciona desde 
1977);-e o importantísi
mo labor dos leigos das 
C?munidades de base, · 
os movementos espe
cializados .dé Acción 
Católica (os mozos da 
XOC, XEC-MECG, 
XIC e XARC, Qs adul
tos da HOAC e o Mo
vemento Rural...) -e os 
movementos pro Latl
noamérica-("Oscar Ro
_rr:_eto" ... ). 

construíndo unha hisrória propria. Esta últi- · Rhaner, SchiUebe- · · - _ - . 
ma é a xenuína herdeira dos trá.ballos, refle- eckx ... ab~irían 'o cami- en que: ~p~receu e 
xtóns e esforzos dos níéllores ctentes na histó- ' ño das corr_e~t~s -d~ ~9-- -~- foi dando bs selisi ·froitos 
riá galega, que teimaron en xunguir a súa va teoloxfü pol(~iCa eú, ·. . .· _.,., · · ~: -_ ; . · : 
identidade galega e a súa fe qristiá (c( os ropea e · aY~toifadaJi- .;:/ O ffiO,yemefitQ:. ffialS -
meus libros A X:eración Nós e Galegos e cris- béia~ión, _tap ~oituosa - galeguizador 
tiáns). O Pedrón de Ouro en 1991 e o Prémio como .persegmda . Os _ - "~" . ' 
da Crítica xunto con lrimia en -1996, con to- cristiáns. dé-básé.alutne- de foda-a -histotia 
do o discutíbeis que poidan resultar, manifes-. --aron grupos e move- - · 
tan, entre outros, o recoñecemento da socie- mentos, dinámicas pa- · da, IgreX:~ galega"·.-
dade g_alega ao traballo desta publicación. rroquiais .. . que fixeron 

UN CONCILIO QUE QUIXO CAMBIA~'- Á 

lGREXA CONTEMPORANEA. O volume fe~ 
flexa, coa amplitude limitada que lle permi
ten as súas 340 ·páx~nas, ·ª-vida ,~a lgrexa ga
lega nos ·últimos vfüté ·anos- e"nos rrinra de 
postconcílio. O Concílio Vaticano 11 (1961-

prender p. ilu.sión 
nunha .. mens·áxe-eríStiá :-_ -
'qué tífül'~oi~.<l ~que di- . .- - _, 
cir aifída·;· vol\:endo ás --
raíces sempre nova.5 do 

. • =- . .l ... En fiñ, foron os anos 
en que apareceu e foi 
dando os seus froitos o 
movemento máis gale
guizador de toda a his
toria da lgrexa galega, 

Evanxeo. · 

1966) foi ,o fe~to'rnáinrárisc;enclfotal da lgre- O .POSTCONCILIO NA 
xa católica neste século e o prj.meiro verda- GALIZA. En Galiza tivo 
deirarnente ecuménico (universal) de toda a _· un -eco import~nte a creativa -Asemblea 
HGtÓria d·a lgrexa,. Os seus).500 participan- . CoñXunta de b'ispos é sacerdotes dó' Estado 
tes, representante~ de' todas. as rexións e. cul- ( 1'966-71), é forort os tempós do Condlió' 
turas da Térra; contrastan cos T50 do Vatica- ·galego (1966: 79), unha gran oc;asión frustra-

. no 1 0869-1870) e os 258 do ou.tro: gran ., ' <;la, ·a pesar do.gran ésforío participativo que 
con~ílio, o de Trento, (15_45)563 ), que re-· :~upuxo. Fpi_tarrtéI).. o tempo dun movemento 
presentaban a penas ás poténcias--occiden- · · clerical ptoÍu.r).damente anovador, como foi o 
ta'is._ A.demais, ~- súa ~on.tad_e _de "poñer ·a · do grupo dos "l~mandiños" (1966-1974 ), ·e 
lgrexa~ao día" (aggiornamento )~ - cefrontando os outro moito ºmáis signifi~ativo coma o dos 
probl~mas reais pqn só_ desta ~~nón tamén do Colóquios Europeos de Parróquias O 966-
mundo._ (pobreza, :opresión, violéncia, derei- 1987), que foi valorado positivamente ate 
tos humanos ... ), fan _del un c.oncílio pastoraJ ,.pola .Gland~t-inaUPG';' os, ~-~europeos" eran o 

· e práctito, que· contrasta. coa vontade case . ,'- ekÍ:>ofü~nte --d~--í~porta:ht~ 'movemehto ·pro-
exclusivamente dogmática dos anteriores gresista e gáleguizador fio dero. Houbo ta-
concílios . . ('.) c6mezo dunha das súas consti- mén movementos renovadores nos Semina-
tuci_óns;-a Gaudiúm er spes, qu·e foi acollida rios e os/as Congregacións Relixiosos/as (a 
con apaixonante ifusión· en ºtodo o mundo, _UPG e outras fo~as polítkas progresistas na, 

que produciu as revistas de máis'-longa per
manencia: Encrueillada (desde 1977) e Iri

. mia (case 500 números desde 1981). A 
Asociación lrimia impulsou, ademais, as 
"'Romaxes de Crentes Galegos", outras reu
nións que chama "lrimianzas", retiros de 
,e.<;piritualidade, escolas non formais de for
madón bíblica e teolóxica, etc. Non se po
de esquecer entre os froitos destes anos un
ha decorosa lista de publicacións: libros e 
outras· publicacións en galego (a revista 
p~toral L¡u..mtei'fa e outros boletfns parro-

. "quiais). A ÓlÚrrÍa pola da vizosa árbore da 
lgrex~ galt;ga é o movemento das "Mulleres 

.f=fisti~fialegas", en p~oceso de c~~mstítu
- ción trás váda.S ieunións. • 

e . tantÓ. na 'fnetrópole-· como rici peúféria, dida:· --· ceron ·ou xurúaronse· nas santrisHas e nos 
"Os g~zos e as' espercinzas·, 35· tristuras e as ari-: · '· ,_1 . · . , •• · ~ , _ • 

gúr!as ªª xe.nte dos poso&,días, _s9bre todo dos. ' . (' 

VJTORINO PÉREZ PRIETO é ctego e escritor 

! . 

pobres e;os aflixidos,~s,on ·rait~l'f~os gozos e. as --
esperanzas1 tnstµraú · a,ngútias dos discípulos . 
d_~ Crísto,_ e n~cfa J1ái .v.erdªd~iramente l_-u;i'
IlJi.ai;!º-=<C¡u~ ~?ll. t,eña .r~~náncia _no seu ,c9ra-_ . . 
zón . A lgrexa ?<'.ª sem~!lp.qa 9H~rer ocupar_ o 
seu divórcio co mundo moderno e compartía . 
as · pteo~upaciqns _pa humanid~de, "abrír}do-. 
lle as ·súas fü~stras'.' como _proclamara profeti
cament~ o.,papa~Xoá~ XXIII, ·cando o con
vocou. Oeste. ~eito, coas limitacións da. xeri.
te do ancien .tegime que aínda_ participou nel, 
o Concílio soubo tomar. posturas decididas 
na defehsa da dignidade· humana fronte a to- . -
da opresión ·sociopolídca, .cultural ou rekxio
sa, o' que ·fo¡ saliehtado mésmó polos· asis
tentes de fara da lgrexa católiéa. 

Esta apertura condliar resultou imparábel e, 
de contado, colleu unha evoludón de verti
xe, cambiando moitas CO\!Sas en pouco tem
po coma da noite ao día. Pero moitos deses 
cambios foron só aparentes; o núcleo· xerár
quico que.govema a lgrexa permaneceu case 
inconmovíbd e non tardqu . en facer recuar 

• • • ~. ' • ~. : . • t 

Xosé Lois 

) 
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OSIRMÁNS 
ESQUECIDOS 

MANUÉLMERA 

Non hai dúbida de que as relacións entre 
Portugal e Galiza medraron nos últimos 
anos. Houbo dous feítos que pularon por 
que así· fose a caída das ditaduras salaza
rista e franquista e a supresión das alfán
degas a ambas beiras da raía. Abonda ver 

· como ano a ano medran os intercámbios 
-comerdais, nos que Galiza ten un claro 
superavit, pero tamén as visitas turísti
cas. Portugueses e galegos fan compras a 
cotio, para decatarse de que está aberra 
unha fenda definitiva no muro que secu
larmente, e por razóns externas, afastaba 
as duas partes irmás do Miño. 

Mesmo desde as admini tracións, no no 
caso autonómicas e municipais, hai unha 
aposta, ainda máis verbal que prática, por 
formar co Norte de Portugal unha grande 
rexión económica que nos permita man
ter po turas e proxecto comun dentro da 
Unión Europea, mellorando deste xeito as 
posibilidades de competéncia dentro do 
marco hostil que esta representa. Tam
pouco a patronal delxou de aproveitar as 
vantaxes dunha maior relación entre os 
dous países irmáns, e así temas impon:an
tes investimentos, galegos en Portugal, es
pecialmente na área de Porto, portugueses 
el). Galiza (Cimpor, Pan de Azúcar, Sonae, 
Caixa Xeral de Depósitos ... ). 

Pero hai nas relacións con Portugal un 
déficit importante que ainda que pareza 
mentira, ven producido tanto pola desí
dia e desinterés da patronal e a Xunta de 
Galiza, como pola falta de adicación e 
proxectos concretos do nacionalismo. A 
Xunta e a patronal acentuaron os inter-

. cámbeos económicos, pero esqueceron 
outros aspectos que tamén son importan
tes para a nosa nación, mesmo para po, 
tenciar a sua identidade e servir de con
trapeso a todo o español, como é o rela
cionado coa cultura no senso máis am
plo. Non podia ser doutro xeito, xa que a 
Xunta non está por potenciar os signos 
de identidade de Galiza, e a patronal ga
lega hai moito que, cando menos maiori
tariamente, aposta pola estranxerización, 
son colonizados agradecidos. 

Resulta menos comprensíbel que desde 
o nacionalismo as relacións con Portu
gal sexan tan pobres, especialmente co 
Norte, tan identificado social e cultural
mente con nós. Só unhas poucas per oas 
a nível individual rachan con esta itua
ción. Sei que moitos portugueses rníran
'nos como extranxeiros, que non com
prenden a nosa problemática, e isto doe, 
máxime cando un espera, por lóxica, un 
aliado e un apoio ao problema nacional 
de Galiza. Así son as cousas, esa e a rea-' 
\ida.de, col'\)~iarn9s é. espetar miragres 
_non se vai acadar ren. Hai que entender 

·. que van séculos de isolamento, de desin
formación, en ambas ·as beiras da raia. 
Ternos .que· rematar con esta situaéión! 
1 .. • • • 

' Compre que desde o naéienalismo pule
mos por favorecer e organizar en todos os 

· : ámbitos de actuación-_nos que ~stemos, as 
. : relaciÓns con Portugal, para que''.isto ser-

. va para coñecernos mellar, pero tamén 
para rachar coa referénda estatal como 
único ponto de comunicación co mundo 
exterior. No eido da cultura hai que for
zar especialmeh't:e á T\7G e outros meios 
de comunkación para que conten a co
tio na · prográmac'ión con ártistas, inte
lectuais ~ persoas relevantes de Portugal. 
Para qu~servañ de contrapeso á invasión· 

. de cultura e língua· hispana. O próprio 
h(!,i que facer nas relacións __ sindicais, po
fí~icas, institucionais ... • 

"' • : : ' t j ' 
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Os populares aseguran qu~ os 'gadeiros saben que o problema está solventado e ·quen-o solventou' 

O PP négase a plasmar 
por escrito o acordo de non pagar a supertaxa 
-0-P.G. 

Os votos en contra do grupo 
parlamentário popular impedi
ron que se aprobara unha pro
posición non de lei apresenta
da polo BNG através da que 
se instaba á Xunta a tomar 
medidas político-administrati
vas co fin de evitar que o sec
tor lácteo pague a supertaxa. 
O conselleir'o de Agricultura, 
Tomás Pérez Vidal,- rexeitou a 
proposta argüindo que neste 
momento só teria efectos ne
gativos. Pola sua banda, 
Emílio López Pérez, do BNG, 
criticou a negativa dos popu
lares por considerar que o 
conselleiro non quere o 
apoio da cámara e insistiu na 
necesidade de que os ácordos 
figuren por escrito e sexan 
asinados polos responsábeis. 

"Ternos un compromiso políti
co co sector", aseguraba o titu
lar de Agricultura para de
monstrar que o governo non 
necesita aprobar unha proposi
ción non de leí que solicite da 
Xunta medidas político-admi
nistrativas para evitar pagar a 
supertaxa. Pérez Vidal enga
dia, na sua intervención diante 
do Parlamento, o pasado Mér
cores 5 de Febreiro, que apro
bar a proposta do BNG "non 
conduce a nada e ten efectos 
negativos". 

O conselleiro de Agricultura in
sistiu na necesidade de tranqui
lidade para o sector, lembrando 
que "o primeiro que dixo publi
camente que a sanción non se 
pagaba fun eu". Pérez Vidal 
anunciou que as comunidades 
da cornisa cantábrica terán un
ha cita, o próximo dia 13, co co
m i sário comunitário para que 
"as nasas ideas sexan tidas en 
canta" de cara a reasignación 
das cuotas na UE. 

Emílio López Pérez sinalou que 
non se pode considerar que a 
proposta do BNG chegue en 
mal momento, porque pésie 
aos compromisos verbais non 
hai "nen unha soa norma nen 
un acordo escrito" ao respeito 
da supertaxa. O parlamentário 
nacionalista criticou que o Go
verno galega pague a multa, 
porque "non é lóxico que se 
non ternos competéncias para 
regulamentar o mercado teña
mos que pagar nós". 

Para o BNG o problema de 
fÚndo é político e "non ten sen
tido que sexan Mádrid ou Eu
ropa os que negócien pasando 
logo a pelota á Galiza", asegu
rou o deputado, quen engadiú 
que "é responsabilidade do 
Governo central facerse cargo 
do pagamento da multa". Emí
lio López aseguro u, tras do · 
anúncio da reunión co comisá
rio európeu, que unha vez que 

O Conselleiro de Agricultura, Pérez Vidal pediu tranquilidade para o sector. 

sas para a regulamentación do 
mercado, si haberá responsa
bilidades directas" e engadiu 
que as os problemas do sector 
non se deben tratar como "un
ha cuestión de fe" senón con 
"responsabilidade política". 

O deputado popular, RodrígÚez 
Pérez, amosou o apoio total do 
seu grupo ao Governo galega e 
asegurou que a tractorada do 
15 de Xaneiro fara un fracaso, 

porque os gadeiros sabían que 
o leite non se ia pagar "como 
non se pagou nunca" e pediu 
ao BNG a retirada da proposi
ción porque "os gadeiros saben 
que o problema está solventa
do e quen o solventou", enga
dindo que "o agro está tranquilo 
e os gadeiros confían ne.ste 
Governo". · 

Desde o PSOE tamén se criti
cou que a Xunta asuma a su-

A. PANARO 

pertaxa cando é .cousa do Mi-
. nistério de Agricultura, pero "a 
forza política do Governo de 
Fraga non conseguiu ese acor
do", afirmou Francisco Sineiro. 
O parlamentário socialista ta
mén contestou ás críticas do 
conselleiro, que responsabili..: 
zou ao anterior Governo central 
do problema das cuotas, dicin
do que "a ,diferéncia agora é 
que a ame?zci nesta _ocasión 
durou até última hora".+ 

O BNG critica a falta ~de Coinpromiso dO GoVerno galego 
cos traballadores de· Endesa · 

: . ., . 

o grupo popular consideroú in- a negociación do protocolo ' c~incidind-o . coas teses na-
necesário aprobar unha moción eléctrico, o investimento dunha cionalistas, a ·socialista Maria 
exixindo da Xunta o 'cumprimen- parte . dos benefícios nas Pon- Xosé Portelro criticou que un: 
to do acord<> de ;9olab0ra.ción · tes·-e.i, O r:.exeita:mento-. do:.des:.-;_::::.r·· ha,..--Oas .emp_res-as,,,máis impor-
asinado con Endesa e o·· rexeitá- rñan'telamento do complexo é ~ tailtes ae Galiza non conte có 
man.to de calquera, plano de re- da sua.priyatización, __ apoio da Xunta. A deputada 
ordenación laboral qué.leve apa- · , :- ,.,. ": :.. - - .. :;. ·s.eciaJista ·acusou de mintireiro 
reilada a perda de pastos d~ tra- o ·"BNG considerajmprescJí,dí~;_ aó"~coñsell~jrli? ~de· lndústria,· por.. : 

· ballo ou a privíitización do com:. bél que, desda a Administra_- · te·r ásegu_r:adj} -c:j_ue el mesmo -
plexo mineiro-eléctrico de Ende.-. ci.Qn-, se analise a actualización eonsegu~íé:! ·adnclusión das 
sanas Pontes. Mentres que _os . do r'egulamento laboral ño'·éom.,, .. Pontes nas axudas á mineiria, 
populares aseguraban que xa plexo mineiro·, ·porque de non cando "esa propo~ta non foi 
existen compromisos firmes pa- ser así, di Xaime Bello, "perde- apresentada polo grupo parla-
ra a ·reindustrialización da co- ríanse 164 pastos de traballo [Tlertário popular en Madrid_até 
marca, o parlamentário naCiona- dff forma inmediata, máis de o 20 de )\aneiro". 
lista, Xaime Bello lembroi.J qu~ 300 a curto prazo ·e cerca dos 
xa no ano 92 a Xunta asinara un , 650 a meio prazo". 
compromiso de industrialización ._ . . 
para a vila e que pasados 5 O deputado do BNG analisou 
anos ainda non se cumpriu. polo miudo a situación da em-

. presa e lembrou que o próprio 
Entre os pontos da moción · ministro de lndústria, Josep Pi-
apresentada polo BNG e rexei- qué, dixo que Endesa-Meirama 
tada polo PP recollíase o com- "non están incluidas nas axu-
promiso de oporse á segrega- das do carbón porque o lignito 
ción mina e da central, a unida- · pardo queda relegado" e criti-
de técnica como garante para a cou o· in·cumprimento dos com-
continuidade da emprresa e a premisos de mellara de infraes-
defensa do emprego, a refüada truturas adquiridos pola Xunta 

O deputado do PP, X osé Laxe 
laxe xustificou a negativa do 
seu grupo a apoiar a moción 

. interveña a Xunta "nas conver- ,, do documento de actualización, coas Pontes. 

·tanto polos constantes investi
mentos que desde a Xunta se 
veñen tacando nas Pontes co- . 
mo polo interese que ven de
monstrando a Administración 
galega cara Endesa. Diante 
desta átitude, Xaime Bello ase
gurou que "votando en contra 
do que declaran todos os dias a -
credibilidade do PP queda ao 
descuberto". + 
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/ 1 .Chamadas á orde 

· por referirse á 
moción de censura · 
lnevitabelmente, ao tratar so
bre os· problemas de Endesa, 
o deputado nacionalista Xai
me Bello falou da moción de 
censura que está a piques de 
producirse, recollendo decla
racións textuais de Romar 
nas que afirmaba que o gru
po popular das Pontes conta
l;)a co beneplácito do 
presidente da Xunta. Diante 
destas alusións, Xosé M. 
García Leira, do grupo popu
lar e vicepresidente da cáma
·ra, que substituía a Vitorino .l 

Núñez, dixo que "se non se 
adapta ao texto da cuestión 
voulle retirar a palabra". Bello 
contestou que o plano políti-
co formaba parte da sua aná-. · 
lise da situación mentres que 
Garcia Leira buscaba no re
gulamento da cámara un arti- · 
go no que ampararse para 
facer calar ao parlamentário 
nacionalista. O vicepresiden-
te da cámara, superado pala 
rapidez do discurso do depu
tado do BNG, decidiu restar-
lle importáncia ao asunto e 

· acabou mesmo perguntándo
lle se non tiña nada rnáis que 
dicer ao respeito. • 

1 Contabilidades 

falsas en obras da -
Dirección de Mootes 
de Pontevedra 
Emílio López levou á cámara 
a solicitude de que a Xunta 
enJregue aos grupos 
parlamentários, no .prazo de 
un mes, os partes diários de 
traballos forestais correspon- · 
dentes ·a obras da Consellaria 
nos montes de Pontevedra, a 
apertura dun expediente ad
ministrativo para aclarar as 
responsabilidades derivadas 

. dos pagos _por obras non xus
tificadas na Dirección .Xeral 

- de Montes desde o ano 1990 
e a:formulación dunha quere
la contra o anterior director 
xeral, Carlos del Álamo e con
tra do ex-xefe provincial pe 
Montes e Industrias Forestais 
dé Pontevedra, Fernando Sá-· , 

·· enz de Miera, por indícios cla
. ro~ de prevaricación; 

O 
1
deputado nacionalista facia 

esta ·petición co fin' da Conse
·llaria adoptar medidas sobre 
-a posíbel contabilidade falsa 
nas .obras realizadas con fun
dos públicos, ·información 
que xa foi , publicada por ANT 
e m~"Smo indicou que o pró
prio conselleiro de Agricultura 
e o pr~sidente da Xunta · 
coñecian a süa existéncia. 
Pola sua,banda, Pérez Vidal · 
·calificou a interyendón do de
putado .naci~ista como 
"impresentábel'', indicando_ -
que se trata dunha 
"acusación que non proba na
da" e que "se precisaría unha 
comisión de investigación pa
ra dar eses documentos". • 
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De esquerda a direita, Alfonso Eiré, presentado~ do acto, ~arod RoV.ira (ERC~ 'X.M. Bei~~s (BNG) e lñaki Anasagasti (PNV). A. ESTÉVEZ 

Nunha mesa redonda organizada jJola Asociación Cul~ural de Vigo 

Anasagasti1 Rovira ~ .. Beitás. reaf4rman 
o papel do '!acion.alismo no Estado 
-0-- A. ESTÉVEZ 

lñaqui Anasagasti, Josep Carod Rovira e. Xosé Manµel Beiras 
xunfáronse o .Xoves 30 para talar de nacionalismo; de-como · 
as formacións nacionalistas chegaron ao momento ·actual e 
cales son as suas perspectivas de futuro no Estado. Fixéron
no diante dun salón a~ei.gado de persoas, _o do AuditQrto Cai
xavigo, as cales tamén tiñan moitas interrogantes que formu
lar aos tres representantes nacionaUstas, que coincidiron en 
sinalar que o nacionalismo ten que traducirse en "facer políti
ca" ali onde se tomen as decisións que afectan aos cidadár:ts. · 
Nesta mesa redo.nda a figura de Castelao foi a máis lembrada. 

lñaqui Anasagasti é un experto 
no escritor e político de Rip.nxo. 
Como el explicou, a través de co
rrespondéncia e documentación, 
coñeceu as relacións que Caste
lao mantivo co Governo basco no 
exílio. Os arg\jmentos do rianxei- · 
ro teñen hoxe máis vixéncia que 
nunca para o voceiro do PNV no 
Parlamento. "Castelao explicaba 
o difícil que era facer política no 
hemiciclo· custodiado polos retra
tos dos reis católicos; pero el fixo 
política; levou os problemas das 
xentes galegas a Madrid. Ese é o 
modelo a seguir", dixo Anasagas
ti,· que eloxiou o trabalfo dos dous 
parlamentários do BNG no Con
greso, "xa que habia moit6s anos 
que non escoitaba a palabra Gali
za en Madrid". 

A mesa· redonda comezou cD;'n · 
dez ·minutos de retraso porqüe ªº 
redor de cen persoas per.ten
centes ao colectivo Residentes 
de Hi<iJ solicitaron que._Xosé Ma
nuel Beiras os atendera. Este co
lectivo está integrado po.r proprie
tário.s .9e choupahas ttegais na ' 

· costa de Cangas, que COf.Tlezaron 
a ser derrubad.:as a raiz ·dunha. 
sen1éncia' xudicial 'que está a 
executar a equipa de.governo do 
alcalde nacionalista Eulóxio Ló
pez. O voceiro do BNG concertou 
unha entrevista cos propriétarios 
ainda que sinalou que el non po
dia facer nada nese conflito. 

Josep Carod Rovira, secretário 
. xeral de ERC, falou "dese na
cionalismo do que nunca se tala 
que. é-o . .e.spai:íob' nun1:ia- expGsi~ 

ción, en galega, cúnha importan
te .dose de pedagoxia e humor, 
para e~plicar a orixe dos movi
mentos nacionalistas. "A história 
re_cente está marcada por duas 
impoténoias: a de España para 
homoxeneizªr o gue é diferente 
nun proceso unitário e a nosa pa
ra liberarnos segundo o noso· pró
prio proxecto nacional",-.dixo. Cri
ticou a demagóxia dos qüe prE(
tenden igualar nacLonalismos aü-

. toritários con nacionalismos de 
"carácter defensivo contra a agre
sión militar, económica, qultural 
ou política" e indiéou que o Esta
do das Autonomias podía ser bon 
para Cantabria ou La Rioja pero 
"as nacións catalana, basca e ga-

. lega precisan doutro artellamento 
· institucional que de nengun xeito 

pode ser.-a xeraliza~ión". 

Competéncia·s .· 
de auto,governo '-' 

. Os alicerces mínimos para aspi
rar a un nível real de autogover- . 
no deberian fncluiU>egundo Ca
rod ·Revira, ,facenda ná'cronal 
própria, autoridade' exclusiva en . 
séguridad~ e o-rge pública,--tribu
nal de casación sen óutra. ins .... · 
táncia xurídica superior que · a 
do Tribunal Constitucional, insti
tucionalización da preséncia nos 
organismos da UE e Unesco e 
autonomía completa no domínio 

. cultural e lingüístico. Beiras, ao 
fio destes pontos, lembrou al
gunhas das diferéncias entre as 
tres nacionalidades: a existéncia · 
dunha burguesia nacionalista en 
Catalunya e Euskadí, o funcio- · 

namento na prática dunha fa
cenda basca en virtude do con
certo económico ou a mellar 
conv-eniéncia para Catalunya da 
cesión do 30% dQ IRPF. Falou 
das desventaxas da Galiza con 
certos rasgos "que seguen ca
racterizándoa como unha coló-
nia co . factor engadido de que 
continuan enviándonos virreis". 

Anasagasti tivo que respostar 
inevitabelmente ao apoio dado 
polo PNV ao Governo Aznar. 
"Nós non fixemos un pacto de 
lexislatura, só un pacto para for
mar governo", afirmou. Desde o 
público lembráronlle que ase
gurara antes das eleicións de 
Marzo de 1996 que nunca 
apoiaria ao PP por razóns fami
liares xa que o voceiro do PNV 
nasceu no exílio, de Pél:is perse
guidos polo franquismo debido á 
sua militáncia nacionalista. "O 
PNV ten un programa que foi 
votado e pedimos ao PP que se 
respeitara para axudarlles a fa
cer governo. Estaba en xogo o 
concerto económico e a devolu
ción do património incautado 

·por Franco, que nolo vai devol
ver o PP, ou facer oposición ra
biosa: -Por exemplo, a importán
cia de que os nacionalistas es
teamos aí 'verase cando debata
ni O.$ a Lei de Portes, · para os 
que 'esixiremos as cGmp~tén
cias" .,Adema1s, o voceiro do 
.PNV s-inalou que a reiviridica
dón nacionalista de atondar no . 
Estado das Autonomias "fcii a . 
causa do golpe .. de·Estado. do 23 
de F.ebreiro de 1981 : ''ó ña
cionatismo ·no Estado pode ra
char coas vellas estrutmas,. por 
isto ao PNV gostarialle que .o 
aNG tivese grupo próprio" no 
-Par.lamento, ainda que a raiz da 
sua formación sexa de ~squer
das porque iso significa que es
tá pegado ao povo", sinalou pa
ra engadir que "agora que o na
cionalismo galego está medran
do, a campaña contra. este mo
vim~nto vai ser feroz, .terá que 
aturar moitos ataques".+ 

Direiro 
de revolta 
Medra o poder da empresas in
ternacionalizadas por riba dos 
Estados e lgnácio Ramonet re
dama en LE MONDE 
DIPLOMATIQUE unhne pota 
política contra a nova forza das 

· finanzas sen pátria. "A mundia
lización da economía medra es
pectacularmente: nos ano 70, 
o número de sociedades trans
nacionais non pasaba de algúns 
centenares. Hoxe sobarda as 
40.000. Se considerarnos o glo
bal de negócios, o montante 
das 200 empresas máis impor
tantes do planeta representan 
máis dun cuarto da actividade 
económica mundial. Con todo, 
esas 200 compañías empregan 
só 18,8 rnillóns de asalariados, 
menos do 0.75% da man de 
obra do planeta. A cifra de ne
·gócios da General Motars é 
máis· importante que o produto 
interno bruto de Dinamarca, a 
da Fard é máis importante que 
o PIB de Africa do Sul e a da 

· T oyota é máis que o PIB da 
Noruega. Falamos de economía 
real, de prodcción de bens e 
servizos, pero a economía 
financeira ten un volume upe
rior en cincuenta veces á eco
nornia real. O peso dos Estado 
seria mínimo se o comparamos 
co fundo de pensións nortea
mericanos e xaponese que do
minan os mercados financciro . 
Estes fenómeno d mundiali
zación da economía e de con
centración de capital, tanto n 
Sul como no Norte, rompen a 
coesión social e agravan 
universalmente as desigualda
des económicas que se acentú
an conforme aumenta a supre
macía dos mercados. O direito 
de revolta volve ser imperativo 
para ecusar estes inaceptábeis 
reximes globalitários. Non terá 
chegado. a hora de reclamar a 
escala planetária un novo con
~rato social?",+ 
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A guerra 
de Ruanda 
na visión 
do misioneiro 
CUADERNOS DE AFRICA Y 
AMÉRICA LATINA titula a vi
sión da guerra de Ruanda do 
misioneiro belga Aelvoet como 
A incribel explicación do xenocí
dio, polo pai branco. Refírese a 
Walter Alvoet, superior da or
de católica de os Padres Brancas 
destacada en Ruanda, redactor
xefe da revista belga Neuw 
Africa e fundador do Bulletin 
d' Information Africain, que di 
que: "O cámbi non 
producen 6 no plano mat rial 
enon na forza dun p v que 

no ano 1959 deu por fin creba
do as cacle da cravitudc que 
repre ntaban o T ut i . Hoxe 
a Fronte Patriótica Ruandesa 
(FPR) é unha fr ntc tut i que 
quer non amente pr v ar a 
caida do governo e reducir a re
volución hutu d 1959 á nada. 
Isto explica as dúbidas do presi-

. dente Habyarimana e o endu
recemento dos dos hutus radi
cais, que nunca aceitaron o 
acordos de Aruscha. Non po
demos e perar que o ruandeses 
avancen dentro dun dobrc ra
dicalismo , o dos hutu e o do 
tutsi ( ... ) A es-Peranza está na 
igrexa ruandesa". A revista cita 
un recente comentário do cre
go Perraudin: "É ben cerro que 
se a FPR tutsi non tivese avan
zado en Ruanda, nunca teria 
acorrido o holocausto que de
ploramo e condeamo . Este é 
un acto uicida que a FPR diri
xiu contra do eu conxénere ". 
A re~i ta da a ua versión pró
pria da guerra que "de de 1957 
dirí¡nese en Ruanda a cuestión 
da Rev lución Nacional 
Democrática: unir ao povo pa
ra expulsar ao coloniali t~ 
belgas, a egurar a independén
cia nacional e eliminar i te
ma feudal ( ... ) A finai <lo in
cuenta, intelectuai tul i for
maron unha coalición 
naciónali ta ind pendent , a 
Unar, mentre qu lit hutu 
fi rmaba partido d Parmehu-
tu qu cb.ega a p r c 
alianza do col niali tas b lgas 
e a igrexa. Oc pi tal b lg pen
sara que o m llor intrument 
de dominación cr fcud li -
mo pero a patronal cri t iana 
convenceu e de que habia qu 
procurar unha clase social na 
que apoiarse. Asi, o movimen
to hutu en Ruanda enfrontou e 
cos axentes, tutsis, que recibían 
o refugallo do sistema colonial, 
e non co capitalismo".• 

JAVIER AGUILERA /FARO nE VIGO 
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Cales son as liñas mestras do 
documento do PNV sobre a 

' violéncia en Euskadi? · 

O lehendakari fíxolle un chama
mento aos integrantes do Pacto 
de Ajuria Enea para buscar ~n . 
denominador comun entre todos 
a fin de dinamizar a reunión do 
Pacto. Esta é o nosa aportación 
ao debate. A discrepá'ncia está 
presente no xeito de porlle fin á 
situación. O propio Pacto de Aju
ria Enea contempla un final dialo
gado. Un terrorismo como o que 
sofre Euskadi, que ten 37 anos 
de vida, non pode ollarse como 

_algo normal, pois os que máis· 
sofren son os própios bascos. No 
documento afírmase que hai que 
porlle ponto final á situación e 
que nós non pretendemos prota
gonismo neste tema. Se ten que 
ser unha negociación ETA-Esta
do, pois que se faga. Ao final afir
mamos que existiron conflitos se
mellantes, moito máis encirrados, 
e que se resolveron ou están en 
fase de resolución: Palestina, Su
láfrica, O Salvador, Irlanda, aínda 
que está encorado ... 

A postura de Madrid 

Parece que desde Madrid a 
cada existe unha postura 
máis irreductíbel a respeito 
dunha posíbel negociación, 
non só xa desde o Governo 
central senón desde o entor
no mediático. 

O dia 3 apresentamos o docu
mento. Pois antes de coñecelo, 
xa o están criticando. Critican por 
criticar. Hai precedentes da ne
gociación entre o Governo e 
ET A, non estamos a inventar na
da, xa o fixeron en Arxel. Non 
pedimos nada novo, demanda
mos que se comece unha nego
ciación e, se hai que facela en 
segredo, que se faga. Co tema 
dos presos acorre o mesmo. Dun 
tema instrumental, o achega
mento dos presos, fixeron unha 
batalla política. ETA tamén está 
na procura das suas regandixas 
para chamar a atención e ter a 
toda a sociedade en carne viva. 

Cal é a causa de que na maio
ria dos meios de comunica
ción madrileños medre unha 
posición máis intransixente? 

Onde máis se sofre nestes mo
mentos é en Euskadi. Se os 
atentados, se a violéncia na rua 
fose en Madrid, seguro que reac
cionaban de xeito totalmente dis
tinto. No fondo coido que se es
tán a frotar as mans dicindo: que 
se frían eles no seu próprio acei
te. Eles que tanto talan da visión 
de Estado, non teñen nengunha. 
Criaron o GAL para solucionar o 
tema e xa sabemos o que pasou. 
Agora, como a violéncia non lles 
afecta tan directamente a eles: 
intransixéncia, pau e tente teso. 

Foi desde Madrid desde onde 
se lanzou con máis forza a 
consigna de que aos violen
tos habia que facerlles fronte 
na rua. Esa estratéxia, que lor
xicamente ia gañar HB, non 
se apresenta como suicida 
vista desde Euskadi? 

O Governo~ basco fixo un estudo 
interdiciplinar sobre a---violéncia 

·na rua, no que participaron cinco 
departamentos dirixidos por un 
sociólogo. A's causas desa vio
léncia non só son políticas, se
nón tamén sociais, de marxinali
dade, -paro,, perda de valores_, 
culturais.. . E un tema com.plexo 
e novo que en Eüskadi adequire 
a condición de violencia política. 
-Pero esa mesma violéncia existe-
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lñaki Allasagasti 
mos os nosos acordos pero ta
mén as nosas diferéncias. 

As rela~ións entre os . - . 
nadonalismos periféricos. 

'É preciso .neg9c.iar con ETA, en Madrio rion teñ~ri ~nha visión-de Estado' 
o· da policía autonómica se- -
mell.a ser un dos pontos de 
máis frición co PP. 

-O- ALFONSO EIRÉ . 

VEU A V11GO A SEMANA PASADA NO MOMENTO EN O_UE O DEBATE SOBRE_A POLÍTICA EN EUSKADI COLLEÚ NO

VO PULO. IÑAKI ANASAGASTI, D~SDE o s~u POSTQ DE VOCEIRO DO GRUPO BAsc'o NO CONGRESO, OCUPA 

UN LUGAR PRIVILEXIADO· PARA ANALISAR AS RELAtlÓNS EUSKADI-MADRID. SABE -QUE AS COUSAS ÓLLANSE 

DUN OU DOUTRO -XEITO, SEGUNDO O PO-NTO DE VISTA POLO QUE SE JVIOSTRA DECIDIDO A Q_UE. SEXA EUSKADI 

A QUE MARQUE A SUA PRÓPRIA POLÍTICA, TAMÉN NO ÁMBITO DA NEGOCIACÍÓN CON _ETA. O PNV ,NON OUER 

PERMANECER PARADO, DECIDINDO IMPULSAR A NEGOCIACl,ÓN COMO VIEIRO DE SAÍDA, NON ESTÁ DISPOS

TO A QUE O TERRORISMO SE CONSIDERE "ALGO NORMAL EN EUSKADI" E APOSTA POR "UN FINAL DIALOGADO". 

Madrid, · o que dá cunha man 
tenta quitalo coa outra. Nun mo
mento de debilidade vense na 
obriga·de chegar a acord_os pe· 
ro, de¡Spois,_ rion toleran· que a . 
policía autonómica sexa inte
gral. Que teña un ser.vício de in
formación, que poda ter rela
cións internacionais dé informa
ción ... lso ·ríón "o teleran. Por iso 
están a desprestixiala. 

-Na mesa redonda na que vos- -
tede participou falous_e das 
posibilidade de mudar a es
trutura .do Estado. Cales serí
a·n as vías? 

tamén en Madrid e Barcelona . 
onde hai moitos máis mortos e 
feridos en liortas. Pero", -como 
non teñen a connotación política 
non o sacan nos meios de co
mUJliCación. En Euskadi non só 
é moi vistosa e moi· intimidatória, 
senón qúe está magnificada 
despe os meios. O que fai . un 
acto de violéncia na rua, faino 
para que a xente saiba que o fi
xo, ten razóns intimidatórias, por · 
iso darlle tanta releváncia como 
lle están a dar é facerlle o xogo 

.aos violentos. ' -

Dentro deste contexto,como 
poden explicarse os acordos 
suscritos· polo PNV có PP pa
r.~ a governabilidade e~tatal? 

Son acordos, fundamentalmen
te, de desenvolvimento estatu
tário. _O noso Estatuto é bó pe
ro esta sen desenvolver riun 
20%, e o que queda é o máis 
sustancioso; todo o qu~ fai· re.
féréncia a área socjal, segur.i
dade social, criación.de empre
go, investigación ... Madrid re
sístese a estas transferéncias 

ü_s nacionalismos ternos que ser 
fortes par,? poder dar a batalla 
política. E .preciso que os na
cionalismos. se afortalen no seu 
própio território. A división- do 
PNV (criación de ·EA) foi mÓi 

-ma.la para Euskadi .por_que nos 
debíli.tou e _fixo que tivésemos 
que pactar co PSO.E. En Cata
luny..a, CiU é forte pero está so-

. metido a moitos vaivéns e ten
sión$. Na Galiza é:omeza a sacar 
cabeza e a ter unha forza real. 
Para poder condicionar o Estado 

. é poreCi$0 ter peso cada qúen 
na própia nación, senón sempre· 
nos condicionarán uns e outros. 

Seria preciso que os naciona-
1 ismos periféricos estiveset.l 
relacionados, ter algunha co
ordenación, para mudar a si
tuación? - ., 
Os cataláns resérvanse máis 

. esa relación. Nós somos máis 
entregados, mesmo histórica
mente, a ter unha coordenación 
de intereses_. Deixamos o Go
verno da RepúbJica por sólida
riedade- cos cataláns. A rela
ción ca -nadonalismo galego 
sempre foi ; históricamente, im
portante. Até de -agora era dis
tinto porque non había unha 
preséncia nacionalista forte, so-

-- bre todo nas Cortes Españolas. 
Agora comeza a habela e estas 
relacións vanse ir consolidan- · 
do co paso do tempo. 

A diferéncias ideolóxicas en
tre o PNV e .o BNG non poden 
ser un qbstáculo? 

-O PNV ten cen anos e pasou 
por moitas augas. O BNG esta
se a facer pero úneos un c.rité-· 
rio: Galiza. Por iso non ten que 
Haber discrepáncias de fondo. O 
nacionalismo sobarda calquer 
outra posición. 

Como se podia calificar as re
lacións qu.e manteñen hoxe o · 
PNV e o.BNG? 

O BNG está. chamando a aten
ción non só en Galiza senón en 
tod9 o Estado porque é unha for-

sobre todo porque non _quer za emerxente, moi atractiva. A 
transferirllas a outras comuni- nós gostaríanos ter unhas boas 
dades. Por .isa o ten bloqueado. relacions co BNG. En primeiro lu-
0 nos o acordo co PP , como gar porque queremos que Galiza 
antes co PSOE, no é un ácordo fale cunha voz própia e podero-
ideolóxico, senón instrumentar. sa. Tam_én porque cara ás elei-
Apoiamos a Aznar na investidu- cións ao Parlamento europeu, 
ra· en funciól} de catro ponto.se; podían existir acordos como ·os 
de momento, non hai outro · qu.e ternos co PA, UV, etc, seria 
acordo. Eles están pedindo, por . moi bó facer unha grande plata
ex_emplo, a preséncia d9S sindi- .- forma co BNG, E::RC.-e, mesmo 
catos dc;t Ertzaina no Parlamen- 'EA, podíamos conseguir 'máis 
·ta basca e nós pedimos a pre- de tres deputados, o que sería 
séncia dos sindicatos policiais _moi importante na configuración 

·no Parlamento de Madrid. Te- tanto estatal ·como europea.+ 
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CIDADES 

Todas as institución~ relacionadas coa sanidade e a · produ"ción ioló~ica da ria de Vigó ma~ifestflranse contra o proxecto de Petrovigo. O grupo municipal vigués do PP di que com
pre estudar o p'°exectO. . "· A. IGLESIAS 

O PP galego favorábel a· instalar 
-Petrovigo contra ci opínión d~ Seu grupo na Alcaldia 

O PP quer impoñer aos repre
sentantes do partido en Vigo o 
voto favorábel ao proxecto de 
Petrovigo o que forza, despois 
de se constituir a maioria de 

· direitas no Concello vigués, 
silenzos, desmentidos e 
contradiccións entre os con
celleiros d~ grupo cie Fraga. 

O PP no concello de Vigo mani
festou que non tiña opinión so
bre o proxecto de Petrovigo, 
tramitado na administración mu
nicipal o ano 93. O portavoz da 
direita dixo nun pleno convoca
do polo BNG e o PSOE, para . 

tratar do plano dunha estación 
de combustibeis no racheo de 
Bauzas, que era preciso realizar 
estudos e ac~dar compromisos. 

Tanto o representante dos na
cionalistas como o portavoz do 
PSOE insistiron en coñecer b 
critério da maioria popular no 
Concello sobre o proxecto, pero 
non tiveron resposta. Lois Pé
rez Castrillo, portavoz do BNG 
lembrou que o alcalde Manuel 
Pérez se manifestara desde a 
oposición en contra dé Petrovi
go. Castrillo sinalóu que tanto a 
·cidadania, a traveso de maní-

fest~cións e protestas, como o 
marisqueo e a pesca e todas as 
institucións relacionadas coa in
vestigación mariña, advertiran o 
perigo que significaria o proxec
to para a ~ia de Vigo e que es
tas opinións tiñan o seu resumo 
no inf9rme negativo producido 
pala consellaria de Pesca hai 
dous anos e que a Xunta non 
quer fa~er público "O PP saberá 
por que razón". 

O concelleiro da direita Xúlio 
Pedrosa contestou unha crítica . 
do portavoz do BNG '10 sentido 
de ter cambiado de opinión des-

pois do PP ter maioria no Con
cello, cando previamente deno
tara a sua oposición á Petrovigo 
desde o comite da Zona Franca. 
~Pedrosa precisou que ninguén 
poderia aportar evidéncia de 
que a sua posición tiña mudado. 

As manifestacións do PP dentro 
do pleno monográfico adicado a 
Petrovigo permiten colexir que o 
aparato do partido da direita na 
Galiza, representado por Gil So
tres no concello de Vigo, ten un
ha opinión favorábel para o pro
xecto da petroleira, pero non así 
a estructura local do~ partido.+ 

A oposición abstívose, pero considera necesário un instrumento para salvagardar o casco histórico 

Lugo aproba o Pepri éos únicos votos do PP · 
O Luns tres de Febreiro cos vo~ 
tos a favor dos trece concelleiros 
do PP, o pleno do concello de 
Lugo aprobaba ·o Plano Especial 
de Protección e Reforma Interior 
( Pepn) do casco histórico da ci
dade. A oposición, que se absti
vo, . non conqueriu que o governo 
municipal contestase ás dúbidas 
formuladas en torno aos est~cio
namentos baixo o chan dentro 
do recinto amurallado, o finan
ciamento do Pepri e a alta edifi
cabilidade nas zonas programa
das. O Pepri chega do9e anos 
despé>i? de aprobarse a Lei de 
Património do Estado, que obri -: 
ga ás cidades históricas a ter es- .. · 
te instrumento normativo. -

O alcalde de Lugo, Xaquin Garcia . 
Díez (PP), tratou de eximir ao seu 
partido do retraso na aprobación 
do Pepri. "Este governo foi quen 
facilitou a sua aprobación", dixo 
no pleno, pero omitiu que a ante
rior corporació~ municipal t~mén 
estivo presidida por un alcalde do 
PP. "A responsabilidade política 
do retraso corresponde ao Parti
do Popular", dixo a oposición, in
t~grada polo P$0E, cinco cónce:-

' r J 1 ' .. .: (" ( t ' 1 r • .. r ....... 1 . .. , > -

lleiros, BNG; catro concelleiros, e 
EU-EG, tres concelleiros. En rea
lidade, o proceso de elaboración 
deste plano foi prolongado sen 
~ustificación e chega nun mo
mento no que o deterioro do cas
co histórico e notábel. 

Dúbidas da ~posición 

A concelleira nacionalista Bran-

A IGLESIAS 

ca Rodríguez Pazos calificou 
de "ampuloso" o discurso. no 
pleno do concelleiro del~gado 
de Urbanismo, Ramón Arias, 
que se limitou a ler un discurso 
preparado de antemán que 
loubaba as vondades do plano 
pero ~en entrar en profundida
des. Arias· non fói quen de res
postar ás perguntas da oposi
ción, qu_e centra as .suas dúbi-

das na construción de tres es
tacionamentos no recinto amu
rallado -tres aparcadoiros que 
estarán unidos por túneis con 
outro dos dous xa existentes-, 
no financiamento -xa que non 
hai consignación orzamentária 
para o plano- e na alta edifica
bilidade prevista para as zonas 
programadas. 

Mália absterse, os partidos da 
oposición municipal coinciden 
na necesidade c;ie que estexa 
en vigor o Pepri para frear o 
deterioro urbanístico da cidade 
histórica. "Nas mans doutros 
xestóres políticos, mesmo este 
Pepri poderia s·er un instrumen
to válido para salvagardar Lu
go", dixo Branca Rodríguez Pa
zos, que estima · que hai ferra
mentas legais dabondo como 
para exixir do governo munici
pal o seu cumprimento. "Para o 
BNG. o importante agora é a 
sua aplicación real, que se abra 
unha Oficina Municipal de Infor
mación para as reabilitacións e 
que se aclare a cuestión do fi
nanciamento", concluiu Branca. 
Rodríguez.+ -
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Agudeza 
mental 

, s home chegou cedo. Uns 
dias antes pasara polo lo, 
cal do Partido a recoller 

os papeis. Non fa ltaba nada. 
Mesmo para asegurar a causa, 
houbera unha chamada polo 
móvil a quen fai trámites en 
Santiago. l o está feíto, ti pr , 
séntaste neste despacho ás oito 
da maña, entregas os impr s e 
n un par de meses <lanche o 
cheque polo importe subven, 
donado. E niso estaba. Corree, 
to, non se preocupe, só queda 
un detalle por aclarar, ¿cal é o 
fin da axuda que rolicita? Vaia 
para o funcionário, agora ven 
con esas ... ¡cría de toxo en in, 
vemadeiro!. Sen máis palabras 
o expedente recibiu o código 
correspondente e o paisano po, 
de seguerlle a pista en calquera 
caixóñ informático até ese día 
da precampaña que colla da 
mán do conselleiro o talón ban, 
cário pola cantidade axustada. 

Todo é factíbel de ter acobillo 
nalgun capítulo, programa ou 
fundo dos orzamentos. A 
trampa está en facerlle sitio 
nunha partida sen dar moito o 
cante. Existen casos que fan 
necesário bastante inxénio e 
maquilaxe para atoparlles co, 
bertura financeira. 

En Melide, non teñen ciar o 
departamento que se pode fa, 
cer cargo da indú tria l cal de 
macerado de po lbo. O u o 
dunha formigoneira para mazar 
o cefaló , está en patentar 
e cría dúbida obre rganis, 
mo competente, e cu ltiv s 
mariños ou bras públicas. En 
avión tirari mái p l tema da 
pensións, p"ero ultimamente 
confunden as non contributi, 
vas, cunha renda de int gra, 
ción social ou cos requisitos 
para unha praza de por vida na 
Fundación San Rosendo. 

Pérez V arela, apañou o tinglado 
de T erra Única. Cochón herdou 
de Romay a montaxe do MEO, 
TEC. Mano1ita Besteiro disfru, 
ta das mulleres rurais, dos cursos 
de formación ·e das excursións 
para coñecer a neve (de Ba, 
que ira Beret por suposto). 

Entes, Fundacións, organismos 
autónomos, asisténcias técni, 
cas, cas~ de turismo rural, ga, 
las do deporte ou gastronómi-

. cas, concursos de beleza, feiras 
do cocido. Calquera causa vale. 
Menrres o Consello de Comas 
cale e o concepto subvencioná, 
bel faga posíbel un breve no te, 
lexomal é fixo o visto é prace. 
Ainda sexa para o estudo do 
impacto das mocións de censu, 
ta no cheira ambiental.+ 

. \ 
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CID AD ES 

Máis de 400 millóns para un paseo turístico que circunvala a cidade 

A imprevisión ·· obriga a· modificar 
continuamente .o trazado do tranvia da Coruña 
-0- PAULA CASTRO 

Grupos ecoloxistas e partidos políticos coinciden na necesida- · 
de de recuperar o tranvia por ser un dos méios de transporte · 
menos contaminante. Mesmo nos paises europeus ponteiros na 
defensa do méio ambiente, o tranvia apreséntase como o trans
porte ideal para transladarse por cidade. O concello da Coruña, 
decidiu completar o Paseo Marítimo cunha liña de tranvia desde 
o castelo de San Antón até a zona da Torre de Hércules. -Pero a 
falta de previsión, os elevados custes, o percorrido dá liña e os 
trastornos que produciron as obras no bairro de Adormideiras 
están a provocar as criticas airadas de non poucos sectores. 

cuns altos postes de rechamante 
vermello, na que os soportes, as 
farolas e outros elementos metá-
1 i cos de función descoñecida 
mestúranse coa rompenie do' 
mar e a Torre de Hércules. 

para cal)lufl.alo", 
asegura L..:ópez Rico, 
matizando que outro 
dos problemas que 
terán as farolas a 
non demasiado Ion..:. 
go prazo será o da 
oxidación ."porque 
ao ser de ferro e es
tar do lado do mar a 
corrosión axiña co-

. mezará". · 

Obstácuio visual 

· Outro dos proble

11 
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Cortegada non terá ponte 
nen se urbanizará 

A Demarcación de C.ostas do· 
Estado non autorizou a cons-· 
trución cfuhha ponte desde Ca
rril, Vilagarcia, até a illa de 
Cortegada porque teria que fa
c.erse .so~re domínto.público. 
Cpn esta decisión queda en 
~sp~nso a pretensión dos 

,. .pr-oprietário;; da illa -Cortega-
.~ ·da S,A.- dé proceder a urqani

·tala: Os viciños de Gárril 
: gaña!l asi o seu pulso cos prQ
-. prietairos ·de Górtegadae co·ri-

- quir.era salvag_ardar os bancos 
.-. -marisqueiros que hai ·na ·:zona. 

1Jespois'dt3sta decisión; a Co
misión Cidadá de defensa da 
illa pedirá ás autoridades mu

. ni_cipais que _fagan do p>arax·e 
-;.ijh parque :natüral -<}entro dur{ 
· r?)~no éspecj~J de protección.• 

"A liña do tranvía critícase, sobre 
todo, polo feito de que o trazado 
vai por unha zona desabrigada 
desde o castelo de Santo Antón 
até as proximidades da histórica 
Torre de Hércules circunvalando 
a cidade e pasando só polo bai
rro de Adormideiras. "A liña non 
se vai poder usar para transladar
se, só para pasear, porque non 
permite que os viciños vaian das 
suas vivendas ao lugar de traba
llo", di López Rico, quen asegura 
que "se trata dun proxecto de 
tranvia turístico que vai poder ser 
utilizado só cando vaia bon tem
po e, en lugar de servir como un 
verdadeiro méio de transporte só 
será un simples reclamo''. 

Cada farola, de fundición e cun 
deseño exclusivo "modelo Art 
Decó", indica Mário López, "cus
tou arredor de un millón de pese
tas". A ·sua base é troncocónica e 
mide uns ·go céntímetros.· Por -.. 
eso, ao colocalas nas aceiras do 
bairro de Adormideiras, que só 
miden 120 centímetros, provoca
ron numerosas protestas e mobi-

- rJ.las q.u_e_ houbo pe 
ser amañado a pos
teriori toi o da cate
nária. A estruturá de 
p9stes que van á 
marxe das vias, es-· 
treita e con curvas · 
"non aturaba o cabo 
porquEk a--caten_ária -
tiraba- deITT.asiado e 
os- poste:s ·· non po
d ian coa tensión, 
así que tiveron que . 
poñer novas postes 
para· reforzar .. a es

, ·AProSan~o:rnei.Qde·
da · autoestrada 

Para o proxecto da liña de tran
via destináronse, nos orzamen
tos muniéipais do ano 1996, un 
total de 400 millóns de pesetas 
que se viron incrementados, no 
decurso do ano en 15 millóns 
máis. Nos orzamentos do 97 fi
gura xa unha partida específica, 
aberta coa ridícula cantidade de 
1.000 pesetas, a fin de xustificar 
posteriores transferéncias pro
cedentes doutras partidas. 

Canto ao conxunto, a primeira 
sensación que produce é a de 
estar ante unha leira sementada 

1 i zaci óAs viciñais, xa que aos 
transeuntes só lles quedaban 30 
centímetros para pasar. Esta fal
ta de previsión "obrigou a realizar · 
novas obras e a ampliar as beira
rruas para que os viciños puide
sen transitar por unha via que é 
de paso abrigado para chegar ao 
centro da cidade", engade. 

A maiores , unha vez instaladas 
as farolas, de súpeto acordaron 
que non introduciran os cabos 
para a corrente polo interior, po
lo que ou ben se levantaban de 
novo ou ben se lle buscaba un 
apaño. Finalmente "optouse por 
colocar o cabo por tora e pintá
rono tamén de vermello ·chillón 

t r U t U r a, . q U e . ad e - A inprevisión no proxecto do tranvia encheu de postes o 
maiS non funciona". bairro das Adorinideiras. - A. PANARO 

Pero, · á marxe dos problemas 
ocasionados pola falta de previ
sión, ·ª selva de postes e de
mais adornos supón un grande 
obstáculo visual nunha zona de 
grande riqueza histórica. O per
corrido do tranvia entre os pon
tos sinalados dificulta a visión 
das murallas pero esa dificulda
de vai ser maior se ao-final se 
fai, como xa está anunciado, un
ha parte do traxecto elevado . . 

Cando · a liña de tranvía chega á 
cidade, o primeiro que atopa é a 

dársena. Péro esta zona do pei
rao, como outras moitas áreas da 
cidade, dependen da Autoridade 
Portuária "que se adica a especu
lar cos terreas", asegura López . 
Rico. Por iso, se queren continuar 
a liña terian que contar coa autori
zación dos responsábeis do Por -
to. Para evitar eses problemas 
decidiuse "facer un tren elevado 
que ademais comparan ca da Ex
po. Se nun princípio se trataba de 
recuperar un modelo de tranvia 
similar ao dos anos 20, ese tren 
aéreo non teria xustificación".• 

Pinchou 26 árbores que estaban sanas na rua Curros·,Enríqüez ~ 

O concelleiro arboricida·de Ourense ten a 'conciéncia trgnquila'· 
'* x.c. 

A operación que hai duas sema
nas perpetrou a empresa catala
na Arboris na rua Curros Enrí
quez de Ourense segue senda 
obxecto de atención pala oposi
ción, que trata de saber as ra
zóns para contratar unha em
presa de fóra e os custes da ta
la, ademais de averiguar onde 
están e quen fixo os estudos fi
tolóxicos que xustificarian a su
presión de espécies con máis 
de vinte am>s de implantación. 

O concelleiro de meio ambiente, 
Francisco Xavier Rodríguez Nó
voa (PP), que nas primeiras ho
ras das protestas cidadáns e da 
oposición defendiase dicindo que 
"prefiro cortar agora que laiarme 
despois cando caian as árbores 
enrriba da xente", agora di que 
"foi un · erro manifesto non con
sultar con ninguén" pero mani
festa "ter a conciencia tranquila". 

O traballo da empresa catalana, . 
cunha brigada cofnposta por dez 

A poisaxe da rua Curros Enríquez sen as árbares de grande porte qué a flanqueaban. 

homes chegados nos seus· pró
prips veículos desde Barcelona 
foi espectacular. Con. "traxes es
peciais, cascos e sistemas de au-. 
riculares-interfonos, talaron pala 

-Oase as vinteseis árbores e car
.gáronas nun veículo municipal en 
apenas duas horas. O xefe- da 
brigada díxolles aos concelleiros 
do BNG e PSOE que agardaria a 

.. 
que fosen ao concello a pedir ex
plicacións, mais á sua volta xa 
deixaran a rua comentemente 
ausente de árbore nengunha . . 

Os viciños, quE;i colocaron esque
las nos lugares que ocuparan as 
árbores, non foron escoitados e 
contra o que anunciaban os ope
. rários de Arbo'.is ("xa vefán como 

se v~ no tronc.o que están po
dres por dentro") contemplaron 
con abraio que, agás duas delas, 
todas estaban ben de saúde. 

Para Alexandre Sánchez Vida! , 
concelleir.o do BNG, "a tala foi 
absurda e irnos ver até o final por 
qúe se fixo. N'on hai labóratórios 
que podan .informar da suposta . 
enfermidade e ver se ten trata
mento? Non é Lourizán ponteiro 
en Europa ·en investigación fo
restal? Se houbese que de(rubar 
algunha, a quen se lle acorre di
cer qu.e non hai empresas _na 

. Galiza capacitadas para facelo?". 

O alcalde Manuel Cabezas esta
ba 'no. Caribe ·cando o arboricidio, 
e desautorizou ao seu concelleiro 
e ao alcalde en funcións, Rodrí
guez Cid, que defenderori en todo 
momento a tala. Cabezas curou-

. se en saude afirmando "se eu es
tivese aqui non se facia". ·Segun
do fontes municipais e$:tá previsto 
replantar camélios ñes espácios 
agora valeiros, pero ñon se sabe 
se será Arbor~s a encarregad~. • 

Compostelá~Ourense · · · 
Ainda non se sabe cando co
mezarán as obras pará cons
truir a autoestrada entre · 

· Cqn:ipostela e Ourense, pero 
. xa ~e determinou que o· novo 

_ vjal só _será afrontado en par
te e unicamente se acomete
rá o trazado entre Composte-

. la e Dozón, na comarca do · 
Deza. O restó quedará para 
cando haxa máis tránsito. O 
Estado e a Xunta chegaron a 
un acordo para financiar a 
nova via de comunicación, 
pero o Ministérío de Fomento 
só pagará dez mil millóns de 
pesetas, segundo informa a 
própria Xunta. Os restantes 
70.000 millóns do primeiro 
treito .serán desembolsados. 

' pola AdinihistraciÓn autonó
mica. Os grupos ecoloxistas 
xa denunciaron que o traza
do afecta a áreas 'de 
importante interese natural e 
que no proxecto se 
ignoraron as medidas· correc
toras do impacto.+ 

Coinezan as obras da 
autoestr:ada do Val Miñor 

-Vemes· 31 de Xaneiro Xosé 
Guiña inaugurou as obras da 
autoestrada do Val Miñor, que 
vai do enlace de Puxeiros, en 
Vigo, até Baiona. Trátase dun 
vial pagado po!a Xunta que 
trariscorre por numerosos nú
cleos de povoación e que afec
ta a moitas propriedades, ade
mais de inclu1r tantas curvas 
que a sua velocidade será de 
oitenta quilómetros por hora. 
Os vintesete quilómetros de 

· percorrido costarán 35.000 mi
llóns de pesetas e ir de Puxei
ros a Baiona valerá aós auto
móbeis 300 pesetas, unha 
cantidade que a Xunta calificou 
de peaxe branda e que os 
afectados consideran moi ele
vada porque non benefícia ás 
localidades palas que pasa.+. 



12 ECONOMIA 
Nº 764 -ANO XX A NOSA TElUtA 

Concello e traballadores resístense á .recalificación dos terreas de Bouzas sen-garantías 

· Alfageme non concreta o plano de traslado 
-0- H.V. 

-A empresa conserveira Bernardo 
Alfageme, S.A. hai tempo que tiña 
preparado o plano para o traslado 

·da factoria desde a beiramar vi
guesa, pero tardou vários meses 

·en anunciala publicamente. O 
proxecto -que non explicou aos 
traballadores- forma parte dunha 
iniciativa para salvar a crise eco- . 
nómica que padece a empresa, 
abrumada 'polas débedas. Entre a 
formulación dps primeiros planos 
de traslado e o anúncio dos mes
mos, o 24 de Decembro, co cadro 
de persoal dos bombeiros baixo 
mínimos, producíuse un incéndio 
na fábrica que finalmente puldo 
controlarse. De momento o xulga
do de garda do dia dq lume non 
solicitou o servizo .. de bombeiros 
un parte de incid~ncias. 

A fábrica _tle conservas Alfag{3-
me -comercializa · a marca 
Miau-, ten unha planta de pro:: 
dución que está situada nun ~is
tórico edif.ício do bairro de Bou
zas que está catalogado nas 
normas urbanísticas lbcais .co
mo "ben a conservar". 

A dirección da empresa pediu o 
ao concello trasladar a factoría e 
recalificar os terrees para ter máis 
activo co que negociar o refinan
cianíento da débeda -estímase 
que de 2.000 millóns de pesetas
e afrontar un plano de futuro. O 
modelo é d mesmo que o seguido 
noutras empresas do litoral vi
gués, que está a ser convertido 
nun deserto industrial porque des
pois da recalificación ven a venda 
dos terreas, nos que o sector es
peculativo ten postas os ollas. -O 
secretário de alimentación da 
Confederación lntersindical Gale
ga, Xosé Fernández Piñeiro ex
presou o seu temor a que a pre
tensión de Alfageme sexa con
querir a recalificación e montar 
unha pequena factoria para calar 
aos traballadores, pero despdis 
trasladar a produción á fábrica de 
Ogrobe. Alfageme na actualidade 
ten outras duas factorias: Camba_. 

A conserveira ten unha plai:ita de produción en Bouzas, Vigo, de grande valor urbanístico. 

dos e Ogrobe. Neste último· lugar Seguridade 
a conserveira ten planeado cons-
trnir un ~difício anexo para ·cáma- _ En Alfageme os dispositivos. de 
ras-frigoríficas, pero Piñeiro sos- - . seguridade foran relaxándose 
peita que a meio prazo podeíia paulatinamente , inicialmente 
asumir a produción da fábrica de tres guardas da empresa Secu-
Vigo. ''.En xeral, cando hai .unha rítesa repartíanse os tres turnos 
recalificación de terreas --€Xplica de vixianza, pero ha·i ano e meio 
Piñeiro-, ·as empresas non rein- suprimíuse o turno da noite. 
visten máis' do 50% dos cartas re
almente obtivos coa venda da 
factoria, por isa exiximos de Alfa
geme que concrete o seu proxec
to de traslado e que o c'oncello 
non recalifique mentres tanto". 

. O concello de Vigo e o seu alcal
de, Manuel Pérez (PP), aceitaron 
as peticións dos traballadore·s e 
de momento non procederán a 
recalificar. "O Venres sete ternos 
unha reunión cos accionistas e 
agardamas que expliquen en 
que consiste o proxecto, en caso 
contrário non descartamos as 
mobilizaCións", di Piñeiro. 

O cerítro de traballo de Bauzas 
está paralizado até o vi.ndeiro dia 
19 de Febreiro, os seus 220 tra
ballado r~s están regulados por 
mor do incéndio producido nas 
suas instalacións o 24 de Decem
bro pasado. O Xoves 13, días an
tes de incorporarse ao traballo, 
terán unha asemblea informativa. 

Contodo, no lugar onde come
zou o lume de sempre vive unha 
família, que precisament_e non 
se atopaba na factoria na Noite
boa, razón pola cal os bombei
ros deberon forzar as portas pa
ra entrar. Outra circunstáncia 
que concorreu no incéndio foi 
que o lume comezou xusto no 
lugar onde está s-ituado o siste
ma de seguridade. · 

Bernardo Alfageme, S.A. é a 
terceira empresa na clasifica
ción das conserveiras galegas e 
pertende ao herdeiros dunha 
longa tradición conserveira. En 
1994 a facturación foi de 11.343 
millóns de pesetas, cun resulta
do neto despois de impostes de 
165 millóns de pesetas de bene
fício. O número total de empre
gados é de 290. O presidente 
do seu consello de administra
ción é o militante do PP Fernan
do Garcia del Valle.+ 

Só o concello e os traballadores apoian a recalificación de terreas 

Nen o Estado, nen a Xunta se comprometen 
. .. , 

no plcmo ~e .viabilidade de Alvarez 
-0. M.V. 

Vigo segue cambiando chan in
dustrial po.r urbanizábel coa 
recalificación dos terreos de 
Álvarez en Cabral e de Moasa, 
empresa do mesmo grupo, en 
Coruxo. A construción de mil no
vas vivencias no primeiro caso e 
de qOO no segundo aumentaría 
a_ densidade povoacional nas 
respectivas zonas, erixindo blo
ques en áreas actualmente des
tinadas á vivenda unifamiliar. 

Unha anterior proposta de recalifi
cación do chan de Cabral tora xa 
aprobada por PP e PSOE en 
1995, co voto en contra do BNG, · 
mália que finalmente o avance de 
modificación do plano xeral non 
fara tramitado. Tanto naquela 
ocasión , como agora, o fin das 
recalificacións, proposto pola em
presa, é o de financiar 6 plano de 
viabilidade da mesma. Os actuais 

proprietários de Álvarez estiman 
en cinco mil rT,lillóns de pesetas o 
monto das plusvalias que pode
rian acadar coa venda dos terre
as. O plano de . viabilidacie com- · 
pletadáse cun recorte do cadro de 
persoal e coa apertura a noves 
mercados. O acordo actual prevé 
ademais o traslado de GEA ao 
Areeiro, zona ubicada na entida
de menor de Bembrive. O conce
llo comprométese, pala sua parte, 
a urbanizar e sanear esta zona. 

A pesar do apoio do governo mu
nicipal e dos traballadores á ope
ración, a Xunta non variou a sua 
actitude ambigua. O Conselleiro 
de lndústria, António ·Couceiro, 
mantén desde hai dous anos rio 
tellado a concesión do aval de 
2.000 millóns prometido á empre
sa. Tampouco o SEPES (S.ocie
dade Estatal de Promoción e 
Equipamentos de Solo) se deci
diu ainda a participar. En similar 

actitude pasiva se mantén o 
IGVS (Instituto Galega de Viven
da e Solo) .. Por último o Estado 
decidiu non condonar ás débedas 
que Álvarez ten coa Seguridade 
Social e Argentaría, segundo ex
presou o governo nunha resposta 
ao deputado Guillerme Vázquez. 

Nestas condlcións, o portavoz 
nacionalista na corporación vi 
guesa, Lois Castrillo, pergúnta
se quen garante que as plusva-

· lias obtidas coa verida dos terre
as polo~ proprietários valencia
nos de Alvarez van ser reinvesti
das na empresa. Na actualida
de_, unha parte dos traballadores 
está en regulación de empregq 
e non se sabe canto vai durar a 
carga de traballo. Por se fose 
pouco, a semana pasada era 
detido un , dos proprietários da 
empresa, Enrique Tatay, acusa
do de parti'cipar en várias oper9-
cións de narcotráfico.+ 

: ~ . 
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Ensinanzas do botín 
de~bro 

MÁNUELCAO 

A meadas de Xaneiro de 1996 saiu á opinión pública o malestar 
·causado· pala venda do 14'6% de Ebro Agrícola, detentado polo 
Banco de Santander, ao gran grupo agroalimentario francés Géné, 
raÜ Sucriére por 17 .000 millÓns de ptas. A aparente inexpetiéncia 

: da ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, e a voracidade 
dunha entidade financeira como a. presidida por Emilio ~otCn po, 
den acabar, a curto prazo, deixando en man francesas como ac, 
cionista maioritário a s ciedade sucreir.a ¡ue e pretendía crear 
coa fusión de Ebro Agrícola e a Sociedad. General Azucarera. Ao 
20% que -o .grupo francés ten en Azucarera habería que engadir es, 
te novo paquete comprado ao Santander xunto c n outra com, 
pras menores en Bol a. Algún experto con ideran que o paquete 
de Botín vale májs de 17.000 millón ao ser clave para. control 
da empresa. U ualmente, e te paquete de control ten un obrepré, 
cío que se enmascara de diven>as fonnas vía comí ións ou gast 
de intermediación. Así, o benefício estimado la venda deben 
superar aoondosamente os 6.000 millón declarado considerán, 
dose que, como mCnimo, outros tanto pasaron a engro ar a conta 
de gañancias dos Botín. Esta experiéncia non debería cair en saco 
roto alertando dos perigos de confiar, sen mái , ás entidades finan, 
ceiras o control e asentamenro dos sectores produtivo españois, 
pois existe o perigo de que pasen a realizar benefícios á primeira 
oportunidade. Estarán facendo o que deben seguindo o modelo de 
banca universal e por iso serán premiado polo seus accioni tas e 
~mpregados. Oespois do fiasco da Corporación Industrial do Banes, 
to de Mario Conde hai que ser coidadoso entregando o que queda 
dos sectores produtivos ás entidades financeiras. 

· Factoria de Pescanova en Chapela (Redondela). 

'Üs expertos bancários, 
só cualificados ,,.. 

para o negócio especulativo, 

A. IGLESIAS 

pouco poden~ aportar como xestores" 

. As ensinanzas do botCn de Ebro poden ser utiles para a nosa terra. 
Qías atrás, a Corporación Financeira de Caixa Galicia comprou a 
participación dun socio significativo da empresa viguesa Pescano, 
va con dereito a estar no Consello de Administración. Nótese 
que esta Corporación Financeira pretende contar coa colabora, 
ción e participación das ptincipais empresas galegas (Coren, To, 
xeiro, etc.), cotizar en bolsa e participar nas privatizacións. 

O feito de. ser Caixa Galicia, desde sempre, . a entidade menos 
interesada e comprometida cos sectores produtivos do país lé, 
vanos a sospeitar que agotada pala forte competéncia a posibi, 
lidade de seguir medrando nas actividades bancárias clasicas. 
Agora, trátase de intentar poñer en valor o escaso e ameazado 
tecido produtivo próprio, tomando posicións accionariais e re, 
lacións personais que permitirán,. no seu momento, obter pin, 
gües ber;i.efícios especulativos, entregando ao capital foráneo ¡ 
en ~andexa de prata o CO!ltrol das empresas galegas. Os exper, , 
tos bancários, só cualificados para o negóc;.io especu lativo, pou, 
co poden aportar como xestores ao feble pero resistente sector 
real da n.osa economía. Se estas empresas queren sobrevivir a ' 
medio prazo como tales han ser capaces de resistir o "pautes 
co demo" do sector financeiro. Nada me aledaría máis que 
errar tanto no diagnós tico como na previsión, pois ter núcleos 
accionariais apoiados nas entidades fi..nanceiras propias non é, 
en sí mesmo, unha política equ ivocada.+, 
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. Beiras sinala que a Leí de Caixas aprobada polo PP non recblle o· fomento das_ inversións na Galiza 

PSOE e BNG ·critican 
a falta de. seriedade no tratamento da fusión das caixas 
.*P. CASTRO 

Mentres que o conselleiro de 
Economia e Facenda, Xosé 
Antón Orza, aseguraba, o Mar
tes 4, que desde a Xunta só se 
fixo unha invitación á reflexión 
sobre un posíllel proceso de 
fusión, Miguel Cortizo, porta
voz do grupo socialista, acu
saba ao governo galega de 
manter unha actitude in\erven-

pesetas, pa
sando a -ocu
p ar o priste 
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Queren pagar o leite 
en cortos negros 
aos gandejros 

Pagar a produción en diñeiro 
negro só prexudica máis ao 
sector, segundos os sindicato's 
agrários SLG e Unións Agrá-· 
ria~. Os seus representantes 
denunciaron o Martes 4 que · 
algunhas empresas lácteas , 
estaban intentando abonar en 
cartas negros os pagamentos 
retidos da campaña 1995-96 
despois de comprometerse a 
actualizalos tras o acordo ao 
que chegaron co conselleiro 
deAgricultura Tomás Pérez 
Vidal. Os sindicatos entenden 
que se se está tratando de 
ampliar a cuota de producción 
non se pod~ estal;>elecer únha . cionista e de utilizar ás éntida

des para intereses particula
res. Pala sua banda, Xosé Ma
nuel Beiras, portavoz do grupo 
parlamentário do BNG, asegu
raba que o proceso de fusión 
precisa dun intenso debate 
político e da adopción dun 
modelo que sexa beneficioso 
tanto para as entidades como 
para os intereses galegas. 

. 12", asegu
rou. Ademais, 
a· portavoz 
nacionalista, 
indicou q'u~ 
se nese p_ro
ceso dé fu
sión entrara 
tamén Carxa 
Gaficia, cun 

_ pasivo d'e 
máis de 1 bi
llón de pese
tas e que na 
actualidade 
OCUP..a o sépti
mo lugar, pa
sarian ao ter
ceiro pasto do 
ranking xeral 
con máis de 2 

- diminución, que ademais é fic
ticia. Hai gandeiros aos que se 
lle depe catro meses de paga
mentos da anterior campaña.+ 

O conselleirq de Economía e Fa
ce nd a compareceu diante do 
Parlamento para explicar a inter
vención da Xunta no posíbel pro
ceso de fusión das caixas do Sul 
de Galiza. Orza asegurou que en 
nengún caso se pode considerar 
a "actuación da Xunta como inter
vencionista" porque o único que 
se fixo foi "invitar a reflexionar" 
sobre ese proceso por considerar 
que é "beneficioso para eles 
mesmos, para os intereses que 
representan e para os intereses 
galegas". O respons-ábel de eco
nomia indicou que desde finais 
dos 80 obsérvase un "proceso de 
concentración" das entidades pa
ra fortalecer as suas posicións 
diante do proceso de unión eco
nómica e cara a implantación do 
euro, ainda que especificou que a 
Xunta non abrigará a nada. 

cialista, Miguel Cortizo, a atitude 
da Xunta foi "escandalosamente 
intervencionista" e calificou a 
forma de levar un tema tan deli
cado c·omo o do sistema finan
cieiro dun país de "chapuceiro". 
Cortizo criticou o feíto de que 
Cuiña tivera anunciado nun con
greso do PP a Lei de Fusión de 
Caixas sen ter en conta ao resto 
das forzas-políticas do país. · 

un comunicado no que daban á 
coñecer a sua total disposición a 

billóns. Ao entender do BNG, 
ese proceso de concenfracióo 
precisa dun profundo debate po-
1 ítico xa que se poden adoptar 
distintas estratéxias, entre as 
que sinalou "ir directamente á fu
sion ou mediante etapas de tran
sición". 

. que se iniciase canto antes o 
proceso de fusión porque do 
contrário, no caso de producirse 
un cámbio na cómposición do 
governo alargaríase "sine die un:
ha solución a este problema". 

Consecuéncias .dci fusión 

Pala contra, para o portavoz so-

O parlamentário socialista ase
gurou que as· disCl:fsións sobre o 
proceso de fusión non foron até 
o de agora máis que "trifulcas in
ternas de partido, confrontacións 
personais e utilización das enti- · 
dades para benefício particular". 
Ao tempo que Cortizo pergunta
ba ao titular de economia sobre a 
estabilidade laboral dos traballa
dores das entidades, as seccións 
de UGT das caixas de O_urense, 
Pontevedra e Vigo entregaban 

O portavoz nacionalista, Xosé 
Manuel Beiras, lamentou que 
desde. o Governo non se diga cal 
é a transcendéncia des·a posíbel 
fusión nen como se levaría a ca
bo. Asegurou que o que está en 
xogo é a "eficiéncia e a compe
titividade" das entidades finan
cieiras galegas. "Mentres que no 
ranking das 51 caixas do Estado 
Caixavigo ocupa o pasto 20, Cai
xa Ourense o 37 e Caixa Ponte
vedra o 42, coa sua fusión terian 
un pasivo de 800.000 millóns de 

Para o parlam·entário nacionalis
ta hai que ter en conta as es
pecificidades das distintas ca[
xas, "con nexos coas estr-uctu-_ 
ras loc~is e comarcais, sociopo
líticas e con repercusións labo
rais"~ Beiras criticou tamén as 
r:nodificacións que se introdu~ 
ciron na Lei de Caixas aprobada 
no ano 1996 e especificou que o 
Título VI cópia íntegros os pon
tos da de 1985 pero s·en recoller 

. dous aspectos fundamentais, "o 
fomento das inversións en terri
tório. galega e a planificacióo de 
obras benéfico-sociais". + 

AS RAZÓNS DUNHA FUSIÓN ADIADA 

verdadeir raz ' n qu impiden a 
aixa d af rr ga legas: unha 
utra de n pc i ' n . Na razó n 
túran e inter e d política 

in t rn da pr ' pia caixa , e n directore , . 
ubdir et r s con el1ciro que poderían 

pcrd r pr tag ni m , e o exóxeno . Entre 
cstcs , o principal é o ecular caciqui mo da 
der ita, empre ollando para a ua comenénda, 
enquistada nestas entidades de crédito públicas. 
A falta de e truturación do PP como partido, 
as bandeirias internas, as loitas pola 
sobrevivéncia e tamén pola sucesión de Fraga 
· lribarne, fanlles defender a cada q uen o seu 
própio recanto, incapaces dunha análise global 
na que, seguramente, famén poderían observar 
que chegaria a beneficialos. Dentro desta razón 
política, aparece igualmente o equilíbrio 

I" 
Norte,Sul, que preocupa a sectores doutras 
formacións políticas alén do PP, como ·ao 
PSdG,PSOE e, incluso, do BNG, esquecendo 
que o verdadeiro Sul é a Galiza interior e que 
unha verdadeira Lei de Caixas impediría o 
hipotético problema. 

Estas razóns son validas tanto para a fusión 
· nunha única caixa galega como no 
establecimento de duas entidades. O conselleiro 
Orza acaba de afirmar no Parlamento que o 
Governo cavilou pr'ilneiramente na 
constitución dunha única caixa galega. Esa era a 
idea coa que comezaron as negociacións e 
principiou a redacción da Lei de Caixas. A 

, -

A. EIRÉ 

opo ición interna no PP e tamén a contumácia 
da maioría das caixas, obrigou a Orza a variar o 
rumo . Abrazou o Governo, non sen forte 
oposición interna, a idea de duas caixas. Fraga 
o llo una políticamente comenente para a 
estruturación do própio PP e decidiu encabezala. 

As rebelións das caixas de Ourense e Pontevedra, 
pero, sobre todo, dos distintos baróns provinciais 
ou locais, que teñen nas caixas dous tetos (un 
persoal, con créditos vamaxosos, e outro político, 
para sacar votos), está a ralenpizar unha fusión 
que teria que estar pactada antes das próximas 
eleicións auton'ómicas. Este era o calendário 
elaborado por Fraga. -

Agora Orza, o principal impulsor, afirma no 
parlamento _que "non hái presa". Semella que 
o Governo inícia unha retir_ada estratéxica 
ante irreductibilidade dos seus enemigos 
internos e só a reuni·ón de. Fraga cos 
responsábeis das caixas pode esvair as dúbidas. 

A outra razón que impide a fusión é a distinta 
concepción do que teñen que ser as caixas, do 
seu papel da sociedade galega. Xúlio Gaioso, 
directqr xeral de Caixa Vigo, foi preciso e 
cb ncluinte nunha recente comida .cos 
direct:or.es dos meios á hora de por as 
condicións: "que a fusión sexa boa para Galiza, 
para os cltentes e para os empregados". Se se 
aceitase a concepción de Caixa Vigo, o mellar 
para G a liza sería unha única caix a . Unha . 

caixa que investise o seu diñeiro aquí , 
mercando no interbancário na vez de· e,xportar 
os nosos exéedentes; unha caixa que se centre 
na Gali-za e non expmsiva ao resto do Estado. · 
A contraposición de C a ix a Vigo era, 
loxicamente, .Caixa Galícia. 

Como Caixa Galícia está contenta co seu tipo 
de xestión e non vai mudar, porque non quer 
e porque é tanta a sua forza que non poden 
obrigala, a fusión- plantéxase unicamente coa 
Caixa Pontevedra- e Caixa Ourense, que 
poden ser máis influenciábeis. Gaioso 

, 9,emanda igualmente que prime como 
concepción ·da caixa resultante a que hoxe ten 
Caixa Vigo. A segunda que haxa unha xestión 

. profisional. Caixa Vigo ,está disposta ·a ir · a 
unha fusión dás Caixas do Sul s.ó nestas · 
condicións. O director xeral de Caixa Vigo 
rexeita totalmente a estrutura das suas posíbeis 
aliadas-, onde so·n os políticos, díxoo así de 
claro, os qu.e mar-can as directrices das -
entidades. Nesta tesitura, é comprensíbel a 
oposición da maioría dos cárregos do PP que 
só se moven en benefício própio. Se se aceita 
a idea de Caixa Vigo, serían os seus directivos, 
dos que ·realizou un encendido elóxio, os 
encarregados de liderar a nova entidade. Para 
a existéncia de duas caixas, Gaioso só pui<lo 
atapar o argumento da maior competéncia que 
benefü:iaría aos usuários. Moi feble cando xa 
están aqui outras caixas foráneas e vai entrar 
con máis forza ainda a banca internacional.+ 

As traballadorQs 
da conserva reclaman 
os seus direitós -

A crise en empresas outrora 
ponteiras e a inestabilidade 
no emprego motivou que va
rios ceÍltos de traballadoras 
do sector conserveiro sairan 
ás ruas de Vigo o Sábado 1 a 
reclamar .os seus direitQS la
borais. Convocadas pola 

- CIG, as traballadoras de Vi
go, Cangas, Bueu, O Grove, 
Cambados, Vilagarcia, Boiro 
e Santa Uxia de Ribeira soli
citaron un convénio digno xa 
que hai unha grande porcen
.taxe que son fixas-disconti
nuas, as cales pe~en 180 
dias de traballo anual e non 
estar sometidas á inestabili
-dade. Hai.mulleres deste 
sector que levan tral;>allando 
máis de vinte anos como fi
xas-discontinuas: As 
manifestantes tamén fixeron 
fincapé na contratación de 
trabal_ladores a través de em
presas de traballo 
temporal.+ 

~ BNG pede que 
se regulen as secretarias 
dos xulgados de-paz 

Francisco Rodríguez, deputa
do do BNG,· solicitou ao Gover
no que regule o estatuto labo
ral das persoas que desenvol
ven o seu traballo nas secreta
rias dos xulgados de Paz en 
concellos de menos-de 7 .000 
habitantes. Nestas secretarias 
cidadáns, apenas receben un
ha indemnización de 10.000 
pesetas mensuais e non dispo-

* ñen de cobertura de segwida
de social. O deputado naciona
lista sinalou que o colectivo 
afectado é escaso e regulalo 
"non agravaría especialmente 
os orzamentos públicos". A dis
persión da povoación na Gali
za fai que.sexa unha das _ 
comunidades·eon máis persa-

-as afectadas nos xulgados de 
paz, "nos que están sometidas 
ao réxime disciplinári9 dos fun
cionários xudiciais e 
dependéncia do Xuiz" ainda 

· que os contratos asinades pa
ra a toma de posesión das se
cretarias dos xulgados de paz 
norí son tiomologábeis ás ner
mas laborais da Administración 
ou da empresa privada.+ 
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N2RMAL.IZA~l2N L.INiÜÍSTI~A 

A. IGLESIAS 

O instituto Maria Soliño ae Cangas 
chama ao boicot mentres non mude a situación 

Campaña para exixir o respeto 
ao galego en TelePizzcí 
A discriminación do idioma galega na cadea de pizzerias Tele
Pizza -da que dera conta A Nasa TerrBr-, motivou que o·s alunas 
de duas clases de primelro de· BUP do Instituto de Bacharelato 
Maria Soliño de Cangas, comezasen unha campaña de recollida 
de sinaturas e de boicot contra TelePizza "namentras esta em
presa non mude de atitu~e no· referente ao uso do noso idioma". 

Case toda a. comunjdqd~ ·.esco
lar do centro -426 .. persó'as. so~ 
bre un total de 500 alunos e pro
feso'res- asinou un escrito apre-

. sentado poros alunos e 'alun_as 
dos cursos 1º E e 1º F de-SUR.e 
no que se afirma que "é obxeéti.: 
vo de todos nós pµblici~ar ésta 
denüncia por c:;onsiderar q1:1e .se 
es}á a producir unra ~1.drá_xe 
contra a cónsciéncia colecti'\la 
de iod.C? un .Povo". , . 

"Durante unh·a- semaná, nos~ re
creos procederon .. a recoller as 
sinatura~ e o éxito fói c;;o.mpleto", 
f?Xplica Anxela Mariño., ' a profe
so·ra de gal~go dos rapaces, 
que foi quen promoveu esta ini-
c!_áti~a. , . .. ' .. ~·-

"SÓi.Jben do· cáso da corüñesa 
Sabela Costoi'a ·na sección_ 'fJa 
T erra A.soba/lada .da _Á !Vosa ·Te
rra -publi~aQo no núme'ro ]Q5 
do .5.'. qe· Dec;;e~.bto ae 199e-;¡; á 
quen, cando pediu traballo en 
TelePizzá, informáronlle da sua 
abriga de talar español e impe
dí ron lle acedE;rt'í!!9 pq~to ... de. -:r~~ 
ballo·. Entón lin o, artigo na·'-clase 

~ e comentei aos .rapaces que p0-· 
dia ser interesante facer unha 
campaña para ·defender o direito 
de ·usar o galega, a resposta fa
'!Orábel -foi imediata", exp-lica 
Anxel~ Mariño. 

. ,. 

"Nori tomes pizza~ americana, to
ma pizza gal;eg?-;', dlcia unha 
das pancartas que os alunas co
locaron polo instituto, na que ta
mén se representaba .ünha em-

· panada _de xoubas como alter
nativa á pizza. O alunado do 
centro de ensino reaccionou de 
imediato ante as peticións dos 
seµs compañeiros de primeiro e 
unha campaña iniciada en duas 
clases pasou a ser ún obxectivo 

,. 
'f. , .~ • t O I , ~ ;.. I 1 ~ 1 I ' 

de todo un instituto. . 

_''Posteriormente a comezar ·a 
campaña, o 26 de Decembro.,. 
publicouse unha· carta na sec
ción Aldea Global de A Nosa 
Terra abondando no mesmo ca
so e ·dicindo ·que a Mes~ pola 
Normalización Lingüística debe- -
ria facer unha campaña, xusto o 
que estabamos a facer en Can
gas. Cando lin isto na clase, os 
~lunas ,queda,ron n:io.i .conten
tos", di Ar:ixela ~a~iñ9. .. 

lnciéléncia . .Social 

A iniciativa 
0

dos alunós e alunas 
do instit:Jto Maria Sofiñó é o típi
co exemplo de r'elación .~ntre a 
sociedade e os níeios de comu: 
r:iicaciÓn. ~ ''.Na c~rta R'uplicadá 
pe.díase.u.n-boicqt a TelePizza e 
eu creo que estas iniciativas hai 
que apoialas", q.i a :profeeora. _. .. 

. . -

A _rec9ilida .de slnáturas e 9 ~s
crito de protest_(}Joi .. r~miti.do a 
vários meios de comunicación, 
pero só dous <;te.Je.s, Atlántico 
Diario e La Voz de Gaficia, fixe.-: 
ron unha m_ención ao feitq. 

De 'todos xeitos, 0 Mér.Cores cin
c.o de .Febreiro Ánxela Ma'riñ.o 
entregotJ as-sináturas e .o escrí~ 
to a T elef'izza para qúe tome en 
consideración a $Ua postura e 
deixe de estar en 'contra dq ga-
l~o. - - · 

A. empresa TelePiúa é unha 
cadea de alimentadón e servizo 
a domicílio con estabelecimen
tos en todo o país que paga ·-
30.000 pesetas mensuais por 
once horas de traballo semanais 
e as correspondentes tiaras ex
tras, que nunca se pagan pero 
que son inevitábe(s. • · 

SOCIEDADE 
ANOSATERRA 

DA 
TERRA 
AS2BAL.L.~PA 

Tratallflento 
. psiquiátr\co 

'") 

' I 

en Conxo 
baixo mínimos 

A agresión dun pacente a un 
membro do persoal do Sanató~ 
rio Psiquiátrico de Conxo, en 
Santiago de Cqmpostela, pro
vocou o peche de unha das sás 
do Servizo de Readaptación So
cial hai vinte dias. Desde hai 
tres anos, cando. foi criado, este 
servizo ten como finalidade 
achegar ao enfermo ao exterior, 
preparándoo para l!-nha posíbel 
saida. Por esta razón, o funcio-

. namente ten que facerse en ré
xime aberto. 

·os· membros do ~omité de em
presa quéixanse do pouco perso
al que hai no centro para desen
volver o traballo e, -máüa a gra
vidade da agresión deste e~pre
gado da enfermería, que causou 
baixa por accidente laboral de 
trece días de duración, rion eren 
que sexa argumento para "pechar 
un servizo, "privando ao resto 
dos pacientes dos benefícios de 
unha sala aberta". Marcos Lua- · · 
ñ-a, de CCOO,- .presidente do 
comité de empresa, asegura que 
"é imprescindíbel que a posibili
dade dun extemamento dos pa
cientes pase por unha tempada 
en réxime aberto". 

O peche da sá non é a única 
medida que critican os traballa
dores do sanarório xa que can
do se dá un caso .de agresivida
de non se percura unha solu
ción para o paciente. "Non se 
prestou a debida asisténcia ao 

. paciente agresivo xa que non é 
· admitido na Servizo de Agudos 

do Hospital nen tampouco 
' transladado á unidade . pechada 

que hai n9 centro psiquiátrico". 
O tratamento que precisan as 
persoas afectadas do centro 
non se pode cumprir, segundo 
Marcos Lbaña, palas deficién
cias en Conxo. 

"A rnaioriJ dos días está pecha
do o centro social, xa que ó seu 
funcionamento depende do per
.soal de readaptación, que ao es
tar en mínimos de plantilla, xa 
que non se cubren ne baixas nen 
permisos nen vacacións, non p0-
de atender o servizo <leste dispo
sitivo", di. Denúncian tamén 
que os pasos que se van dando 
na humanización do tratamento 
vaian senda anulados. "A posta 
en marcha do centro social foi 
laboriosa, xa que os pacentes 
non acudían a el , e agora que 
está funcionando se lles pecha 
apesares da demanda existente", 
di o presidente do comité. 

Marcos Luaña entende o pro
blema como a falla de interese 
da Administración en transfor
mar a asistén!=ia psiquiátrica. 
"Máis ben a ignoran a apesares 
de que o director do centro e o 
subdirector operativo ostentan 
cargos remunerados para que a 
asisténcia psiquiátrica teña un 
funcionamento axeitado", sina
la. Engade que o Sergas de]Jeria 
avaliar aos cargos de libre de_
signación para reseñar que non 
se poden dar retrocesos no ser
v izo público a causa dunha 
agresión dun pacente. • 

PUCHEIRO 

,. ·f -

O porque 
da nacionalización 

futbolística _ 

Explicáronnos as C~zadas a T erra Santa, a do~ Reis Católicos ou 
a de Franco, como algo ideoló.xico. N¡i Idade Média, non se trata
ba de conquistar os Sahtq,s Lug;ues, :senón ·de abrir ou garantir as 
rotas comerciais. Os Reís Católicos guerreaban e sometian tanto a 
Galiza (non española) com~ a Granada (máis española ca eles). 
Franco non se levantou contra o marxismo ateu, senón para impar 
os priviléxios dunha oligarquía decadente . 

( >i • 

A actual cruzada cqntra os· fumadores, pésie aos prexuízos que lles 
ocasiona ás grandes empresas, .f!amén é unha necesidade do capi
tQ.lismo . actual, que precisa persoas sanas para que rindan· na sua 
competición particular coas. má.quinas, · revestida de ben públi.co. 
No sécu-lo XIX o capitalismo fabril ini.puxo o deporte como xeito 
de facer ináis rendíbel a man de obra ·submetida cada vez'i:lmáis 
cárrega-de traballo. Nesta nova xeira, ,pretenden tamén estatalizar 
certos espectáculos deportivos. 

Apelan á' liberdade de expresión. Por detrás tamén se sitúan os in
tereses do capital. Os teledepor~es son os motores e a itncixe públi
ca· da sociedade de consumo. E preciso que cheguen a canta máis 
povoa:ción mellar para conformar os seus gastos consumistas e 
fi?ncionar a xeito de aglutinadores colectivos .. Os intereses de cer
ras empresas privadas enfróntanse aos intereses do capitalismo en 
xeral. Pasa moüas veces, o mercado devórase a sí mesmo e o pre
tendido ultraliberalismo ten que regulalo con normas supo·sta
mente antagónicas aos seus princípios. • 
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Os insubmisos desertores 
non conquiren ser detidos 

A apresentación pública evo
luntária diante do Governo Mili
tar de Pontevedra dos insubmi-

, sos desertores Elias Rozas e 
Ramiro Paz non pudo levarse a 
cabo. Acompañados de 
amigos, família e simpatizantes 
do movimento antimilitarista, 
Elias e Ramiro apresentáronse 
ás doce da mañá do Xoves 30 
de Xaneiro diante do Governo 
Militar informando que incorri
ran en delito de deserción ao 
abandonar o cuartel no que 
cumprian o Servizo militar Obri
gatório. As autoridades milita
res aseguraron que non lles 
constaba que fosen desertores. 
A estratéxia do Exército é pro
ceder á detención cando non 
haxa presenza de público nen 
meios de comunicación.• 

De6do o autor principal 
do crime de Vilaboa 

A policia despregou un inten
so operativo para deter, o 
Martes 4 no bairro vigués de 
Cabral, a Xosé Manuel Rodrí
guez, alcumado como O Pul
po, como presunto autor do 
crime de Vilaboa, no que, o 
27 de Xaneiro, foron asasina
das catro persoas, unha das 
cales está desaparecida. Ao 
parecer o móbil do crime non 
estaba relacionado coas dro
gas, como inicialmente se 
sospeitou, senón que ten re
lación cun atraco e o feíto de 
non repartir o botín. Outras 
duas persoas están detidas e 
o xuiz de Cangas decretou a 
sua incomunicación. Unha 
cuarta persoa está en 
liberdade condicional tras 
prestar declaración diante do 
xulgado.+ 

Os medicamentos falsos 
causan máis mortes · 
que os virus en Africa 

A Organización Mundial da 
Saude ven de amasar a sua 
preocupación por unha causa 
de marte máis grave que o co
ñecido virus Ebola: os fárma
co$ falsos. A OMS emprendeu 
unha investigación sobre o trá
fiéo de médicamentos altera
dos que, ainda que tan perder 
miles de millóns ás iridústrias 
farmaceuticas non é denuncia
do por imaxe de marca ou 'se- -
guridade, segundo din os pró
prios laboratórios. A OMS nón 
descobre quen está detrás 
'deste falseamento que provo
cou matanzas masivas como a 
morte de máis de cen cativos 
en Nixéria hai sete anos ao ter 
inxerido un xarope para a tos 
que cantiña disolvente indus
trial. Outros exemplos dados 
poi~ qMS retírense á vacinas 
falsas contra a meninxite ou o 
achádego de aspirinas a base . 
de t~lco e almidón.• 
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Durante a Operación Nécora, Garzón, na fota, foi seguido na Galiza por membros da UCIFA. 

Gardas civis, contrabandistas e confi_dentes xuntos nun mesmo sumário 

O xuízo da UCIFA 
pon en entredito a estrutura anti·droga do. Estado 
* x.c. 

O dia que Baltasar Garzón en
traba, de noite, na sede cen
tral da Garda Civil, e desman
telaba por corrupción a Unida
de Central Antidroga do Insti
tuto militar abriase unha crise, 
simultaneada tempo despois 
cos sumários do GAL que ain
da no se fechou. O xuizo que 
ia comezar o pasado 27 de Xa
ne i ro contra o comandante 
Pindado e os seus colabora
dores, fol adiado un mes po
lo troco de avogado d.o prin
cipal testigo de cargo, o gar
da civil Vicente Domínguez. 

O governo do Partido Popular 
ven de estudar unha nova lexis
lación antidroga que conecta co 
éscándalo da UCIFA. 'A dereita 
quer fornecer ás distintas poli
cias de mecanismos legais para 
se infiltrar nas organización da 
droga e poder aportar probas de 
cargo definitivas contra esas 
máfias. O Ministério anúncia 
que se salvagardará calquer po
sibilrdade de que nesas misións 
de infiltración os policias podan 
cometer calquer ·caste de del.fto, 
dato que por descoñecido se
~ella novidoso polo difícil de es
tar nunha organización criminal 
e non actuar nela. 

O que sucedera na UCIFA é 
que aqueles que tiñan que velar 
contra a introdución de drogas, 
servianse da disculpa de mercar 
confidentes para importala eles 
mesmos, en distintas cantida
des, e negociar con ela, sen que 
o uso previsto de conseguir in
formación se acredite. Algo se
mellante sucedia' coas incauta
cións efectuadas e que debian 
ser destruidas. 

A deriúncia efectuada polo Gar
. da Civil Vicente Domínguez, en 

Xuño de 1991 , levou ao des
mantelamento da UCIFA e pró
vocou unha estratéxia de defen
sa liderada por Jorge Argote e 
agora por Manuel Cobo del Ro
sal, o defensor de José Ramón 
Pindado, que tamén o é neutro 
sumário de Rafael Vera. 

A coincidéncia de tantos apeJi
dos nos sumários pola corrup
ción policial e a guerra suxa, 
non pode surprender. Pindado 
comandaba a UCIFA e na sua 
folla de servícios estaria tamén 
a manipulación de probas na 
marte de Lucia Urgoitia (Co-

mando Donostra de ETA), e_ 
desde a' denominada Unidade 
Central Operativa participou no 
esclarecimento do caso ENAT
CAR e no primeiro asunto de 
fraude millonário do IVA. 

Unha lista 
de 23 procesados 

A lista dos procesados inclue, 
por orde de escalafón ao tenen- -
te coronel Francisco Quintero, o 

. comandante José Ramón Pin
dado, dous capitáns, dous sar
xentos, · tres cabos, cinco guár
~ias, e nove persoas máis entre 
\ 

XA'.\: CARBALLA 

A lei. ten ouvid.os 
. para te delatar 

Unha circular da policia de primefros de· ano poñia en garda a to
dos os corpos policiais, públicos e privados, para· que anotase toda 
canto considerase sospeitoso. Os xefes debían inculcarlle cada ma
ñ.án aos subordinados a política de ollos .abertos. Todo o que se 
saia da norma é sospeitoso e ten que ir ao ordenador. Unha ollada 
torva, un coche inusual1 un viciño que chega a deshora por sistema 
ou Ron, outro que sae · despeiteado. do ascensor, o que non se pre
signa no portal... O catálogo infindo da sospeita foi urdido na Di
tadura e levou a moita xente ao cárcere. Levar un xersei bermello 
era ¿ospeitoso e causa de condena. Co novo método proposto ,por 
Mayor Oreja -que de seguro Diz Guedes transmitiu a todo meter 
ás comisarias galegas- na entrega dos Prémios Goya, por exem
plo, haberia vários centos de sospeitosos por anotar. Pi:imeiro aos 
que non aplaudiron ao chamado de lmanol Arias a prol de Cbsme 
Delclaux e Ortega Lara; despois os que rn;m o fixeron co entusias- _ 
mo requerido e finalmente aos que non repetiron o aplauso no se
gundo chamamento do Arias. Agora retiran a circular ante o es
cándalo, pero só para retocala e evitar a inconstitucionalidade. Se
guirán a máxima que cantaba o poeta brasileño: "Se tu falas muitas 
palavras sutis /E gostas de senhas, sussun:os, ardis /A lei tem ouvi
dos pra te delatar/ Nas pedras do teu prÓprio lar".•_ 

confidentes e presuntos narcos. 

Os delitos dos que son aGusados 
van desde os relacionadós coa 
saude pública, detención ilegal 
ou falsificación. Para Pindado o 
fiscal pede 24 anos de prisión e 
cen millóns de multa ademais éle 
inabilitación absoluta. Para Quin
tero nove anos de prisión e inabi
litación e outros cen millóns. 

Segundo.o xornalista XavierVina
der (El Temps, nº 659) a suspen
sión- do xuizo forma parte dunha 
estratéxia de dilación preparada 
meticulosamente por Cobo del 
Rosal e o seu aefendido Piñdado, 
que · persiguen desarticular a ins~ -
trucCión dé Baltasar Garzón. · · ·. 

. .. . - ~ 

o dia." 27~· 1cando Ta comezar o 
xulzo;" ó .. gárda'Vi'cerité-Dómfn_: 
güef, amihé:ioü que · renuriciabá 
ao seü 'avogado Emilio RodrF-~ 
guez · Ménéndez, ·porque ·a vís~ 
perá do xU.ízo pretendia que 
cambiase a $Ua testemuña, o 
que en grande parté" deixaba-en 

· e_ntre~ito ~proceso. · ' . · 

"Alguns ' avog~dos lembran ta
mén -canta Vinader_,_ que un
ha semana denantes de Dia
rio 16 publicar o denominado 
"panfleto Amedo" ...:..- o manuscri
to · onde o ex-policia dicia que 
Garzón orientara a sua declara
ción-,. o avogado ·Rodríguez · 
Menéndez xa amosara dese);(o 
de trocar a liña que mantiña 
neste caso, «ternos que revisar 
todo outravolta -'-Clicia aos cole
gas-. No sumário da UCIFA 
hai moitas incorreccións e erros· 
de procedemento. Garzón é un 
indesexábel. Hai que ir a por el 
e cargalo". Vinader aponta un 

·dato final que cadra o círculo de 
enganos: o avogado de Rodrí
guez Menéndez, en vários su
mários que ten abertos en' Ma
drid, é Cobo del ·Rosal.+ 
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PNV e ERC recuperan 
o seu património histórico 

As conversas do PNV e de 
Esquerra Republicana de Ca
talun9a co Estado para a re
cuperación do património his
tóricp están a dar o seu froito. 
Ambas forzas políticas tiñan 
un grande património até 
1939, cahdo perderon-a gue-

rra. Tanto o 
PNV como 

. ERG gov.er-

. naban nos · ;,;.¡_. 

seus respei-
tivos países 
e os valor 
das propria- · 
dades requ i-

·sadas pola 
ditadura do 

Carod Ravira, Se· xeneral . 
cretário Xeral de- Franco é 
J:RC. - moi elevado. 

Aproximada- : 
mente, o PNV recibirá 5.000 · 
millóns de pesetas de indem
nización polos 24 imóbeis 
que pos'uia e· ECR recibirá 
4.500 millóns polos 34 locais 
dos que era proprietária. O 
Estado non indemnizou a 
nengunha organización gale
ga polas apropriacións · 
desp_ois de 1936, cando insti
túciqns como o Seminário de ~ 
-Estudos Galegas, así como 
numerosas propriedades par-

.ticulares, foron arrasadas.+ 

Peden prisión e 
inabilitación para 
o ex presidente popular 
das Balears 
polo túnel de Sóller 

A Fiscalia Anticorrupción 
pediu que o antigo 
presidente das llles 
Balears, Gabriel Canellas 
(PP), sexa condenado a un 
ano de prisión e nove de · 
inabilitación para o exercí 
cio de cargo público polos 
delitos de prevaricación e 
comechura en relación coa 
adxudicación das obras do 
Tünel do Sóller, en Noveín
br_o de 1988. Os delitos es-
· tañ relacionados c9 .sobor

... no . e coa jinanciación ilegal 
.dos parti.dos políticos; rie$

·. te sentido, as óbras do tú- _ 
nel terian sido adxudicadas 

·.·. a un ha e_mpresa a cá~biQ . 
·-de financiar ao PP. __ 

.- Canella·s fixo ingresár o·s · 
. cartos o'btívós 'poi a CC>r~ce
· sión ·en contas do PP de , 
~ Maltorca, Men·orca e_ Ibiza.+· 

cfsyprem~ leva ! - . 

na-P<!lmatória ~ -
. . . 

a Herr1 Batasuna 
Segundo o PNV e o resto 

-dos partidos bascas, a deci
sión do Tribunal Supremo de 
abrigar a declarar aos mem
bros da Mesa NaCional de 
Herri Batasuna ou envialos a 
prisión se se· n.egan , é unha 
forma de pór de actualidade 
á organización .abertzale. De 
momento dóus dirixentes de 
HB foron detidos no meio 
dun forte despregue policial, 
no que os axentes ian · 
ataviados de pasamontañas, 
mentres os detidos non ofe
recian resisténcia. + 
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. Atroz cri~e contra a liberdade de prensa. na Arxenf ina -

O fotogra~o J.L Cabezas fo1 tortur
1 

ado e despois queimGron o $eu corpo 
' \ 1 -

-0- PATRICIA GRINBERG /BUENOS AIRES 

A sociedade arxentina , e· esencialmente os. }(orna listas, foon 
conmovidos por un ci'ime que trouxo o recordo cruel das ma,-

. tanzas perpetradas na década dos 70 pola· Triple A (Alianza 
Anticomunista Arxentina} e a ditadura_de Videla. A aparición o 
25 de Xaneiro en Pinamar -a 400 quilómteros de _Buenos Ai
'res- do corpo esposado, calcinado e cun tiro na tempa derei
ta do fotógrafo José Luis Cabezas, da mancheta da revista No- _ 
ticias un dos máis importantes semanários de actualidade do 
país, trae de cabeza ás autoridad_es do país; que non poden 
deixar impunes os cada vez 1J1áis habituais ataques d~ .grupos 
vencellado.s aos represores amnistiados das décadas negras. 

Cabezas, de 35 anos e pai 
dunha mi.niña de cinco meses, 
cabria para Notícias a tempada 
de verán nesa cidade ubicada 
s'obre a Costa Atlántica, na que 
pasaban as suas vacacións em.
·presários, artistas e funcionários 
do governo do presidente -Me-, 
nem, entre· eles o seu irmán, a· 
senador Eduardo .Menem. e· o 
governador da província de Bu,a
nos Aires, Eduardo Duhalde. As 
investigcións realizadás implican 
a membros de carpos policiais, 
chegándose a b~uallar a posibili
dade de encargarlle a investiga
ción ao FBI, nunha decisión in
sólita nun país soberano, qúe 

· trasloce a grave corr.upción i'nter
na dos apareHos de s~guridade. -

_ réncia de prensa, os xornalisfas 
pediron ao presidente un minuto 
de siléncio polo seu colega faleci
do e Menem debeu compartir con 
eles esa homenaxe. Dias. despois 
voltaron a abrigar ao presidente, 
nunha_ reunión na Casa Rosada, 

a outro minuto 
de siléncio. 

O governaqor 
Duhaloe ofere
ceu unha re=

-co'mpensa de 
300_.000 dóla-
res· a -quen, 
mesmo anoni- _ 

Eduardo Duhalde, m a m e n .t e , 
governador da t · f 
provincia de Bue· apor en In or-
nos 'Aire~. mación qu.e 

. ·conduza / a· 
apresar aos ·asesinos, ·iguál que 
fixeron no 1994 cando o atenta- -
do á entidade xudea AMIA _ou_ 
na ainda por esclarecer explo- -
sión na embaixada de Israel en 
Buenos Aires. -Naqueles dous 
casos a recompensa quedou 
sen entregar por falla de resulta
dos. 

libro sobre a sucesión de es 
cándalos que protagonizou a 
Policía Bonaerense nos últimos 
anos. Ese semanário caracterí
zase polas suas fortes investi
gacións políticas, entre elas un
ha que hai ben poucos_ meses 
obrigou a renunciar ao ex-mi
nisro de Xustiza de Menem , 
Rodolfo Barra. A revista publi
cou fotos do ex-ministro cando, 
na sua .mocidade, militaba 

nunha célula 
nazi que 
perpetrou vá
rios atentados. 
Noticias tamén 
deu ampla co
bertura ao es
cándalo de 
drogas que le
vo u a prisión 
ao manager de 

o presidente or- Diego Marado
xentino Carlos na, Guillermo 
Menem. Coppola, onde 
emerxeu a ponta do iceberg do 
consmo de cocaina no ambente 
político e empresarial. 

A Unión de Traballadores de 
Prensa de Buenos Aires sostivo 
nun comunicado que asesinato 
do fotógrafo "é o caso máis audaz 
e sinistro practica por quen gozan 
da imunidade máis ofensiva que 
se lembra nos últimos anos". 

A presión dos xornalistas á hora 
de esixir -responsabilidades é con
tínua, tanto sobre Duhalde como -
sobre Menem. Aos poucos dias 
do asesinato Menem convocou a 
unha conferéncia de prensa para 
facer anúncios de candidatos, con · 
vistas ás eleicións lexislativas de 
fins de ano. Pero os xornalistas 
acordaron non ·pergu'ntar sobre 
ese tema e en troqu~s esixiron 
que o crime non fique impune, tal 
como sucedeu con dúcias de 
atenta-dos á prensa nos últimos 
anos, entre eles o asesinato do 
xornalista e militante sindical de 
prensa- Mario Bonina. Ademais, 
nun feito inédito, en plena confe-

Nas fórzas de seguridáde e mili
tares da Arxentina ainda subsis-

Cartaz dos periodistas arxentinos pedindo a .investigación da morte de Cabezas. 

"Hai tempo que o traballo xor
nalístico deixou de ser unha mi
sión con risco só cando se vai 
á guera. Nestes tempos, cada 
nota é unha misión de risco , 
cada crónica realízase baixo a 
pantasma da desprotección e 
a violencia", di o texto asinado 
entre outros polos escritores 
Mario Benedetti , Ernesto Sába
to e Eduardo Galeano; o pré
mio Nóbel Pérez Esquive! , or
ga_nizacións políticas , estudan
tís, sindicais e as Nais de Pra
za de Mayo.+ 

. ten elementos que participaron 
na represión da ditadura que im
p~róu no· país entre 1976 e 
1983._Duhalde, q1.rnn aspira a . 
ser candidato a presidente polo 
peronism_o en 1 ~99, concreto~ · - -

NOVIDADES 

recentemente unha tímida purga 
na súa policia, implicada en ca
sos tañ graves como o da AMIA 
(presunto ·apoio loxístico aos te
rrori,stas) e o tráfico de drogas. 

····._ 

Dom. no\. os títulos da colección Prensa e Criación ... e no rardeJ da Memoria 

EscRiros Pormco~f 
·de Víctor Casas 

.l\ • .._ · 

A longa ,·e-intensa -
traxectoria de Víctor Casas 

· reúnese nesta antoloxía 
que recolle unha ampla 

selección dos seus escritos 
máis combativos. 

Por Vez primeíra, ;-ós artigos 
phlblicados en galega por -

- fole, sen éxclufr as súas 
pezas oratorias así como as 
reseñas ou Of? prólogos que 

realizou ocasionalmente. 

- CARios VEW,-.CINE E Éxnio 
de Miguel A:mío Femá,ndez . ~ 

.. . ., . . ~ ....... 

.. ' · ~ ·' ,t ;, • 1 ,~ 

A biografía dun criador 
ftindamental na xénese 
d:unha, Cinerriátrografía 

galega: 

~t~ 
EDICIONS 
A!IOSATBRBA 

Investigar as máfias 

Xornalistas da revista Notícias 
-Ricardo Ragendorfer e Car
los Dutilestán- a escreber un 

Garzón interroga a Isabel Perón 
, sobre o escolta de f rQga, Rodolfo Almirón 
Apesar da negativa de colabora
ción das autoridades políticas e 
xudiciais arxentinas, o xuíz da 
Audiéncia Nacional, Baltasar 
Garzón , segue a investigar a 
desaparicion de máis de 300 
persoas de nacionalidade espa
ñola durante a Ditadura. A últi
ma persoa interrogada, en cali-

-- dadé de testigo pero susceptíbel 
de ser imputada, foi Isabel Mar
·tínez de Perón. 

,·A. vi uva do ex~presidente morto 
en -1974, seguiu unha ·liña de 

~autoexculpá.ción bas.ada en- ig- -
_ norar todas as dedsións qY,e se 

- -tpmaban baixo a sua etapa pre
. s"idencial, acus.and-o. a L;ópe;z 

Raga e ltalo .Lúde.Í', de ---ser os 
· v-erdadeiros muñiqores do ·po-
·•<iler.O primeiro aeles, ao frente 
da carteira de Berrestar Social, 
foi o dirixente da Triple A e nos 
sótanos do edifício o ministér~o 
topouse uñ' verdad~iro arsenal. 
A viuva de Perón dixo descoñe
cer estas organizacións. 

Segundo o xornal Página 12, 
cando lle perguntaron polo ERP 
e os Montoneros, a viuva de Pe
rér:i· r:espondeu t:¡.ue os coñecia. 

ben porque "eran públicos " 
"¿Por qué?, foi a inevitábel per
gunta. "Porque canataban. Po~ 
los cantos que cantaban", foi a 
curiosa resposta que vencellaria 
ás "formacións especiais" con 
"Los Chalchaleros". Negou , en 
troques, ter coñecido ao comi 
sário Rodolfo Almirón , ex xefe 

. da custodia de López Rega. 

Almi·rón foi ·custódio en 1976 de 
Manu.el Fraga lribarne , e era 
ademáis xefe operativo da Tri
pleAe ·en tal carácter asesinou 
persoalmente a·9 sacerdote ·ter
ceiromundista ~ar~.os Mugica. 
Os av-~gaElos di;!? acusacións 
sinalárot.llle''a ·· exfsténcia. ·de -vá
rias fotos -.ortde-se lle ve con Al 
m i rpn ·e ;Mar.ía Estela Mart·ínez 
·respor:tdeu cun ser-riso: "Ah, fo
tos, había 't'é!;nta xente que se ti
raba fotos comigo". 

Á saida do tribunal foi increpada 
aos berros -de "Asesina" e "Filia 
de puta", por exiliados atxent_i
nos e vítimas da represión mili
tar, que ,tamén lanzaron ovos 
contra o coche . no que viaxabé;i 
co seu- avogado, o franquista 
Antonio Hierro E:chevarria. + 

- . ·:.-

. t 
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O·repres-entante fupacama~ista nq Estado critica a estratéxia de Sendero Luminoso 
con uránio na Franza 

O MRTA c'se~~e lev~nta!_ ª .ª~~mbra 
na que Fu¡i.t.or1 agacha ¡s m1s~r1as do Peru 
-o- F. BARCIA I MADRID do fy1RTA. En Decembro de 1995, 

Un tren cargado con uránio 
235 e procedente de Emsland, 
no Norte de Alemaña, desda
rrilou na localidade alsaciá de 
Ap~ch na mañá do pasado 
Martes catro de Febreirci sen 
caosar vítimas e sen producir
se un escape radioactivo. 9 
convoio, que se dirixia ao por
to loreno de Dunquerque, para 
ser embarcado rumbo a Sella
field, Inglaterra, circulaba a tan 
baixa velocidade que só un 
dos catro vagóns ,que compu-

"Durante moito tempo no 
_PeriJ as organizacións de di
reitos humanos non se pro
nunciaron sobre a situación 
dos presos políticos nen do 
país en xeral. Limitaban-se a 
dar informes timoratos que 
nalgúns casos chegaban a 
ser cúmplices. A raiz do gol
pe político-militar na Embai
xada do Xapón en Lima rom
peuse o siléncio". O coorde
nador dos grupos de apoío 
ao Movimento Revolucioná
r i o Tupac 
Amaru (MA
TA) no Estado 
español, Wi
lliam, analisa 
para este se
m a n á r i o as 
consecuén
cias dunha 
operación que 
está a pór en o presidente perua· 
evidéncia ao no Alberto Fu~mori. 
rexime do 
presidente Alberto Fujimori. O MRTA mantén a coodición da liberación llcn presos.para ~poñér ~/ecuestro. 

a miña-organización propuxo-se 
tornar o Congreso da República 
para_resgatar aos compañeiros 
do MRTA. Esta acción militar foi 
desbaratada polo Servizo de lnte- -
lixéncia Nacional e tras un com
bate de dez:horas no bairro de la 
Malina foron mort.os dez compa
ñeiros e capturado o comando' 

- que ia, ocupar o Congreso. Des- , 
pois deste fracáso da organiza
ción, nunca se deixou de pensar 
nos presos políticos e prepararon
se as condicións para esta toma
da político-mili!ar. lsto está a ser 
un golpe mortal para Fujimori. De
sacreditou-se totalmente",. 

Nada a ver con Sendero 

· O responsábel dos grupos de 
apoio do MRTA incomoda-se p·o
las confusións iniciais que com-

,. pararon-a sua organización con 
Sendero Lumino~o. un grupo· ao _ ..., 

' que adica unh? crítica contun-·r· . 
dente. "Desde 1984, candó o 
MRTA reinicia a luita armada, 
sempre _temas· procurado políti 
cas de unidade ca pavo. Tanto_ é 
-así que sectores xuvenís das co-

- m1,midades cristiás teñen-se inte-

- ñan o tren volvou _ao desaca-· 
rrilar. O motivo do acidente 
descoñécese, pero as autori

- dades tiveron que despre.gar 
un operativo especial ante a 
éventualidade dun éscape. • 

Folga xeral no Ecuador 
contra 
a p·olí~ca económica 

"Todo·s contra o louco" é o 
lema da folga xeral de 48 
horas -Mércores cinco e 
Xoves seis-, convocada 
con.~ra _a po~ítica 
ljbe.ralizadóra do Governo, 
qoe provocou un brutal . 
axusté; con subas xerali:ia- . 
das: nos prezos dos produ

Con duas posturas irreconciliábeis 
polo momento -o MRTA exixe a 
excarceración dos seus 458 pre
sos e a revisión da política econó
mica, duas propostas que non 
aceita o Governcr-, a solución da 
crise na Embaixada semella estar 
ainda lonxe. O representante do 
MRTA, Coman-

económicas en Peru e cales son 
as consecuéncias do neoliberalis
mo. Os partidos da oposición e de 
esquerdas _están a convoca~ mo
b i l izaci ón s populares para de
fender os direitos sindicais. Agora 
non hai leis ao respeito, foron \!a
rridas. A lexislación libera aos em-

. grado no m:i'so proxecto.' Xente 
~ nova doutras organi?acións polí

ticas teñen-se unido e teñen 
morto polo MRTA, e moitos es~ 
tán encarcerados· .. Dentro desta 
política de u-nidade considera- . 
mos aos compañeiros de Sende
ro Luminoso como parte do pov.o 
peruano e chamamos-lles a gol
pear o-inimigo común. Sen em
bargo, desde aquela a sua res
posta foi a sobérbia, catalogan
do-nos como social-imperialistas 
rusos, revisionistas e chegaron 

t~s de pri
meira ne

·cesidade e 
-nos servi
zos. A fol
ga prodú
cese seis 
meses 
despois 
de elexir

presários do 70% 
dante Evaristo s 
(Néstor Cerpa exa Cal far 

do -seu persoal, 
podendo contratar 
cun soldo mínimo 
a través de axén
cias de servizos e 
de cooperativas. 
Un empresário 
pode destruir un 

Cartolini) ten de
nunciado desde a 
residéncia do em
baixad or, ocupa
da desde o 17 de 
Decembro , as 
precárias conoi-

a solución, 
Fujimori é o 
grande perdedor 

cións nas que vi-
ven os presos, peruanos , unha 
cuestión na que tamén fai fincapé 
William. "A lexislación antisubver
siva cambiou desde o golpe de 
Estado de Fujimori en 1992. Cria
ron-se o delito de traizón á pátria 
e condenas a cadea perpétua. Ta
mén mudou o rexime penitenciá-

sindicato, despe
dindo a todos os ·· 

seus membros. Pode despedir 
con calquera xustificación a un 
traballador. As centrais sindicais 
perderon o medo e tamén están 
mobilizando'-se. Neste sentido, 
sexa cal far a solución, Fujimori é 
o grande perdedor". 

un grolo amargo para un partido 
político no governo que se sus
tenta grácias a alianzas coas For
zas Armadas, a oligarquía e os 
sectores emp_res(:!riais. "Hai un 
problema central para Fujimori: 
durante moito tempo gabou-se da 
liquidación das organizacións re-

rio. Que significa ser un preso po- O asalto á embaixada está a ser - volucionárias e, principalmente, 
lítico no meu país? Pois, en pri-
meiro lygar, non ~er dereito á de
fensa. E ser condenado en xuizos 
sumários e arbitrários en menos 
de 48 horas polos tribunais milita
res ou civís sen rostro. Unha co
mida diária só consistente en 
arroz e un pouco de frijoles, na 
que ademais están incluidos vi
dros maídos, carne de roedores e 
insectos. Un rexime de visitas na 
que o preso político pode ver á 
sua famítia unha vez ao mes, du
rante vinte minutos, e sen ter -nen
gún contacto físico. En reatidade, 
un réxime que está .orientaf;to á 

. execución lenta -~s ~resos" . . . - .... ~. -~~- . 

M. VEIGA 

Non hai paz con misétia 
Uri millar de policias guatemaltecos veñen de -dar un pequen¿ golpe 
de Estado. Tornaron un cuartel e aca_baron impoñendo as suas con
dicións ao govemo. A disdlución da Policia Militar Ambulante, in-

"tegrada por carro mil membrcis, era unl:la .,ªª~ - conaicións dQ. acordb 
· de paz :asinado receHtemente' entre goveri}o e guerrilla. · · 

Todo ;eonduce. a ~~ prnceso ~imilar ~o "do Salvad0r~~,Primeii;o hai <: 
· unha ii~-gociación. Gcident:e felicitase ,polos. acordos,- _promete ax~da --, 
e, inmediatam~nte;, esq_~ée;ese do país. A guerriUa, ve~tida de civil,-

. xa -non..é, .. problema. Os , grÚp©B mtlitares que se deberian disolver' 
non o fan e todo quedá COII!O estaba. 

· ao colmo de considerar-nos o ini
migo principal, por riba inclus_o 
do governo e -do imperialismo. 
Ante esta situación e a sua meto
doloxia de guerra p·opular, na 
que teñen executado a dirixentes 
campesiños e sindicais bai·xo a 
acusación de "cabezas negras", 
é' dicer, traidores, ten sido impo
síbel unha unidade. Non hai rela
ción algunha. Sendero Luminoso 
ten que responder diante do pa
vo peruano polos seus asasina
tm¡. Debe facer unha séria crítica 
e recoñecer os seus erras". 

Abdala Bucaram, pre- Se O presi-
sidente do Ecuador. dente, Ab-
dalá Bucara~, un político -
populista cuxa xestión está 
caracterizada por unha· polí
tica de -xestos calificada frí
vola pola oposición. Ante a 
convocatória de folga, o Go
verno declarou festivas as 
xornadas de paro e asegu
rou que a protesta resposta 
a "tentativas golpistas de 
políticos que perdernn as 

_ ~leicións". + 

Holanda veta a .Turquia 
na UE por ser un país 
musulmán 

O ministro de Asuntos -
, Exteriores de Holanda, Hans 

Os zapatistas en Chiapas -e ágo- - " Van Mierla fixo unhas decla-
ra os tupacam51ristas ~on duas racións nas que.deixaba en-

_,,boas mostra·s da · res posta aos trever o veto do seu país ao 
discursos guvernamentais, auspi- - · · ingreso de Turquía -~ Unión 
ciados polo Fundo Monetário In- · . -Europea porque se ,trata dun 
ternacional e mais o Banco Mun- Estado musulmán. "Existe o 
dial. "É necesário UA esforzo cen- problema dun E.stado niusul-
tralizador contra a economía neo- m~u1, · querel}1os isto -en Euro-
liberal, cun.,programa e un pro- .. ·:_ pa? _~ai q8~ ·dar u-n~a .respos
X'0cto único. Mais tamén ""na.i ·que -.- ,. ta", --c:U~o · v.an Mier1-o -anta'o ·':.. 
ter en"conta as realiq~es de_:ca~ . .Parlamen~:O. BuropÉfü. A UE . 
da país, 0s sevs ¡¡Jrocesos de p¡:¡- .· des.de _·t 987. cando Jurqula. · 
cificación. So,n· p,réci~Qs rjia1s en-- ·pediu-o ingte"So na Corrruníaa-
conlt'-os~-continentaiS'·Para abordar de, ·,qd)a·constan~e111ente a- - ,,_ .;. · 
·unha -~1ternativa ao -neoliberalis-. ent[ada dese país, . aind~ que" 
mo. -A luita révolucionária segve - ,; · ofere·ceu-unha uni'ón, alfande-
latente, porque os problemas de gá.ria mália Turquía' non rés-
fame e miséria seguen vixe.ntes petar os· direitos humanos "· 
en Latinoamérica. Os governos, . dentro das suas fronteiras e 
pola sua parte, están centralizan- ter un ha política, xenocida co 
do as suas 'forzas, COllJO por . - povo·do Kurdis-~Con este 
exemplo· nas Cimeiras lberoame- xeito de proceder:, Europa es-

' · O represenfant~ do MRT Ano Es
tado español 1-aia-se de Fujimo(i 
non ter feito ·unha contr::aproposta, 
ainda que despois da cimeira ni
pona-peruana do pasc;ido ·1 de 
Febreiro pode mudar esta situa
ción e dar pé a negociacións. As 
demandas tupacamaristas non se 
quedan tan só no eido. dos presos 
políticos e van tamén ao aspecto 
económico e sindical.· "Nestes 

Pero os soldados que se negan a desmobilizarse non están faltos de 
toda razón. Sen guerraj estes mozos campesiños non teñen de que 
vivir. Hoxe no Salvador marren, por causa _da delincuéncia, tres ve
ces máis personas que durante a guerra. Yóltase' asi a facer ev_ideh!e 
que os confliros só se resolven de todo desd~ a raiz, é dicer desde a 
pqsibilidade do d~senvolvemento económico par..a a maioria da po
yoación, e iso depende do nacemento dunha nova-orde económica 
int~macional, diferente do neoliberalismo. • 

, ricanas. Agora os ditadores le\lan tá a demostrar máis os seus 
gravata. Ternos que aprender prex~í.zps cara os turcos que 
dos erras. pasados _,e non debe- o seu .desexo de .que se reco- --: 

mo~entos xa se "tala de políticas-- mos -repeti-los: todo cámbio so- ñ-ezan os ·seus direitos demo-
cial debe facer-se Go povo". • - rátieo&---+ 

/ 
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En defensa da 

1 
. Sanidade Pública 

1 , O noso Sistema Sanitário Pú-
1 blico que garante a asisténcia 

universal ten indudábeis ven-
1 taxas, tanto_ para a pOvoación 
1 .que ve satisfeitas as suas ne-
1 cesidades de 
1 saúde como 

para os pra-
l Os nacionalistas tesionáis que Coa disculpa de 
1 1 ·- gozan dun-1 ga egos caminan_ has con di- - correxir-estas 

1 
como poden polo cións de tra- d f' " . . 

1 
calvário dos , ballo aceptá- e 1c1~nc1as, a 

1 
periódicos. Anasag~sti beis. Ainda Administración 

asi, existen _ Sanitária 
1 avisa: "agora que no · mesmo ' 
1 émpezades. a pintar unha série de apoiada por 
1 algo, vai ser pi.or". F~~~1fi~~t n ~ - poderosos 
1 Algún dirixente do cias, que vi- grupos de 
1 BNG f' d mas denun-espera con 1a o ciando reite- presión, está 
1 que cando eles - rada mente introducindo as 

AOS D~ H.B. íMo'LOS 
METERA_T(foos NO CALDEIRO, 

INCLUIDOS OS VOTANTES, 

1 gove~nen "xa cambiará - desde hai 1 . té m p o ' q u e privatizacións 
OS DO P.N.V. QUE ANDEN CON OLLO · 

ó trato". Esquecen a dificultan a 
1 história: a Allende, a- accesibilida-

E AO ATH'l.ETIC DE BILBAO 
ACABÓUSELLE ISO DE NON QUERER 

FICHAR ESTRANXEIROS 

1 Lean Blum, de e a como~ . 
1 dldade dos usuários e o de-
l presidentes senrolo profesional dos -sanitá-
I· progresistas . ríos, consecuéncia fundamen-

1 
boicoteados pala tal da má explótación dos re .. 

cursos, da auséncia real da 
1 prensa; aDomingos planificación das actividades 
1 Merino, alcalde do sistema; da falla de instru- · 

1 asediado polos n:ientos de participación -ci -
dadadán e dunha orientación 

1 periódicos; olvidan que centrada case que unicamen-
1 as grandes cabeceiras te, na curación da enfermeda-

do por Pedro Elías lgartua, apa
recido no recente "Caderno de 
Cultura e · Pensamento" que pu
blica A Nosa Terra, véxome na 
obriga de facer -as seguintes 
pontoalizacións: 

1 non son .da maioria de esquencendo a promoción 
I e a prevención da saude. 1 ª A disolución de Matto Con.-

, parlamentar: grio produciuse por diverxéncias 
1 pertencen aos Coa disculpa. de correxir estas musicais e polo diferente-modo 
1 b~ncos. Miren os deficiéncias, a Administración de entender o futuro do grupo. 1 .., Sanitária Galega, apoiada por · 

consellos de poder-osos grupos de presión · 2ª A decisión de disolver o gru-

1
1 . administración, os económica e sociaf interesados po foi tomada democráticamen-

, d' 
1 

en negociar coa saúde están te e de común acorde polos seis 
1 ere 1tos. : introducindo no sistéma as ex- membros de Matto Congrio. 
1 ternalizacións=.privatizacións, 

_En.trevista a Adolfo coma no caso da Areá de Sau- 3ª Berrogüetto non é o proxecto 
1 . . de de Ourense, Documentá- individual de Anxo Pintos. Nace 
1 Domínguez, nün ción clínica e- arqqivos, . alma- como iniciativa de· Santiago Cri-
1 periódico .de 'Madrid. O . cén, cociña do Hospital· de Pi- beiro, Isaac Palacín e Anxo Pin-

1 d. t 
1 

ñor (pendente de aaxueación); tos, sendo .acollida inmedia-
_ '-': tamente por Quico Comesaña, .1 mo IS O·rec ama Un ·- lavandeir1·a (en f!:ise ·de estu'd1'0 

·' maior: pape~ para o. 1 para a sua ·privatización) '?.a in_- Guillermo Fernánd·ez e Paco 
1 mercado ·e critica a · trodución r:io -sistema~das . funr Juncal -hoxe Quim Fariña-. 
1 . ineficiéncia das dacións sanitarias.- (ben coñoci-

- das na nosa província .como · ·· 4ª Berr-oguet-:.. · 
1 burocrácia&'estatais°',: ~ Fundación Hospital de Verin) e to-non é o su-
1 . Tamé.n·recordacando ·~ MEDTEC, ·estas 'úl1imas ·em- matório de 8 .. 11 1 pr.esaS ,e ,g-ociedadei_S ·de Capital seis 1maxma- errOgU6u'OOOn 

- He ardeu )l:ilnha-nave· da ~: públi-co pero· rexidas: polo derer~:.-. rios sempre . éo proxecto 
: empresa.-"F:>.i un ~. ro 'privado, para >festionar os · bé~- i·xerantes jndividual de 

momento ctltjCO ~ recursos sanitários empresa- ate que non _ 
1 · . . .. ., rialmente, sen someterse a accidan · u-n AnxoPintos· 

· · 1 (custou mil ·m!Hóns.de r nengún control social, iniciati.: · 
I · pese.tas), superado . vas que fragmentarán e debili-

, tarán o sistenfa, privatizarán a 
1 -·gracias ao empuxe do sua xestión e ·precélrizarái;i as· 
1 · grúpo e a axuda da .: · _.. condicións . .laborais: dosr-traba-
1 ··Administración. qÚe. fiadores. · · ·- · 

,I subvenciono.u OS · Estas medidas terán ·conse-
'I .intereses". ·. cuéncias moi negativas para a 
1 asisténcia da pov_oación, para o 
1 - futuro laboral dos profesionais 

'
110 noso candidato sanitarios o tempo que abren le- · 

1
1 . tamén é catedrático", galm~nte a posibilidade de pri-

berra impotente vatizar o sistema de saud(3.+ -

: Cortizo, o portavoz , XuNTA DE PERsoAL. 

1
_ socialista. Está AREA.DE SAúDE (OuRENsE) ~ 

1 amolado porque 
1 sempre que 
1 mencionan a Beiras 
1 din que é catedrático, 
1 pero cando talan de 
1 Caballero non din 
1 nada. Cortizo non · 

Pontoalizacións 
sobre M_atto Congrio 
Con irídependéncia do contido 
crítico-musical do artigo "A Her
danza De Matto Congrio", asina-

Considero, con estas pontoali
zacións, ter chegado á esta
ción T érminus do cómo e o por 
qué da d·isolución de Matto 
Congrio e da realidade colecti
va en réxime de multiproprie- · 
dade musical de Berrogüetto, 
asuntos dos que me sinto voz 
e parte autorizada.• 

ANXO PINTOS 
(EX ... MEMBRO DE 

MA TTO CONGRIO E 
COMPOÑENTE DE BERROGÜETTO) 

Sobre a empacadora 
de Vllaboa 
Diante das declaracións feitas 
polo señor Palmou este 26 de 
Xaneiro en Vigo e relacionadas 
ca ubicación dunha planta empa
cadora de basura nas parróquias 
de Bértola e Figueirido, quere
mos informar á opinión pública: 

O 99,9% dos viciños de Bértola e 
Figueirido maiores de idade e no 
pleno uso das nosas facultades 
mentais, non queremos que a 
empacadora de basuras se ins
tale nas nasas terras. E é Vigo,. 
como primeiro produtor de basu
ra de Galiza, quen debe darlle 
solución ao problema que xera. 

Ten o compromiso político o se-

6 DE FEBREIRO DE 1997 

ñor Pérez de sacar a empaca
dora de Vigo, compromiso que 
lle pasou .a Palmou e compromi
so que non van pagar eles do 
seu peto, serlón que nolo van 
facer _pagar a todos os galegas. 
Por desgrácia, co seu compro
miso comprométenlle a vida aos 
viciños de Vilaboa. 

Neste tema está Palmou mal in
formado, informado interesada e 
sesgadamente, seguramente, pa
la mona vestida de seda que . tal 
de alcalde en Vilaboa. Acusou 
aos viciños de non ter informa
ción e el encarga despois disto 
un estúdio de impacto medioam
biental, que pagaremos todos os 
galegas, e que nos dira que unha 
empacadora non molesta, non 
contamina, que é boa, pero non 
para Vigo, senón para Vilaboa. 

Señor Palmou: a nós n9n ten que 
informarnos de nada. E aes vici
ños de Vigo a quen ten que infor
mar, dígallo vostede ql!e se ten 
por listo, ao sr. Pérez. Vostede, 
señor Palmou o único que sabe é 
que por Vilaboa pasa o tren. 

Efectivamente, o 99,9% dos vici
ños destes lugare~ . embruteci
dos polo terrón, a fábrica e o tra
ballo autónomo, non queremos a 
empacadora, se cadra, porque 
non ternos estúdios. Vexa a Cas
tel ao só o deben coñecer un 
50% dos lugareños, destes, só 
un 25% saben que pintou unha 
lámina onde unhas persoas le
van unha caixa de difuntos que 
ten pintada a palabra Lex , un 
12,5% saben 
que Castelao 
refrexaba o 
sentir do povo, 
e un 2% que 
ese señor era 
de dereitas; 
pero sabemos 
todos señor 
Palmou , ate 
os que asigna
ron cun xis 
que non que
ren a basura, 
o que quere 

É aos viciños de 
Vigo a quen ten 
que informar, 
dígallo vostede 
que se ten por 
listo, ao sr. Pérez 

dicir o texto da c~ixa de defun
tos: canto pesa e como fede. 

De calquera xeito, hai algo que 
non entendemos : que r~lación 
ten a xustícia ca basura para 
que unha mesma pers1oa se
ocupe do tema? Como é posíbel 
que unha persoa de letras leve 
temas de Ciencias ao mesmo 
tempo, habendo como hai millei
ros de universitários nb paro? A 
maioria dos viciños n·on sabe-

. mos que debe ser para deshu
manizarse canto antes. 

Chamamos a todas as persoas 
honradas de Galiza que queiran 
botarnos unha man porque, en 
Bértola e Figueirido, ternos un 
problema moi gordo: non quere-

. mos a basura doutros concellos, 
clámamos xustícia, pero non po
demos ir aos xulgados porque, 
como se da nosa libreta de afo
rras se tratá, a xustícia ten un ti
tular, o señor Palmou. Estamos 
informados en Bértola e Figueiri.
do de que Salomón quixo partir 
un neno pola metade para que 

. cada nai levase a sua parte. Po
de alguén dicerlle · ao titular de 
xustícia que faga o mesmo nes

, te caso e que lle diQa aos alcal
des de Vigo e Ponlevedra que 

·_solucionen o problema da basu
ra que eles producen? 

Bótennos unha m.{n,· aínda te-
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Que é para vostede· o ·entroióo? 

Xurxo M.R. Alexandre Carme Begoña 

Estudante Pintor Camareiro Parada Auxilaiar de Clínica 

É unha manifestación 
p pular da p ición críti, 
ca cara ao que está a pa, 
sar na actualidade. A ca, 
da o entroido e tá mái 
controlado, eu participei 
en tempos nas cabalgatas 
e deixei de facelo porque 
está a pasar como en Te, 
nerife, abandonándose a 
crítica, todo é moi ilumi, 
nado, con moitas luces, 
pero en o eu sentido 
orixinal. • 

O entroido é un costume 
pagano que significa a 
preparación para a, entra', 
da na cuaresma. E unha 
despedida da vida de pra, 
cer, mundana. A respeito 
da deturpación do en, 
troido, eu creo que a crí, 
tica é algo persoal que se 
debe facer sempre, non 
agardar ao entroido para 
criticar. Os costumes va, 
rían conforme á evolu, 
ción dos tempos. • 

É unha festa. Para min 
non ten roáis contido 
que ese. Se me perguntan 
pela base do entroido e 
polo que era e o que ago, 
ra é, está claro que foi_ 
asimilado e perdeu o seu 
sentido orixinal. . Eu pro, 
testo todos os-dias. O en, 
troido cambiou por culpa · 
da xente, non creo que 
sexa o poder político o 
responsábel da sua dexe, 
neración.+ 

Para min o entroido é 
unha festa popular, sim, 
gática, alegre, divertida. 
E unha farsa que_ tamén 

É unha forma de expn~sar 
sentimentos, unha revo, 
lución persóal máis que 
social, xa que todo está 
moi manipulado.- X!i nc::)i;i 
creo na capacidade do 
poder para influi.r, creo 
máis no poder de cada 
quen, na individualidade 
da persoa. É unha forma 
de manifestarse segundo 
os sentimentos de cada ' 
momento, algo que non 
facemos a diário. • 

mos espranza, unha cor espran
z~ verde.+ 

COORDENADORA DE AFECTAOOS 
(VlLABOA) 

Ramiro Paz e 
Elias Rozas 
Calé o motivo para ser inabilita
d: para calquer emprego ou cá
rr go público, para ter unha bol
s de estudos, unha subvención 
para facer teatro -poñamos por 
caso-, poder ser concelleiro na 
tua vila, ou presidente dun go
v~rno , ou profesor, ou funcioná
rio conxelado, ou cámara da TV 
pública, ou bibliotecário, ou da 
patrulla contra os incéndios fo
restai s ,' ou ... durante catorce 
anos? Ser un polítiqo corrupto? 
!ier intención de exterminar a 
tiumanidade? Ser uri pederasta, 
talv~z? Non, o suposJo "delito" é 
non querer formar p.arte dunha 
organización con licér:icia para 
r:natar, autoritária, hierárquica, 
que nega os direitos máis bási
cos da sociedade civil, machista, 
_onde se fomentan os maus tra
tos, onde talar a. tua Üng_ua non 
está permitido, onde únicamente 
existen números e non persoas, 
onde a lei que impera é a execu
tada con "un par de cañones"~ 
ou sexa, non querer ser "her·ma- . 
no de la müerte" -:.ou, pérdón, 
da "mili"'- nen da sua irmá; a 
máis nova, ·a Prestación Social 

. Substitutória (álias· PS!?), que é 
a encarregada de c¡:i.stigar a 
quen non queira caldo -ver- . 
de- con sete cuneas de "solidá
río á ·forza", saltando por rib·a da 
cola do paro cunha pértega que 
leva o lema: "non cobrar, non 
contrato, non rechistes". 

Pero, toda a Gália -Galiza
está ocupada? Non, nen muito 
menos. Un grande grupó de 
persoas seguen negando-se a 

e os Tejeros : son os lnsubmi
sos. Son persoas con nomes e 
apelidos , viciños da sua viciñan
za, colegas da facultade,_ ami
gos de toda a vida, fillos de 
amábeis persoas; son Ramirq 
Paz, o que to-
ca no grupo 
de gaitas Muí-
ños de Vento p tod ero, aa -
de Catoira , 
que es tu do u Gália está 

ocupada? Non, 
nen multo 
menos. Un 
gra~de grupo de 
persoas seguen 
negando-se a 
colaborar son os 

nos institutos 
de Padrón e 
de Vilagarcia 
e lago foi para 
a universida
de facer Rela
c i 6 ns Labo 
rais , aquel da 
mirada pícara, 
que esquece 
o que estaba 
a dicer en- lnsubmisos 
gaiolado pa-
las notas do 
frautista de 
Hamelin; é Elias Rozas. que es
tuda Alemán en $antiago, de ri
so contaxioso, que xa no- lnstitu_
to de Carril -remedando a Len
non- non quería que fose nin
guén á Guerra do Golfo. El~s
dous abandonaron o cuarte·1 la
go de ter. a condición legal d_e 
militares para non poder ser ina
bilitados polo. nevo_ Código P.e
nal. Prefiren ser pombas da paz 
nunha gaiola militar. lonxe do 
seu céu, que ca!baza de canóri 

· ter\ algo de crítica. Pero 
nos últimos terrípos per, 
deu a sua autenticidade, 
algo ·que non teria por 
que ter pasado asi. Todas 
remos algo de culpa por 
esta situacíón. Contado, 
sempre me disfrazo e me 
divirto moíto nas festas 
.do entroido. • 

contra o seu povo. O Prémio . 
Nóbel, Bertolt Brecht, encheu- _ 
nos de razóns: 

Os de arriba din: _ 
este é 0-camiño da glória . . 
Os.de abaixo din: 
este é o carniño da: tumba.• . 

A.V. (COMPOSTELA) 

Sobre o Governo 
de Oleiros 
Ante a· nota de prensa sobre o 
Governo de Progreso quera- fa
cer as seguintes pr~cisións:. 

. ,. 
Ca pacto PSOE- Alternativa, 
non se consolida ningún Gover
no de progreso a non ser que se 
entenda coma. tal: · 

.,\ 

1 º- Un ·Governo Municipar que 
se bas~ corn.a, primeira condición · 
na exclusión dos militantes do 
BNG dA> ·comisión do Governo. 

Ésta condición foi rechazada 
por min · frontalment~ e sumisa
mente q.ceitada polos conc.ellei.=
ros que mi~itan no BNG , , · . 

A rniña protesta publicada ·nos . 
mei-os.,de comunicación; partía~ 
de que dada. a. grave crisis que . 

atravesa o autóproclamaoo "par.
tido político" Alternativa dos Veci
ños, tratárase de-faper un autén:. 
tico Governo de Progreso no que 
un Grup0 Municipal xunto cos 
militantes do BNG e de EU-EG 
presentes na corporación, lideran 
a Nova situación política ~unto 
cos concelleiros independentes 
da Alternaüva dos Veciños. Esta 
proposta foi valorada por. EU-EG _ 
e por moitos militantes do BNG, 
mentras a dirección do BNG en · 
Oleiros rechazouna: prefireh se
guir na clandestinidade. 

O resultado da intelixente deci- · 
sión política .dos que ·se dín "Di
rección do BNG de Oleiros" aca
ba de situalos no seu sitio: tora 
da-Comisión de Gqvema do . 
Concello. ,de, Oleims-por existén
cia do pacto PSOE-:- Alternativa . 
dos Veciños. · 

2°- A primeira decisión do -Go.
vemo de Progreso, .para parar., a . 
dereita, é q~e _os plenos munici:- . · 
pais se celebrarán -cada tres me
ses, en vez de · . 
cada mes co- - • 
ma viñan reali- · , , 

. zándose ate . A-p~_meira 
agora nesta le- , d . _,, .d . 
xislatura, ·algo ·_ ~IStOn O · 

. ";noi ?ernocrá- ,, Governó de . . . 
t1co e progre- ·· · . , 
sista" e que Progreso, para 
dará un ".laior paiár a dereita é . 
protagonismo . . · -' 
á Comision de que os plenos 
9ov.erno. _rnunicipais se . 
3º-=- A _segun- celebrarán·. cada 

·da decisión •t 
toi vaciar · de res meses 
competéncias 
o pleno ca 
concello, algo 
tamén "moi democrático e pro
gresista". 

4º- Decir que o corresponsal 
. está mal informado: 

colabor~r. cqa tribQ dos G.alindos , . i:::::,_=~~=~!"'::] ___ C-"'.~:..L.._:_,__.L:.:_:.__ _ _......._ _ _...:.....;___-=.-J 
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O Qoncelleiro Luis Vázquez ten 
a ponéncia de Obras Públicas e 

' ; 

; 

entendeu o 
fundamental. Beiras 
.teo mérito non por ser 
catedrático, nen 
sequera por ser máis 
brillante •. senó~ porque 
séndoo non se 
conforma coas 
prebendas do posta. 
Igual que o mérito de 
Sóli$, fusilado en 
Carral, non estivo en 
ser militar, sénón en 

· ter usado o seu 
cárrego a favor do 
povo. 

O .pp galego viste o 
traxe rexional para 
recebir a-Pujo!. Cuiña, 

-que se declararía 
muhadayin islámico se "-

1- dese. votos, presenta a 

1 seguinte ecuación: 
1 Pujol é a Cataluñá o 
1 que un servidor ·é a 
1 . Gal iza. üs mesmos 
1 días, un inquédto do 
•• CIS informa de que só 
1 un 4% dos votantes de 
1 CiU recoñéce unha 
1 cer~ania co PP e o -1 ~ 

1 82% manifesta 

1 algunha óu moita · 
- distáncia. 

Un dirixente 
socialista galega -
gastou 50 mHlóns en 
pagar a xornalistas. 
madrileños para que o 
citasen como pos íbel · 
su&esor de µonz~lez. 
A González non lle 
ch1stoo o eoflto e hoxe : 
os socialistas galegas r 

pintan menos na 
executiva federal do--
que pintaban, :que xa é - -
dicer. 

O. mellor que deixará 
o século XX será unha 

- mE3táfora: o ser humán · -
máis "lntelixente, ·o .- > 

parapléxico s~: 
.. Hawking1 elaborando 
luminosas fórmulas· 

-. matemáticas; coa sua ;. 
lí n~.ua ladeada e -0 s.eu : 
brazo--.inLitiL ,():niitd-de --
ficción Superman,. 
inválido por unha ·: 
caída de caba.lo. A 

.. intetixéncia pode 
aniñar ·en ·calquer · -· · 
parte e~ as·imaxes 

·I 
enganosas poden 
desvearse nun mal 

1 paso. 1 
1 
1 A edición de libros 
1 non pasa por mal 
1 momento en Galiza, 
1 mália a crise e o prezo 

,_l ... ' . ~ .,. _, , , .' .... ~, ~ i . t.. l 

·'• ~ 
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. do papel. Un censo de 
poetas e novelistas· 
mosfraria quizá que a 
fábrica da imaxinación, 
oa que tala Manuel 
Rivap, é máis 
poderosa aqui, en 
termos relativos, que 
en nengún OLitro lugar 
do Estado. Por que 
non se reflexa, nos 
diários, na· publicación 
de críticas, na difusión 
dos debates? Por que 
a prensa feita en 
Galiza vive de costas 
á sua indústria 
cultural? Se cadra, 
porque eren que a 
adicación á cultura, 
como o l+D, é unha 
-exclusiva das 
metrópoles. Ou porque .' 

1-se seritirian molestos 
1 cu.nhas páxinas de 

1 cieílaa-e cultura en 
1 galega, á par dq.s 

l~otas do concello e o.s 
avisos· comerciais en 

' 1 castelán. 
1 

·I 
1 
1 
•: 

Anasagasti e Rovira 
contemplan . 
· apampados o auditório 
do centro cultural de · 
Caixa Vigo, ateigado 
até os corredores, 
para escoitar talar de 
nacionalismo. Á 
mañán seguinte 
compran os xornais 
que talan en portada 
.dun altercado, · 
manipulan as 
fotografias e 
ningunean os 

1 discursos. Anasagasti 
e Revira din que eles 
están afeitos_ás 
manipulacións do ABC 
ou de El País, per_o 
que nunca viran un 
ataque dos -periódicos 
bascas ou cataláns 
contra o seu próprio 
tellado. Regresaron 
coa convición de que 
Galiza seméllase máis 
a Guatemala: por 
unha banda o pavo, 

· pala outra a Guardia 
Naci.ona.I. 

A Deputación de 
Pontevedra ven de 
renovar un convénio 
coa celulosa ·Ence 
para extender a .loita 
contr:a as plagas do 
eucalipto. Mágoa que 
para _combatir a 
choiva aceda ou o 
parásito altica 
quercentorum que 
están matando os 
carballos1 a 
Deputación non 
pague nada. • 
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Servicios e a Delegación de Ur
banismo. Foi un esquecemento? 

5º- Por último, respeito a des
cripción "pro-castrista e filo-na
cionalista" do lider da Alternativa 
dos Veciños, recórdolle que nolJ_ 
hai moito nunha conferéncia pro
movida polo PSOE en A Coruña, 
este lider referiuse a os Naciona-
1 i stas Galegas en xera.1 como 
Nazi-nalistas. Xa me gastaría 
coma nacionalista ver que o 
meu Concello tivera o noso idio
ma coma lingua oficial: convido 
á Dirección do Bloque a que pre
sente unha moción en pro deste 

· tema que contaría co meu apoio. 
E dicer tamén que sempre parti
cipei en toda axuda en solidari
dade co povo cubano.• 

XAN NAIA 
( CoNCELLEIRO lNDEPENDENTE 

oo CoNCELLO DE OrnRos) 

Cao ou Caos? 
Andava ~u todo feliz, porque no 
ANT da semana pasada non 

. aparecia a eterna ladaiña en lqu
ban za do capitalismo, do livre 
mercado, da competéncia, do · 
mellar dos mundos posíveis e pe 
toda canta ideia (conservadora e 

\ até reaccionária) acompaña a 
eses grandes logros da humani
dade, que asina sempFe Manolo 
Cao; mas pou-
co durou a mi-
ña alegria: ao 
mercar este Que sesudas 
Xoves o peri<?
d i c o galega 
semanal apa
recia nova
mehte a sua 
coluniña. Non 
acerto nunca a 
entender por
que aparece 
nas páxinas 

análises,que _ 
capacidade para 
.oferecer unha 
visión distinta,
que profundas e 
estudadas 

de seczón de alternativas 
"economia": 
normalmente 
as suas ·lei-
zóns maxistrais que amavelmen
te verque sobre nós (povo obtuso 
e r:narxistizoide) falan de calquera 
causa menos de economía; e, 
cando de cando en vez publica 
algo sobre o tema; mais parece 
estar lendo La Voz ou El Correo. 
Que sesl!das análises, que capa
cidade para oferecer unha visión 
distinta, que prof,undas e estu
dadas alternativas.- A sua teima 
coa natalidade é. patética; a sua 
opinión sobre o famóso carro da 
Seat, alucinóxena; a defensa de 
todo o que sexa capitalismo puro 
e duro e o ataque a todo o que 
cheire a esquerda, indignante, ... 
Por pór un exemplo: o-seu último 
artigo, · sobre a lgrexa Católica, 
non se sabe se vai en sério ou 
non. S~ unha parte do nacionalis
mo basca se meteu en balaseras 
metafóricas por "un tal Blazquez", 
foi pola importáncia e o peso que 
tal relixión ten nesa parte.do na
cionalismo basca. Todos e todas 
sabemos (se cadra el non), que 
OL.itra parte do nacionalismo bas
ca dedicava os seus esforzos, 
neses momentos a causas mais , 
importantes-para eles e os eus . 
país, ao tempo que se partian de 
risa coa "polémica". Por certo, co
mo se entende que o do carro da 
Seat sexa unha pamemada e o 
da lgrexa Católica (Apostólica e 

· Románic2) sexa crucial para o fu
turo deste país? 

En fin, eu non digo que Manolo 
Cao non teña direito a expresar 
as suas opinións, e a defender o 
que a el lle pareza ben defender, 
o que non entendo é porque o 
ten que fazer na ANT, unha publi-

ANOSATERRA 

Sanmartin 
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cación que sosteñen todas aque
las persoas que acaban senda o 
centro das suas críticas na maior 
parte das ~ecés. É que algunha 
organizazón (poUtica, sindical, so
cial, cultural, ... ) do mundo na
cionalista deste país deJende as 
posturas' dese señor? E que al-

. guri destacado-membro do Movi
mento Nacionalista Galega com
parte esas ideias? E que ás per
soas_ afiliadas á CIG Aon lles mo
lesta as causas que escreve so
bre o mercado laboral, o ensino 
privado,, a UE, a Unión Monetá
ria, ... E que ás feministas non 
lles é!marga a leitura do periódi
co? E qµe a Mesa non ten nada 
que dicer pór ter que ler causas 
como as que el escreveu? Eu, xa 
non entendo nada. 

Calquer dia, -os Carlos Luises, 
os Leóncios e os Návazas se 
animan a escrever en galega, e 
os teremos· que aturar na ANT. • 

BRAIS ROCHA LOURENZO 
(COMPO TELA) 

· Seat Arosa boicote ! 
D~ nada valeu que lho pedise a 
Real Acadernia Galega. De nada 
valeram as mais de 7.000 tarjetas 
que lhe chegarom a Direcgom da 
Seat, numha campanha promovida 
pala Mesa e na que se lembrava 
que Arousa é a única forma corree" 
ta e legal. A resposta da Seat foi 

.desculpar-se, dizendo que Arousa 
era de muito dificil pronúncia .. . Pa
ra quem? Para um alemám? Para 
um grego? Para um dinamarqués, 
quicá? E Arosa nom? 

Lago mentiram: "Despois do das 
cartas e das reacións que houbo, 
non podíamos expoñernos a le-
var a Galiza a -
setecentos 
periodistas · .. 

~~~~i~ae~tzº~ lmaginades um 
coche e que SEAT Lérida OU 
me salisen Gerona?· Que 
con pancartas 
e pequeñas diria Catalunya? 
m a n i fe s t a - Q d' · p · I? 
éións". Que- ue ma UJO • 
riam justíficar 
a sua decisom 
de o apresen-
t~/ em Lanzarote , anterior a · 
'tj6alquar reacgom na Galiza. 

"En Ibiza, ninguen protestou" ar-

, -fAM É.tJ GAA U'f;AL A 
c.EJ/5Vl<A A ~S éAtJ"l;o 
~l G:f?-A /v1 Í NI Sí R.,o. ~ 

gumentaram. Mas imaginades 
um Seat Lérida ou Gerona? 
Que diria Catalunya? Que diria 
Pujol? Valedor da deficitária 
companhia automobilística, com 
fábricas na Zona Franca do Por
to de Barcelona e em Mataré. 

Nom seremos nós os que lhe ne
guemos a umha Companhia pri
vada o direito a chamar-lhe como 
queira a um dos seus produtos, a 
mesma liberdade que nos arroga
mos para pedirmos da sociedade 
que o boicote, que nom o compre. 

O que a Seat baptize o seu novo 
modelo com um topónimo galega 
castelhanizado é umha agressom 
que nom deve ficar impune, pois 
senta um perigoso precedente, 
que reabre o caminho a outras 
iniciativas similares. Utilizando as 
mesmas tácticas que tém abriga
do a multinacionais a ser respei
tosas com a diversidade natural, 
devemos dar umha licom á Seat, 
para que de agora em diante 
qualquer empresa saiba que tam
bém tem que ser repeitosa com a 
diversidade cultural. .. 

Desde o Movimento Defesa da 
Língua chamamos a toda a 
massa social galega consciente 
á boicotagem do Seat Arosa . 
Umha campanha que pensamos· 
estender pala Uniom Europeia, 
através da solidariedade de or
ganizagóes irmás defensoras 
das línguas e culturas minoriza
das. Até onde cheguemos! 

E oxalá que o. Mercado, o seu 
deus, lhes faga pagar caro o atre
vimento! Seat Arosa Boicote! • 

MOVIM;ENTO DEFESA DA LÍNGUA 

A LOXSE: 
a reforma 

· pe ni tenciária 
no "Concepción 
Aren~l" de Ferrol 
Irnos rir, coma mandan os psico
gringos, cun riso terapéutico, inda 
que o que nos cingue non sexa 
·máis que un ·fato foncho de falsí
as, moinas, estragos, desfeitas, 
asoballos e cativezas. Irnos rir por 
non chorar, cun chisco de sorna 
contracultu~al. Co riso de Fernán-
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dez Flórez ou de Valle-lnclán, co 
aquel riso espilido e sorneiro_ do 
meu pai. Abonda coas novas dos 
xornais, abonda con comparar, 
con axuntar catro novas, nada 
máis: "Den~ncias contra! a política 
educativa da Xunta a causa dos 
recortes qo ~asto públi~o", "A pa-

. tronal do ensino privado-concerta
do Educación e Xestión,. con 111 
centros, planteará á Xunta a suas 
exixéncias para 'afr.ontar a calida-

. de de que lles e~ixe a Logse" ... a 
pública denúncla, a privada-con
certada f!Xixe. isto dá moito que 
roer, e moito· que rir. A ministra de 
Educación di" Coa Logse é difícil 
falar de suspensos, porque xa 
non se pontúa ... " Pero quen di 
que non queda sentido do hu-

. mor? Mais a última sempre é a 
mellar: "O Concepción Arenal ce
rra as puertas para previr 'os peri
gos da droga. A iniciativa semen
tou certo descontento porque, se
gundo as fontes consultadas por 
esta Redacción, impide o libre 
movimento dos alunas. O caso é 
que, ao parecer, o centro é fre
cuentado por individuos alleos á 
comunidade educativa e isto des
perta a léxica preocupación .. . (a 
choiva desbaratou as protestas 
do~ estudantes ( .. . )". 

Para os que non son de Ferrol 
clarexo que o Concepción Arenal 
é o primeiro instituto que se criou 
en Ferrol, e que, segundo o run
rún da rúa, é o que ten o meiran
de claustro da nasa terra. Nos 
derradeiros anos do franquismo 
e primeiros da democrácia, era o 
forno do movi-
m en to estu-
diantil. Lém-
brolles aos es
t u dantes de 
hoxe que da
quela , amais 
dos paus, ta
mé-n chovía . 
Había senta
das e máis de 
pés . A xente 
entraba e saía 
sen dar canta 
a ninguén. ¡E 
estou a talar 
de antes da 
Constitución ! 
Os pais non 
asinaban con
trol ningún de 
asisténcia a 
clase , era a 

Ninguén me 
cacheou,nen 
me alcumou de 
persoa allea. Por 
suposto, 
daquela non 
había Reforma 
do Ensino, esa 
que din que abre 
a escala á 
comunidade 

nasa responsabilidade. Hai dez 
anos, eu mesma, xa pedagoga, 
e sen ter sido nunca alumna des
te instituto, entraba na súa biblio
teca (a mellar de Ferrol) , e inclu
so teño traído algún libro en 
préstamo ~ casa. Ninguén me 
cacheou , nen me alcumou de 
persoa allea, nen tiven que ga
vear polos muros. Por suposto, 
daquela non había Reforma do 
Ensino, esa que din que abre a 
escala á comunidade. Non se ta
laba de educación ambiental, 
para o lecer ... que agora ben en
xergo por qüe lles din áreas 
transversais, porque atravesan 
no médio do alumno para que 
non fuxa polo contexto ... Arte
llous·e para isto o Consello Esco
lar? Abondaba cun garda de se-

. guridá. E hai que rir que outra 
mellar non hai. Non deixa de ser 
gracioso que este instituto leve o 
nome da- egréxia. Concepción 
Arené!-1, a· grande loitadora pala 
reforma dos cárceres no século 
pasado. Estou certa que se re
sucitara -aínda que só fose en 

· alma- rubiría polas portas para 
borrar seu nome deste penal, e'. 
(vai por vós, estudantes) non a 

. arriedoñaría a chbiva que esta
rnos na Gal iza, ho ! • 

IOLANDA TEIXEIRO REI 
(FERROL) 

A 
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Os versos esque_ncidos de Alfredo Conde 
A millonária Cantata Xacobea 
non se difundiu nen se glosa na sua biografía literária 

-0- XAN CARBALLA 

Presuntamente proposto por 
diversos -leitores de galego en 
Universidades do mundo para 
ser nominado -ao Nóbel, Alfre
do Conde ten unha obra es
quencida do currículo literá
rio, apesar de ser unha multi
rnillonária encarga da Conse
lleria de Relacións lnstitucio
nais e Vázquez Portorneñe: a 
Cantata Xacobea realizada con 
música de Roxélio Groba, es
treada en Xullo de 1993 e sen 
rnáis representacións coñecidas. 

No ficheiro da bib liotecas 
principai do país (por exemplo 
na Penzol), o nome de Alfredo 
c nde aparece con trece entra
da . Pero non inclue o seu ex
tenso poema "Cantata Xaco
bea",.nen e ten notícias del. O 
catálogo de Publicacions da 
Xunta de Galicia, pola ua par
te, recóllea sen ISBN nen prezb, 
o que indica que non ten di tri
bución nas librarias. Os versos 
ó poden con ultarse nunha 

inencontrábel edición de man 
r~alizada para o concerto ou no 
folleto do Compact-Di k que re- . 
colle a gravación realizada. 

O libro de 123 páxinas ocupa as 
tre partes da Cantata divididas 
en tres partes: "Entrada e ámbi
to da cidade Xacobea"; "Das vo
ces que habitaron Campo tela11 

e "Na beiramar recóllen e o ca-

Editorial Alpuerto, cunha porta
da estilo Belter anos 60. 

No seu día a contratación dixi
tal do escritor alaricano para a 
realización do poema fo¡ comen
tada nestas mesmas páxinas, to
da vez que urprendia pola tei
muda di táncia marcada polo 
próprio Conde coas uas dotes 
poéticas, refrexadas nun Libro 
iniciático do anos 70 do que 
abomina publicarnente e por es
crito. 

A ont do Xacobeo nunca es
pecificar n a cantidade pagada 
a utor da Gran Cantata , que 
onfirrna ne te traballo a ua es

ca a capacidade Q.ara a poe ia, o 
que explicaría a ingular circu
laci ' n d eu traballo. • 

de escasa 
difusión, que 
inclue versión do 
seu. poema en 
español e inglés. 

CANTO XX TRANSITO DA GRORlA 

E alá no fondo, 
no fondo _ 
de tcxlo, 
agardan os anciáns· 
o instante xusto 
de tanxe-los instrumentos, 
e 

.comerua-la sinfonía 
que 
poña fin ós tempos, 
a ródolos rempos, 
a tódolos camiños, 
xusto 
antes tia Luz, 
da que 
o Camiño Xacobeo 

av iso e meta, 
alfa 
e 
omega. 

Alá no fondo, túdalas xemes 
agardan o perdón que ~abe a 
groria. 

Alá no fondo, 
no espacio único 
do Pórtico, están agardando 
o sinal 
os anciáns. 

Alá no fondo, 
tódalas xentes 
agardan o tránsito da grorla. 

Alá no fondo, 
agarda o sorri so do 
Profeta. 

Alá n o fondo 
tódalas xentes 
agardan o perdón 

que sabe a groria. 

Alá no fondo 
alá 
onde todos nós sabemos 
dende 
o principio dos tempos, 
alá, 
no perdón que sabe a grória, 
está a porta da groria. 

Alá no fondo, 
túdalas xentes 
agardan o tránsito a groria 

Versos finais da Cantata Xacobea escrita ~r Alfredo Conde con música de R. Graba. 

O Carrabouxo en debuxos animados 
A Escola de Imaxe e Son leva ao cine a personaxe de .Xosé.Lois 

-0- ÓSCAR LOSADA 

A entrañábel persoaxe de Carra
bouxo criada por Xosé Lois, que 
se erixe en conciéncia do país 
desde as suas viñetas, vai ter voz 
própria e movimentos. Un pro
xecto de AnimaEis (Taller de 
Animación da Escala de' Imaxe e 
Son), dirixido por Lh<Jsca Arias, 
plasmarase en tres debuxos do 
Canabouxo que cobrarán vida ·e 
saltarán á pantalla. A animación 
durará arredor dun minuto e o 
motivo de escoller a esta perso
naxe foi, segundo Lhosca Arias 
"porque precisabamos un persoa
xe popular e que fose <loado de 
animar para encetar a aprendiza
xe. O Carrabouxo reune ambas e 
duas caraé"terísticas". 

O proceso naceu como idea 
central do curso de animación 
de debuxos montados por Ani
maEis, e no que participan un
ha dúcia de persoas. Para a rea-
1 ización das tres cuñas píloro 
aumentará a vinte o número 
de implicados no proxecto. Os 
debuxantes inscritos nas clases 
proveñen, fundamentalmente, 
do mundo do cómic e .están a 
dar os seus prirneiios pasos no 

eido da animac.ión. 

.Para o director do curso isto "é 
unha necsidade. Ternos xente 
que traballa ben no cómic e hai 
que dar o paso para facer un bon 
producto de animación, en con
creto de debuxo animado, un es
pácio no que non había prací:i
camente nada e no que pensa
rnos que ternos saida, mesmo 

empresarial, cará ao futuro". 

No proxecto están tarnén Pablo 
Atienza ( coordenador); Xoan 
Carlos Rios (infografia) e Yan
co ( dire.ctor d@ · animación). 
Arias. tivo a sua primeira expe~ 
riéncia con Lumi, ·unha anima
ción en plastilina '!que non tiña 
nada a ver co que ·estarnos a fa
cer agora. Os debuxos esixen 
outra técnica distinta", e traba
lla man con manco criador Ol!

rensán, "Xosé Lois danos indi
cacións 'rnoi precisas para orlle 
a voz aó Carrabouxo". 

A maioíe Arias está trabal landa 
en Thirst, unha aventura que 
mestura a un aviador e unha bi
lla con voz e faciana própria. + 

Máis alá -
do símbolo 

t . . 
~ PILAR P ALLARÉS 

A comezos de Dezernbro 'de 
1996, este semanario reproduzía e 
comentava fragmentos da carta 
que Sabela Costoia enviou aos 
meios xornalísticos denunciando a 
represón linguística de Telepizza e 
que, evidentemente, os rneios se 
preocuparon de silenciar 
maioritariarnenteó Ao fin e ao· 
cabo, algo de consciéncia resta na 
nosa xente e ao rnellor até lle 
parece un pouco mal que unh~
ernpi:esa que obtén os seus 
benefício"s a base do esforzo infra
pagado ·de rnoitos e rnoias do noso 
país, se permita rexeitar 
rallanternente unha solicitude de 
tra.ballo polo simples feito de estar 
redactada en galega. Con certeza 
non se trata dun caso isolado na 
política da empresa, dun malfado 

· que levou a Sabela a dar 
precisamente cun encarregado 
rnontaq1.z, ai~da que este quixese 
pór ai~da algo da colleita própria 
criminalizando aos que afunden na 
rniséria esta terra cada vez que 
caen na teirna de ernpregar o s~u 
idioma, mentres os de fora loitan 
-na incomprensión- por 
soerguer-nos de nós mesmos. 

~anuel ~ello, de Mesia, 
doía-se na seczón "A aldea global" 
(26 de Dezembro de 1996) da 

_ auséncia dunha con tes tazón 
contundente á actuazón ánti
galega de Telepizza. Non a houvo -
ainda no tempo transcorrido até 
hoxe, nen sequer por parté da 
Mesa. Algo canto menos 
chocante, sobretodo despois da 
campaña contra o Seat Arosa, 
porque podé que chamar-lle a ün 
auto Arosa, Arousa ou ]uanita 
Reina sexa-mui importante en 
termos simbólicos a atente contra 
oniosos direitos linguísticos, pero 
negar calquer opzón a un posto de 
tr=aballo por se atrever a rnanter o 
galega é atentar contra o mesmo 
di.reito á supervivéncia. De pouco 
vale convencer os nosos xovens do 
imprescindível que é o seu 
compromiso co idioma se este ven 
significando condena ao paro. 

~n topóni~o é mui 
importante. Peró o direito de un só 
ser humano a ter meios'para 
soster-se a si próprio e ser 
independente e útil sen . 
necesidade de se traizoar, é-o _ 
infinatameñte máis. Talvez se:x.a 
xa hora de fazer descera loita ·pala 
nosa l(~gua das alturas simbólicas 
-sinal de identidade, bindeira de 
redenzón, escudo- á vulgaridade 
das preocupazÓns rnáis materiais . -
Esas que levaron .os nosos pais 
galego-falantes a abrigar-nos a 
aprender un idioma alleo e 
poderoso porque cuidavan que asi 
sobreviviríamos"tnellor. Se despois 
de ranto tempo o que eles 
pensavan segue sendo certo, é que 
ainda fica todo o camiñ o por 
percorrer e estamos a fazer que 
fazé-mos. + 

.. 
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. • Os viciños· non queren perder a Cº'5{l da· Botica de Bretaña · 
Na parióquia dé Bretaña, no 
concello lugués da Pastoriza, os 

· membros da asociación xuvenil· 
Auruxeira e un grupo de viciños --.. 
están a levar a cabo unha campa, 
ña para salvar ¡J. Casa da Botica, 
un edificio de máis de 200 anos 
que o o gov~mo municip.al quere 
derrubar para construir unha pra, 
za. D~spois dunha asemblea o · 
Mércores 29: á que acudiron 
sesenta vkiños, e na que o apare, 

• llador do concello amosou os-pla, 
: , nos da prélZa, ;a maioria dos votos 
: ~ estiveron a favor de conservala. 
: · ·De calquer maneira, o alcaldé, o 
!,' popu~ez non se da por 
: . satisfeito e no pkno de 8 de fe, 
• breiro tratar~e exclusivamente o 

posíbel dernibamento. Tense 
constáncia 4os últimos douscen, 

tos anos de histórfa da casa, pá 
que serviu de ceñtro social, -.. 
folclórico; de ca5a do escribano, 
de residéncia do alcalde, cuartel 

. ·, 

da Garda Civil, recaudador de 
impostas, de vivenda d¿ médico· 
ede farmácia, pola q~e He , 
quedou_o nome. Ao redor da vi, 

venda, desenvolvéronse oficios 
trad~cionais como o de zapateiro 
e ferreiro, ademais de servir de es, 

·cola, de taberna e tenda de teci, 
_- ·dos: A casa máis o terreo, dun.') 

-: . ""_i500 metros cadrados; foron ad, 
~-- ; q1,J.iridos polo concello xa co pro, 

xe~to~~e . contruir a prá.za. 

"É imperdoábel perder unha vi, 
venda cun grande valor emble, 
mático, das ·últimas que quedan 
de estilo galego. É unha casa.de 
labrego, grande, baixa e chata 
para cortar o frío", describe lvan 
Alvite, da asociación xuvenil, 
que pretende destinar o edifício 
a un museu etnográfico. A Casa 
da Botica está -desde 1982 califi~ 
cada de património histórico, 
artístico e arquitectónico.• 

.. . 
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• Denúncian ":: 
"desprezo 
á"língua~' 
no Congreso
qntemaciónal . 

_~ de Lingüística 
A Mesa pala N orm.alización Un, 
güística denúrn¡:ia que o anúhcio 
do l Congreso Internacional de · 
Lingüística, que se celebrará na 
Coruña en Febreiro dci ano que 
ven, está redactado en castella, 
no, induso sen respeitar o topó, 
nimo legal da cidade. O congre, 
so está organizado pola Faculda, 
de de Hloloxia da Universidade 
da Coruña en colaboración coa · 
Consellaria de Educación e ta, 
mén ·aparece como entidade 
convpcante o Centro Ramón Pi, 
ñeiro de ln.vestigacións Lingüís, 
ticas e Literárias, co seu nome 
en castellano.' Desde A Mesa si, 
naian que xa é momento de que 
sexa a Xunta a que faga cumpdr 
a. legalidade sobre o iwoma-e· 
non a eidadania ou a própr_ia 

. ... _¡,: \ 

Mesa queri reiv.indique o . 
cumprimento da Lei de Norma~ 
lización Lingüística. "Encontrá,, 
moríos ante un caso.de hialver: 

· satión de fundos públicos, posta 
que o diñeiro.qu·e de0eria ~er .[n, _ 

vestido na promoción social do 
noso idioma serve para pagar 
anúncios que incumpren a lega, 
lidade".+ ' .· 

• O Consello · 
da Cultura cria 
o Arquivo da · 

~migración 
O Consello da Cultura, que pre, 
side Carlos Casares, quer coordi, 
nar un arquivo da emigración 

- galega que cante cun centro de 
_ dócumentos gráficos, bibliegráfi, 

cos, de nemeroteca, literários, 
artísticos e sonoros ·sobre este 
proceso. No co~vénio asinado 
por Casares e o conselleiro de 
Cultura, Xesus Pérez Vq.rela, a 
Xúnta comprométese a aportar 
10 millóns de pesetas . Polo\:le _ 

1 agora, o <;::onsello da Cultura 

' inici~ un programa de localiza, 
ción e recuperación de 
docum~ntos sobre a emigración · 
xa que entende que forman par, 
te do patrÍmónio cultural 9a Ga, -
liza.+ 

• Os libreiros 
.. ""'. : 

que~anse 

-da suba de envios 
. '· 

de paquetes, 
A Federación de Libreiros de 
G~liza· trato.u na sua última reu, 

. nión, . o dia 1 8é Febreiro, a suba 
·das tarifas de Correos entre os 
pontos dG dia. Os libre.iros gale, 
gos asumen a protesta da Conf e, 
~ración Española de Gremios y 
i¡\sociaciones de Libreros, na que 
se sinala a "pouca sensibilidade 

. tjue este e outros govemos amo,· 
- san pola cultura". O aumento 

d~s tarifas de Corr~os para o en, 
v\o .de libros e de información 
bibliográfica é d un 8% dentro 
do Estado, é dicir, tradúcese en 
199 pesetas para un paquete de 
un quilo. O que lles semella 

~1disparatado" aos libreiros é o 
aumento .das tarifas 
intemacionais, dun 155%. "Está 
claro que este aumento non fa, 
vorece a teima do Govemo de 
incrementar as exportacións e 
dubidamos moito que o Ministé, 
rio· de Economía, e máis concre, 
tamente a Dirección Xeral de 
Comercio Exterior, estea ao tan, 
to de semellante disparate, que 
ademáis foi silenciado en todos 
os comunicados de prensa e 
confusamente exposto na Lei de 
Orzamentos", sinalan. A suba· 
non favorece ao incremento do 
nivel de leitura, segundo os 
libreiros, que denúncian que 
C9rreos· esixiu o dia 2 de Xanei, 
ro os aumentos cando estes non 
foron P.ublicados ate o dia 8 no 
BOE.+ · · 

•Cinema 
de terror no 
.Festival de Porto 
Ate odia 18 de Febreiro 
desenvólvese Fantasporto, a 
17ª edición do Festival de Ci, 

A NOSA \rERRA 

nema de Porto, no que se ex:i, 
ben duascentas películas é 
trinta curtametraxes. Na 
sec~ión oficial compiten mais 

·de vinte fitas de ferrar, entre 
as que se atopan catro 
procedentes do Estado: The ki , 
ller Tangue, de Alberto Sciam~ 
ma, Corsarios del Chip, de Ra, 
fael Alcázar, Fotos, de Elio 

. · Quiroga e Solo se muere dos ve~ 
ces, de Esteban Ibarretxe. Na 
semana dos realizadores, entre 
as primeiras obras a exibir, ató, 
pase a producida polo modista 
Adolfo Dominguez, La Moños , 
dirixida por Mireia Ross. O 

_ Fantasporto abriuse cunha pro, 
ducción norteamericana A reli, 
quia e pecharase con outra fita 
deste país, Evita, de Alan Par, 
ker.+ 

•Vicente Verdú 
gaña o Puro Cara 
de xomalismo 
O xomalista e economista y¡, 
cente Verdú foi o gañador do 
IV Prémio Puro Cara, que ou, 
torga o xomal de Lugo El Pro~ 
greso. O seu traballo Africa, pu, 
blicado en El País, mereceu pa, 
ra o xurado o galardón dotado 
de un millón de pesetas. Ne te 
artigo Verdú fala de como Oc, 
cidente se reparte a tarta de 
Africa, destruindo este 
continente na percura de ren, 
dabilidade económica. Un dos 
membros do xurado, o 
xornalista e gañador do prémio 
na anterior edición Ramón 
Pernas, reseñou que se apresen, 
taran moi poucos artigas en ga~ 
lego.+ 

A alma ·da cidade .. de Xavier Villaverde 
considerada "filme de interese europeu" 

' .. ' - . 

Comeza a filmación de novas 
cap-ítulos .de Afamília Pita 

~ ÓSCAR LOSADA 

A alma da cid.a.de, prodJ.ieida por 
Continental, será a segunda pelí, 
cula dirixida por Xavier Villa, 
verde . O proxecto mereceu a 
atención da Unión Europea, que 
a incluiu dentro dunha lista de 
cuarenta füas "de grande intere, 
se". Outros sete proxectos, entre 
.eles o dltimo de Almodovar, 
conqueriron este recoñecimen, 
to. A . fita rodarase no verán ·e 
estanse procurando localizacións 
na Costa da Marre. Hai un pre, 
acordb coa TVG para os diréitos 
de antena na Galiza e negócian 
con Canal, Plus e TVE para_ o 
conxunto do Estado, ao tempo 
que procura a co,produción dun 
exibidor- que t raballa asidua, 
mente na Galiza · 

O guión de A alma da cid.a.de, xa 

Xavier Villaverde. 

nas últirr{as versións·, foi escrito 
por Miguelanxo Murado e segun, 
do Pancho Casal (Continental) 
"ten uns diálogos axustadísimos e 
de grande calidade", e canta con 
aportp.ción significativas do pró, 
prio Xavier Villaverde. 

O trio protagonista ·estará com, 
pasto por dous rapaces e unha 
rapaza, para o ·.que se asinou un 
pre,contrato con lngrid Rubio, 
que ven de gañar o Gaya á actriz 
revelac.ión. -_ 

_/\ mesma produtora apoiou 
cun 15% do rntal do orzamen, 
to a Éita ' l~sa Inés de. Portugal, 
que tirará a sua primeira cópia 
a fürais de Febreiro. Feíta con 
oitenta millóns .de pe.setas, a 
película "trata con grande aga, 
rimo a Úgl,Ha da que foi unha 

. das perS'briáxés · de meirande 
importáncia na Gáliza e sobre ·. 
a que exi~te un grande deseo, 
ñecimento na· sociedade", en 
palabras de Casal. N egóciase 
nestes días coa TVG a posibili, 
dade dunha estrea subtitulada 
nas sete c idades galegas máis ' 

. importantes.• 

-0-0.L. 

Nesta semana comezou a roda, 
xe da- segunda tirada d~ ep isó, 
dios da telesérie "A família Pi, 
ta"-, que 'chegou ao 29,8% da 
audiencia galega. Esta nova 
xeira de trece capítulos puxo 
mais coidado n os guións, asi, 
nagos por Cándiao Pazó, An, 
dré Mahía e os Expósitos. A . 
dirección volta ser de Mateo 
Meléndrez e compre suQliñar a 
meirande presenza de secundá, 
ríos (Xosé Porto, Cristina Cas, 

·taño, .Mofa e Befa,. .. ) nunha 
aposta "para que o público se 
identifique co audiovisual pró, 
prio''.. ·. · 

· N es ta entrega as personaxes 
· que terán máis incidencia es ta~ 

rán interpretadas por .Maria 
Bauzas, Manolo Millán e Elina 

Luaces. Aumentan os decora, 
dos, e filmaranse exteriores da 
casa e da rua na que se situa a 
papelaria. 

O o rzamento é de 80 millóns 
de pesetas, o tope imposto po, 
la . TVG para este tipo de tra, 
ballos, '·'os que-xerari máis pos, 
tos ele trabaflo" segunao o pro, 
du'ctor P. Casal,. Continental. 
trabálla,· nuri proxecto de nova 
telesérie chamada "O autobus 
de corazóns solitários", basea, 
da nnha idea de Luisa Castro, 
e na que co,produce xunto a 
Ringo:rango (productora d e 
Antón Reixa) e Lua Films (de 
Xosé Maria Suárez). A teleco, 
média desenvólvese nunha es, 
tación de autobuses e nunha 
liña -a cada con menos pasa) 
xeiros- que se dirixe ao lugar 
de Castrolonxe. • · · 

A 
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Sensación 
de presa 

ntulo: ¡Sobrevives? 
Autor: Fina Casalderrey. 
Editorial: Edición · Xerais. 

"¿Sobrevives?" é a última novela 
· do noso e ben merecido Premio 
Nacional (español) de Literatu
ra Infantil e Xuvenil. Novela de 
corte realista e unha miga mora:.. 
lizante conten todalas chaves 
necesarias para agradar o publi
co ao que vai· dirixido, mozos e 
mozas no periodo da adolescen
cia que se han identificar de se
guro con moitas das aventuras 
do eu actores. 

O personaxe central Fran, Mo
ni, Franci co, ainda que tenta 
con tódalas súas forzas ser distin
to aos demais é perfectamente 
crible e cotián mesmo para os 
que andamos en contacto con 
esas idades: mal estudiante, fa
rruco por puro egocentrismo, 
machista por medo ás mulleres, 
pelexón, ¿ateo?, provocador e fí
sicamente ben feíto. A pesares 
desto é bo rapaz, sabe parar o 
tempo, non é un transgresor, é 
un amigo fidel e amais ten preo
cu pacións ecolóxicas e paixón 
polos seus cans, podengos autóc
tonos que para seren admitidos 
na alta sociedade canina teñen 
que se nacionalizar andaluces 
( ¡ intelixente achádego retran
queiro da autora!). 

Máis que Fina Casalderrey use 
os espacios fisicos como referen
ciais do presente como tempo 
narrativo para lle dar a novela 
ritmo e actualidade, a mesma es
tá contada utilizando a técnica 
de flash -back pois cáseque sem-

NARRAllVf, 

MORTE·DE REI 

Daría Xohán Cabana 

Fina Casalderrey. 

pre eses lugares e mesmo as si
tuacións que ali se viven son 
unha desculpa para motivar a 
memoria do protagonista e, así, 
descubrirnos o seu mundo inte
rior e o seu código de -valores 
nas lembranzas das súas viven
cias. Quizais .a insistencia neste 
recurso, por veces mesmo abusi
vo, lle roube xeitura á novela. 

A linguaxe do texto (o gal ego 
de Fina Casalderrey é un dos 
seus mellares valores como es
critora: o é totalmente natural. 
T eñamos en con ta que esto non 
e doado cando os personaxes es
tan na fronteira, tal vez seria 
mellor dicir nas dúas bandas, 
entre o rural e o vilego. Esta si- ~ 
tuación lingüística, xa ensalada 
antes por outros autores e non 
empre resalta con boa man, 

non é facil de arranxar sen que a 

A PANARO 

fala perda polo camiño autenti-
cidade e fres- · 
cura mais a 
autora resol-
yeuna axeita
damente. 

O desenlace 
da óbra, que 
non vou con
tar por aque
lo de lle picar 
a curiosidade, 
ao · posible 
lector, anda 
na prensa 
nestes días e 
mesmo pode
ría ser orixi-
nal (ainda 
que non sería 
a primeira 

-Novela de-
corte 
realista e 
-Unha miga 
moralizante 
conten todas 
as chaves 
necesarias -
para agradar 
ao público 
aoque vai 
dirixido 

vez que se escribise algo seme
llante pois hai exemplos dabon~· 

NARRATIVA 

A novela clo Reí García 

do na novela detectivesca ingle
sa) se non fose por,que lle falla a 
credibilidade. Cerro é que na· 
páxina 57 hai un chisco de ollo 
ao lector en referencia ao tema, 
mais para min noh chega e$te 
para lle dar un mínimo nexo de 
unión ao epilogo da novela co 
resto do-texto. . -_ ' 

. / 

Penso que a preseµcia dos oufros ' 
personaxes ao longo do relato 
non ten carpo dabondo no mes-~ 
mo como para que tal final sexa 
posible, certo que esto non dei
xa de s~r .máis que unha opi
nión. ·En resume, unha novela 
que paga a pena ler mais que ao 
mesmo tempo deixa. unha sensa
ción no corpo de-peza sen ma
durécer, eserebida como con 
presa e que po_deria ter dado 
mais de si.• 

XOSÉ M·ARIA DE CASTRO 

Pouco 
Nivardo 

ntulo: A guerra do tabacÓ. 
Autor: Carlos G. Reigosa. 
Editorial: Edicións Xerais. 

Literatura non deixa de ser ·vida, 
e como nela podemos encariñar
nos con Sherlock Holmes e o 
doutor Watson oü con Agathá 
Christie, tal como se fosen xentes 
que morasen frente c!a nosa fies
tra. Existen ;;is personaxes e para 
nós poden ser . m.áis reais que o · 
Presidente do Governo, pois as 
suas vidas sonnos . fI!.áis próximas 
e coñecidas- Mesmo pode acaecer . 
que nos subx.ugue a maneira de 
criar de determinados autores e só. 
queiramos achegarnos a criaturas 
por eles paridas -unha proba 

Morte de Reí é cmha extensa novela histórica, rigorbsamente· 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 novela 
maxistral, chea de vida, maxia e sabedoría. 

X ERAIS 

~~ 
~~' 

( 

NA MESMA COLECCIÓN 

A VELOCIDADE DO F~ÍO 
Manuel Seixas 

Premio Xerais de Novela, 1996 

l 

O ESPÍRITO DE BROUSTENAC 

Alfonso Álvarez Cáccamo 
Premio Manuel García Barros 1996 
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conta de libros j 

Un vocabulário galega 
do sexo 
Olga Novo é a encarregada da edición 
de Por un vocabulario galega do sexo, 
que cont¡;!n a terminoloxia erótica utili-

. zada por Claudia Rodrí
guez Fer. O 
libro, de Edi
cións Positivas, 
fa¡ un inventá
rio dos tennos 
~róticos utiliza
dos polo poeta e 
pretende sentar. 
as bases dun vo
cabulario do sexo 
"lonxe detabus e 
do recatamento 
secular" ainda que 
deixa a porta aber
tg a un enfoque ho-
mosexual que pode ser obxecto doutros 
trp.ballos. Rodríguez Fer fala, na sua vi
sión poética, de fuma como cavidade se
xual, de estralote,·como estalido·amoroso 
ou de ~erquer como exacular. + 

A relación da nasa 
literatura coas "outras" 
Lecturas alleas é· un libro que ·anal isa as 
relacións literárias dos escritores galegas 
coetáneos á revista Nós co escritor e 
crítico franeces Philéas Lebesque · 
(1S69-1958), intermediário en-
tre.a renacente 
Uteratura ga:. 
lega e a fran
cesa. O autor 
do traballo, 
publicado en 
Sotelo Blanco, 
é Antón Figue
roa, catedtático 
de Filoloxia 
Francesa, que in
clue no seu tra
ballo as testemu
ñas destas relacións 
entre literaturas: correspondéncia de 
Vicente Risco, Francisca Herrera Garri
do, Antonio Noriega Varela ou Luís 
Amado Carballo con Lebe5que. + 

Ó espírito_ 
de Broustenac 
A novela O espírito de Broustenac, de 
Alfonso Alvárez Cáccamo, companiu o 
último prémio Garcia Barros con O pa5o 

do noroeste, de Xavier 
Queipo .. A vida inte
rior dunha congrega
ción reUxiosa no con
vento de Oia dalle o 
argumento a Alvárez 
Cáccamo para . 
construir unha novela 
de misterio. Broustenac 

é un nena abandoado que chega ªº 
convento alterando o ritrri.o vital deste. 
Cun fundo histórico desenvolvido no 
século pasado, a máxia e o mistério ve
ñen da man dese ser que amasa extra
ños poderes. + 

Barriga Verde, teatro 
de Manuel Maria 
A primeira edición de Barriga Verde, 
de Manuel Maria, data de 1968 _e, perto 
de tinta anos depois, Santiago Esteban 
Radío encarregase dunha.nova edición, 
desta vez en Galiza Editora, de Ourense. 
O argumento nasce dun triángulo ·amo
roso entre a Moza, o Mozo, da vila, e o 

-Serrador, de fóra da · 
vila. O patriarca · 
que outorga a 
xustiza chámase 
Barriga Verde. A 
obra é unha ho
menaxe de Ma
nuel Maria a Xosé 
Silvent, criador do 
guiñol popular ga
lega de feira, que o 

, autor chairego lem
bra da sua nenez. + 

.. 
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máis do poder divino do es, 
critor. Achámonos enton 
cunha criación con marca 
rexistada que homologa o 
gosto do leitor. E chegan a 
constituirse verdadeiras "sa, 
gas", dun inegábel atractivo 
e tantas veces culpábeis de 
qu-e se remate atopando a 
paixón de ler. Cantos non 
lla deberán a Enid Blyton 
ou a Sandokan! 

Resulta evidente que nen, 
gunha cultura pode renun, 
ciar a criadores e criaturas 
así. E, ainda que reme, 
moremos ilustrísimos ante, 
cedentes como pudera ser 
Otero Pedrayo, non por 
iso habíamos lexitimar 
máis o di to· nen encarecer 
a importáncia evidente. .. 

·Cando, aló 'por 1984, en, 
trou nas nosas vidas o Ni, 
vardo Castro de Crime en 
Compostela, fomos moitos Carlos G. Reigosa. 

¡os que desexamos que a . · 
sua 'aparición non fose pontual. 
O misterio do barco perdido, 1988, 
confirÍnounos ,que podíamos 
contar con el. A marxe da cali, 
dade literária, máis ou menos 
discutíbel segundo se escollan os 
parámetros, a oportunidade e a 
necesidade eran evidentes. 

Cheganos agora A guerra do taba, 
co, nova entrega de Carlos G . ~ 
Reigosa, e volve Nivardo ... e vol, 
ve Carlos Conde. Chega corrio se 
fose visita de c_ompromiso. Adu, 
bado con receitas dé cociña ao 
es tilo Vázq uez Montalbán. 
Avantaxado aluno de Terry 
Kirkmann, quen lle ensina que · 
"o probable é sempre sospeitoso". 
Ah, cando era membro da Ste, 
venson Co., aquel "pequeno 
exército de aventureiros, escol, 
tas, detectives privados e gardas 
de toda caste e condición, con 
presencia en todos os esta.dos da 
Unión e en varios países do 
mundo"! Ah, cando o mestre ta, 
oísta Guo Ji,yu lle aprendia ~rtes 
marciais. Ah, non irnos' perdoar 
asi como asi .a fádl recÓrréncia 
ao ·resumo, que son marco e/ou 
matéria para bonitas intrigas ás 
que non ternos por que renun, 
ciar. Ainda que máis emocionan, 
tes, non hai palabra máis -impor, 
tante nestes asuntos, sernpre son 
as intrigas domésticas, por iso do 
morbo que dá a proximidade, o 
familiar. E non é capricho, pero 

Benito Lertxundi 
"Hitaz oroi t" 
Nova entrega deste veterano c·antau
tor basca na que Benito Lertxundi 
continua incidindo nos contidos pai-

este Nivardo tan experiente e 
formado non vai ser o Nivardo 
que todos agardamas, e mesmo . 
tanta "formación" se volve burla 
cando non lle vale de nada. Cra, 
so erro, xulgamos, porque nada 
cliso coadxuva a -personalidade 
dun desdebu, 
xado e inope, 
rante Nivar, 
do; pola con, Este Nivardo 
tra, acentua a 
sua escusábel 
presenza na 
trama. 

Sempre se 
poderá dicer 
que . Holmes 

tan 
experiente e 
formado 
non vai ser 
o Nivardo 
que todos 
agardamos, e · 
.mesmo tah.ta 

nada era de 
Watson. Cer, 
to. E o no~o 
Watson, Car, "formación" 1 

los Conde, se volve 
ben fayoreci, burla' cando 
do que sá i·' ll l 
apesar de non non e va e 
estar "tan for, de nada 
mado". En 
realidade el é 
a pedra angu, 
lar, que sen o xomalista nada se, 
ria posíbel, velaqui unha perso, 
na~e moito máis críbel, efectiva 
e mellor configurada. 

Que se estabelecese ese duelo 
entre o duo protagonista é ·mes, 
mo normal .' O que xa cái fora 

saxistas, ' cal c'ronis ~ 
ta estético da naru
reza, tÍue ven senda 
a sua grande tarxe
ta de identificación 
na canción euskal
dun. E é que Lert
xundi é ame· todo 
un sentimental -
non confundíbel 

·con sentill\entaloi-
de-, e bota man, 

no instrumental dunha sonoridade co
erente, que engaiola ao ouvinte xa na 
prirneira attd ición. Pero neste disco, o 
cantor, a máis de gu itarra, flauta, man
dolina e demais sons acústicos, bota 
man aunha notória ofisticación sono
ra próxima ao midi, que desvirtua.o 
imenso traballo criat ivo do artista gui
puzcoano. + 

G~~O 

das posíbeis expectativas~ 
que personaxes secundá, 
rias (o italiano, por exem, 
plo) amasen máis consis, 
téncia. E o pio.r é que a. 
sua aparición non deixa 
de aparentar o preciosis, 
mo das reviravoltas dun 
arlequín tirado da manga. 
Don Orlando si é impres, 
cindíbel e a sua personali, 
dade é mellor trazada. 
Tampouco se pode dicer 
que ºa de Remíxio estexa 
mal, se mesmo. os outros 
"amos", ainda que co·n 
menor espazo na trama, 
están ben perfilados. 

Corifésoche que · esta in, 
veTsión dos rol.es que se 
agardaban chegou a pare, 
cerme produto de vingan, 
za, e dolorosa. Como in, 
vestigador, Nivardo vai a 
menos en cada " entrega. 
Carlos Conde perfílase 

x.c. agora como o verdadeiro 
protagonista. É o que hai, 

pero nós non somos detectives 
nen queremos investigar. 

Pois con estas personaxes cons, 
trúese unha trama, temporal, 
merite linear, arredor do mundo 
do contrabando que soa a false, 
te . Non en si pola estrutura da 
trama, senón polo descoidado 
tratamento das personaxes. Por, 
que Nivardo Castro non mere, 
cia isto, ainda que só sexa pola 
impo.rtáncia que para a novela 
galega teh. Por iso non me que, 
da máis remédio que desexar a 
reabilitación, canto antes rne
llor,' de Nivardo: e non quere, 
mos desmerecer a Carlos Conde, 
non nos dói o ascenso de quen é 
a el credor, pero a caída dalguns 
heróis fa ise difícil de aturar. 

/ 
Menos mal que a intriga se dosi, 
fica e mantén un clima notábel 
ao longo das 216 páxinas. Sen · 
dúbida é este o mellor logro -
xunto á eficácia da personalidade 
de don Orlando e Remíxio- e 
constitue a razón de non deixar a 
leitura, sobretodo desde que ve, 
mos como desaparecen persona, 
xes, que causan impacto atracti, 
vo ( refírome a Franco Franzini) , 
e se esvaen no ar porque é posíbel 
e por iso sospeÚamos que deixarian 
moi escurecida a xa pouco bri, 
llante figura de Nivardo. + 

XOSÉ M. EYRÉ 

cónta de discos 

'!bon Kóteron & 
Kepa J urtkera 
"Leonen Orroak" 

Dous v irtuosos da música tradicional 
-basca uníronse nesta gravación, anto
lóxica dentro do que se ven chaman
do música. do mundo: Kepa Junkera e 
lb.on Koteron. Entre ambos comple
tan o duo-protagonista do rexisto: al
boka, pandeiro e trikitixa son o seu 
instrumental, pero están moi ben 
acompañados, por exemplo polo gal.e
go Xosé Manuel Budiño á uillean 
pipes, Luís Delgado nunha marea de 
instrumentos, vários coinpoñentes de 
"Oskorri" ... todo un mosaico', que es
tá tan ber~ enfiado que resulta do 

ANOSA TERRA 

OS MALES DO TEATRO. 
GALEGO 

~ -

MANUEL F. VIEITES ~ 

Recentemente a sección galega da Unión Internacional da M · one, 
ta, a Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena, iver, 

. sas compañías de teatro e un grupo de profesionais non asociados, re, 
clamaban da Conse!Jería de Cultura e Comunicación Social maiores 
investimentos para a producción e a distribución teatral, insistindo na 
necesidade de dar por rematada a etapa dos "circuítos culturai.s" que, 
certamente, se teñen convertido nun verdadeiro caixón de xastre on, 
de todo é posible. Na súa nota, que quixeron converter en manifesto 
e oxalá tal fose, támén falaban da necesidade de estudiar outras posi, 
bilídades de exhibición do espectáculo teatral para potenc~ar progra, 
macións permanentes e estables. Non lles falta razón. 

Sen deixar de recoñecer a lexitimidade da breve proclama, que subs, 
cribo e apoio na súa tota,Íidade malia non ter contado coa posibilida, 
de de unirme á mesma, non estaría de máis analizar polo miúdo al, 
gunhas das variables que afectan á situación que está a vivir o teatro 
·én Galicia e de como esas variables poden influír e me mo determinar 
que o teatro se converta nun feíto cultural central na vida comunita, 
ria ou pase a ser unha manifestación marxinal e residual. Falo de va, 
riables porque hai varias e todas manteñen entre si unha forre in, 
terdependencia. Ademais de reclamar axudas, o que cómpre esixir á 
institucións que administran os nosos bens e patrimonios é unha ver, 
dadeira política teatral, globalizadora, integral e non intervencionista. 

De ben pouco sirve que desde a Consellerfa de C ultura e programe 
una nova modalidade de distribución a entada nunha ampliada Rede 
Galega de Teatros se a maioría dos meios de comunicación, por 
exemplo, seguen ignorando canto acontece nos escenarios e se non 
existe unha crítica especializada que oriente e mobilice o espectado, 
res .. Non abonda con ter en cartel un mesmo espectáculo durante 
quince días se non hai campañas de captación e consolidación de no, 
vos públicos que fagan viable ese risco empresarial que unha determi, 
nada compañía vai enfrontar cando a súa ventura económica depen, 
da do número das entradas vendidas. E a incidencia de toda esta 
medidas vai ser insuficiente mentres non se fomenten programas edu, 
cativos dirixidos aos diversos sectores da poboación para promover 
novas formas de disfrutar e tirar proveito do tempo libre. 

Tampouco cómpre esquecer que xamai o teatro foi un reflexo tan 
acertado do estado da nación. ¿Como vai existir unha política teatral 
,sexa boa ou mala, peor ou filellor,, cando non existe un proxecto de 
país? ¿Como vai aceptar un teatro de seu unha comunidade infectada 
de autoodio? A situación do teatro en Galicia só pode mellorar coa 
posta en marcha dun proxecto de e tructmación e vertebración do te, 
ciclo cultural. Mais para que iso sexa así erá preci o acreditar na ne, 
cesidade de propiciar un verdadeiro cambio actitudinal a partir da 
posta en marcha de planos de desenvolvemento ciocomunitario que 

· permitan que os cid9-dáns pasen a ser axentes creadore e non imple 
receptores ou consumidores de bens culturai 

Estamos a falar, xa que logo, dun cambio d valore , n rmas e pauta 
_de conducta, que só será posible cando e produza o corr p ndente 
cambio político. Galicia só terá un teatro de eu cand p r riba da 
cualidade artí tica do pr duetos teatrai , exi ta un pr xecto d paí 
que saiba valorar a importancia da creación cultural e n n ó m un 
factor necesario na transformación oda! enón como un m ror co, 
nómico mái . O teatr tamén crea riqu za, empr p r partid dobr . 

; . 

Cada día faise máis urxente e necesario un debate de d 
as bases dunha nova política teatral. Un debate qLte leb r 
plural e no que deben participar, en exclu ión , o axentc c1a1 , 
directa, indirecta e mesmo tanxencialmente relaci nad se feit t ª' 
tral na súa pluralidade fenomenolóxica. • 

máis 
ameno e variado na 

escoita. Ademais non esgotan os dis
tintos discursos musicais até a sacie
dade; pala.contra, cámbian .con rap i
dez. E o étnico permanece nun 
primeiro plano, iso si , sen ocultar o 

- que de fusión aportan os instr,:UJ11en-

Xosé M. Budiño, lbon Koteron, Antpn 
Latx~, Natxo de Felipe, colabor~dores 
neste disca, xunto con Kepa Junkera. 

tistas-colaboradores. Xuntos 
conviven nun son diáfano, que ven 
senda outro dos logros do disco.+ 

X.M.E. 
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OPtNIÓN 

BIBLIOTEC.A NA ALDEA 

,_ .._ 

O soño comezou hai unha morea de anos -
vinte ou máis-, e eramos tres a compartilo: 
Manolo Reimóndez, Pepe e eu. A Casa Vella, 
que fora dos avós de Pepe e na que naceran el e 
tres irmáns máis, tiña de converterse nunha bi
blioteca pública. 

Aquela pequena casa do século XVIII, xa entón 
.empezaba a deteriorarse por todas partes. A que _ 
fora corte da vaca enchíase de auga no inverno, e 
un irmán dos máis novos deu en chamala "a pis
cina". O teito sobre o forno caía: entre .o San 
Martiño e a primavera perdía e perdía tellas, e o 
canizo podrecera. As chaves da casa, ben postas 
polo pai, home de moita S?-bencia en carpintería, 
ficaban ordenada nun taboleiro, pero cheas de 
ferruxe; a gramalleira, igual... Foi daquela cando 
dccidín sacala da casa, xunto coas chaves, non 
porque a p rta de entrada estivese podre e pe
chada cun aramio e non fora o demo, senón por
que e caían as paredes, quen as atopaba despois. 

Pasaron o ano e nós os tres seguíamos na mesma . 
teima, roe que roe polo baixo, inda que Manolo 
xa o facía polo alto. Chegou así o 1992. Pepe 
rompera un fémur e inda que fisicamente ficaba 
restablecido, con cinco para:fusos do trinque, pa
decía un profundo ataque de morriña: nomeaba 
arreo ós seis irmáns ante a nosa entrañable amiga 
Ro a, e se lía un poema do que fora mestre de José 
Martí, Rafael María de Mendive, adicado ó pasa
men to de Rosalía, rematábao coa voz crebada. 

Foi entón cando Rosa e máis eu decidimos porpo
ñerlle a Pepe que vi.ñésemos pasar un ano a Gali
cia. Os dou estabamos xubilados e na Habana e 
no resto da Illa só tiñamos abrigas sentimentais e 
de pensamento, como as seguimos rendo. 

A primeiros de xullo daquel ano agardaban por 
nós en Lavacolla Manolo, Oíaz Pardo -amigos 
entre eles tamén- outro amigos e algúns innáns. 

Entón oubemo que o irmáns, en tenra xun
tanza, arranxaran todo para que a Casa Vella, 
coñecida por A Casa do Romano -nome que 
ten unha hi toria. para aborexar- quedase na 
man de Pepe; man nas que e tivo ben pouco: 
ós oito día xa a doara 6 concello de Vila de 
Cruce , ó que pertencía aquela ca iña labrega, 
de larada" n e tado ruin o''. 

A n va d futura blbliot ca e pallou e na pr n
sa e pola c marca do Ulla, e o comentarios 
eran: ¡ Unha biblioteca n Gres! Coido que sen 
malicia ningunha, ninguén o cría posible. 
Aqu l dunha biblioteca onde por non quedar 
non quedara nin a escoliña unitaria (cando se 
creou o grupo escolar nunha parroquia ben dis
tante), non tiña moito sentido. Só uns cantos 
"tolos" -os tres de sempre máis outros que em
pezaron a compartir tal "tolemia"- maxinaba
mos e soñabamos a un tempo. 

Comezamos axiña a ' escribir ás editorÚli~ ·ga
lega·s , explicando o proxecto e pedindo '3 doa
zón de libros pata nenos e adultos. Tiñamos de
cid ido que o que fora o sobrado. ~.orrn1ttorio 
comun da (amit~~- .destinaríase a sal~ df ~ectu-

. ra para -adultbs,. ~ a aos nen>©s e adolescentes ra
dicaría na que tiña sid~ a cor(e cl~ ú~ica .vaca. 

- As edito~iais., deputacións, Univytsidades, Fi)n- ·· 
dacións culturais, institucións divetsas respon
deron e seguen respondendo moi ben, . con emo
cionante sblidariedade e c.abal comprensión do 
pro¡xecto. (E tal foi· tamén a resposta dos veci
ños das comarcas do Ula e do Deza e doutros lu
gares de Galicia aportando trebellos de labran
za, do liño, da pesca no río, ferramentas de car
pintería ... para o musefño etnográfico que ·se 
ven montando, anexo á biblioteca, no espacio 

- - que ocupara a cociña familiar). 

ANISIA MIRANDA 

'Avella 
corte da vaca 

con vertéuse nas 
tardiñas nunha 

pite ira 
engaiolada 
fronte ós 

estantes de 
libros para as 

distintas idades, 
os diccionarios, 

as cintas con 
música e contos 
narrados polos 

autores" 

.,,, 

·~ . 

Organizamos primeiro o que· se refire a nénas, 
nenos e adolescentes. E o 28 de nadal de 1996 
convocámolos coa única condidón de traeren 
dúas fotografías para os carnés. Empe~ou así. o 
traballo da biblioteca que de feitÓ ·eónverteuse 
en circulante polo pol!co tempo _ ·de que .dispo
ñen os nenos nos meses do curso escolar, por-
que chegan tarde no autobús e · 

as pouca letra'?" "-Si, pero estes léoos axiña, en
tte ésta tarde e o fin de semana; tamén é que 
agora gústame moito ler". 

E Sandra, que tifia tanto medo ós estantes e á ler . 
os títulos, fo¡ a primeira en pedirlles libros non de 
ficción, libros de '~aprender", porque ela tolea po

porque no verán os máis deles .----~---~-'-.-~~~~ 
la flora e a fauna da T erra e po
la Historia do Mundo; e des
pois dela -os estantes non d~n 
féito,-fican baldeiros, n.restando 
libros sobre .estes temas. 

prefiren O·río ou o sol -d~~ 
praias. 

SoÑo CASE ·REALIZADO. 
FER~OSAS SORPRESAS . .. As 
opinións no entorno. non eran 
as rriellores. Seguiamos sendo 

. uns "toliños" --o adxetivo xa 
levaba tenrura- que crían 
que a xente labrega, avós, país, 
fillos, netos se adicarían a ler. 
Dicíase que non tiñan costu
me, que remataban cansos do 
traballo, e ó regreso da escota 
debían facer os deberes, vían a 
tele e inda axud_aban cos an.i
m ais. A xente non lee, co
mentaban. Se. a biblioteca es

_¿E o Brais? Onco aniños. Lée-. 
lle Rubén~ seu irmán algo 
maior. Pe'ro Brai-s é quen de 
pedidle ó seu . estante preferi
do .:-o que quere levar. Chega . 
coa súa bolsiña, saca o libro 
que levara e di:. "Desapúnta
me iste". Logo volta dá beira 
do estante e pide: '-'Apúntame 
estoutro". 1-

ti vese nunha vila ... Alguén ~M--º----~------~ 
chegou a falar sobre o pouco -

Como os estante conteñen li
bros en galega e en castelán, 
teño preguntado en que idio
ma lles é máis doado ler. A 
resposta en distit:).tas idades é 

· espelida que era a xente do campo, os . aldea
nos ... Eu n.on quería ser nin pesimista nin opti-· 
mista, peró foi crecendo en min a necesidade 
dunha "vinga" ou desquite: n~na de campo fun 
inda que non nestas terras; muller de escribir 
para nenas e nenas son, e aínda que non fixen 
caso do comentario ruín sobre a falta de viveza 
de nós, :1:5 xentes do rural, teimaba por demos
trar o contrario. 

1 _\ -
En semanas tivemosl lectoras adolescentes con 
cerro hábito de lectura, e algunhas cativas e ca
tivos de 4º, 5º e pequerrechos que viñan con 
elas e levaban libros para as súas idades posto 
que as nais estaban dispostO:S a lerllos. · ' 

A noticia da biblioteca xa en . activo foise espa
llando a arestora Gres é a parroquia que ten me
nos socios - os nenos e rapaces son minoría 
(teño que estudiar o asunto) porque ten pouca 
poboación infantil- , pero veñen de Ponte Le
desma, Oural, Camanzo, Carbia, Cumeii:o, 
Brandariz, Castro ... Ou sexa, a biblioteca aten
de non só as as ald&cls do coricello de Vila .de 
Cruces -ó que J?erte~ce Ores-; utilízana ta
mén poboadores dos concellos de A Estrada, _ 
Boqueixón, -T ouro, Silleda. 

Ata a Casa do Romano chegan inda que chov~ 
ou xíe. E a vella corte da vaca convértese nas 
tardiñas nunha piteira engaiolada fronte ós es
tantes de libros para as distintas idades, os_ dic
cionarios, as cintas con música e cantos narra
dos polos autores, as tarxetas que ensinañ. a co-' 
ñecer árbores e animais do mundo enteiro, as 
Enciclopedias especializadas. E tamén sirve a bi
blioteca ós que teñen que facer traballos de clase 
en EXB, ESO, COU, Universidade. E a Biblio
teca, como ten os mellares -sentimentos, deixa 
que cadaquén leve un libro, catro ou Ós que sexa 
capaz de ler. Pregunta por canto tempó ten ne
cesidade deles e pernüte que Uos saquen dos seus 

· fortes estantes de pino natural porque sabe moi 
'ben que voltarán na dará escollida, gardados en 
bolsas parn que n0n se mallen nin se luxen;- .e ta-: 
mén sahe que as mesmas mans que "os lev_aron 
yolvérá:Í1 a poñelos no seu lugar precise?. : •,; · -
. . . . ~. .. .z. :.i;.· "' ·' ..¡ 

A BIBLIOTECA TEN DEPRE~IDº Mo'1;0 NEs~ · 
··- TE -SEU PRIMEIRO,;ANO. Por exempLo, ···ás. n~~as . 
· e nenos de Vila ·chégaror(Ünha vez _i1,m -,~galo : 

unha ranciña que atoparon nun cargo e que ·lq-. 
go tomaron ó mesnío. 

Silvia, hai meses dicía: "¡Ai, canta letra ten este 
libró !". "Non muller, -non é para tanto, verás 
como te acostumas. "Ai non, Anisia, ten moita 
letra". E levaba un sÓ libro· de "pouca letra". A 
derradeira vez que veu sacou cinco tibros ben 
escollidos. "Pero Silvia, ¿ti non eras a que querí-, 

máis ou menos a mesma: "En -calquera dos 
d.ous!', ou "non me dou conta n9 que leo". · 

Re~oméndanse libros entre eles. E teñen aínda 
máis sabencia: alguén pregunta se un libro é bo;· 
e a resposta inmediata é.: "A min gustoume, pe
ro se cadra a ti non ... ou sí''. ~ 

Outro asunto. Veñen rapazas que convenceron 
-ás _súas nais para que se focesen socia_s. Sandra 
lévalle á-dela libros de Rosalía. E Pura, avoa la-

. brega que apanda con case todos os traballos da 
casa, dime: "Cando durmo ós nenos quédome 
lendo -unha horiña; gústanme os cantos qu~ fa
Ian de nó.s:. En troques Adolfo, tío avó, leva li-
bros referidós á Galicia de hai séculas. -

Na .nosa casa da Habana gardo amorosameñte o 
primeiro e único libro que tiven na _miña infan~ 
cia campesiña. Mercárao meu pai n a -vila, 
nunha librería de vello, con esforzo, porque ' os 
carros escaseaban. Deu cun libro escrito por Es
teban Barrero, respetado e coñecido pedagogo 
cubano que viviu, entre finais do século XIX e 
comenzos do XX. (Barrero facía unhas tertulias 
na súa casona das afóras- da Habana, e sábese · 
que a .e-las, entre os máis entusiastas, recibía a 
Curros Enrfquez). Quixera citar, de memoria, os 
tres primeiros párrafos dese libro: 

"Leer no es merarnente proriuriciar con voz cla
ra as palabras impresas en los. libros. Mucho es 
ya que uno p·ueda hacer eso, pero no lo -es todo. 

"Leer, cuando se hace en voz alta, es Qablar por 
otro. Leer, cuando leemos sólo con la vista, es 
pensar por otro. 

Y como el que escribió lo que leemos pensó y 
sintió antes cf e escribirlo, nosotros pensamos y 
ser1timos con él para ·interpretar lo escrito, que 
es el'fm supremo qe la le.,ctura". 

·-
No primeiro Círculo de Lecturas que-celebremo . 
este ano, nas vindeiras ·s<fmaia-as, estud~aremos es-:- · ·~ _ 
tes tte~ párrafos, de·. BÓrreto, trach:ícictos ·ó galego.;.,___ - \ 
As -aúifgas e os áfuigos das estanterías da Casa~·do~ . · · 
RomanG ~a .gst-ál;l _prepa'rados P.ª-ra facelo e para ,, · 
comprender, e-6 .meUor ga,rdar na.~súa memoria,:·" 

.;.aS .. verbas daquel mestre .. Pouqu'rño· tempo preci-
sarán pfl.ra_chegar "ó fin supremo da lectura". • 

1" • 

Mmolo: eu sel que, inda que marchach~s, ti ta- . 
mén disfrqtas, como todos rtós, cos am.igos e as 
amigas dos estantes. E que, coma nós, estás se
guro de que non demorarán en acadar nos libros · 
o pasaporte para os seus mundos interiores. • 

A. MIRANDA é mestra e xomalista. Nada en Cuba de emigrantes 
ourensáns, é autora de vários libros en galego para nenos. 

.. 
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! 

... , 

'. 



f . 

--

26 6 DE FEBREIRO DE 1997 • Nº 764 GuieirQ. 
CULTURAL · 

Nova Galiza, El Guerrlllero, Mundo Obrero e Vida Guerrillera, catro das m!lis salientábeJs cabeceiros de pren_sa das moitas coas que contaba a guerrilla. 

A prensa· guerrilleira 
-0- ANTÓN GRANDE 

O mov~mento guerrilleir9 en Galic-ia~· -amáis da _ súa,; 
loita armada basada esencialmente rio_. derrocamento 

Ehtre os periódicos que os ma, 
quis empregaban, tanto para a di, 
fusión das noticias entre eles ca, 
mo para dalas a coñecer ó pobo, 
habería que citar "Senda guerri, 
llera", "Vida guerrillera", "Nova 
Galiza", "El Guerrillero" e maila 
versión galega de "Mundo Obre, 
ro". A elo habería que engadir os 
denominados "Partes de guerra", 
qu.e non eran outra s:;ousa que 
panfletos para lanzar tras dalgt.i_n, 
ha actuación bélica, e as publica, 
cións destiñada::; ós propios gue, 
rrilleiros con consellos e ensi, 
nanzas para a loita de guerrillas. 

Duas causas resalt::m . á pr:imeira 
ollada nestas publicacións: ma, 
lía levar a meirande parte delas 
o tíduo en galega ~ facer contí, 

· nuas referencias a· Galicia e á 
loita de guerrillas nesta terra, 
ningunha se publicaba en galega 
senón, pala contra, en español. 

Doutra banda, todas elas, salvo 
· excepcións, caracterizábanse po, 

19 seu carácter eminentemente 
artesanal xa que €rari escritas a 

, máquina, empregando como . 
motto dous ou tres papeis de cal, 
co para facilitar a pr6duétión 
dun meirande número de·exem, 
plares· a-inda que iso sí, sémpre 
de tirádas reducidas. · 

Un· exemplo daro do carácter 
rudimentario destas publicacións 
témolo en "Senda guenillera", 
que se define na súa cabeceira do 
número oito, correspondent'e ó 
30 de xuño de 1948, como '-'Pe, 
riódico mural del destacamento 
Manuel · Eibe". Tratábase, con 
toda . seguridade, . dunha publica, 
ción destiñada, en grande medi~ 
da, a ser colocada nos adras. pa, 
rroquiais para que fora leída á 

. entrada ou á saída da misa. Así, 
o número citado anteriormente, 
ábrese cuh artigo finíl.ado por A. 
Veigtfiduado "Los católicos an, 

· te el régimen franquista", no que 
chama ós católicos á unión con, 
tra Franco e a Falanxe. . 

Nese mesmo exemrlar inclúese 
outro artigo, firmado por R. 
Alons6, relembrando o seu ingre, 
so nas guerrillc~s; outro que finna 
M. Bastida chamando ó pobo a 
prestar apoio os guerrilleiros, e ou, 

tras .dous, firmados por A. Jaspe e 
J . .Vilariño, ·nos ,que_ se chama é,s 
futuros _soldados fie remplazo a re, 
belarsé conúa-.do ex~rCÍt© de 
Franco. T amen se incluie un co, 
m·entario de A. Jaspe encol dos 
desaguisados dos gardas d~ á~astos 
e un poema de_R.1Aloriso ticluadq 
"Despertade qúe airida hai tem, · 
po" que constituen as duas únicas 
colaboración~ .escritas .en galeg9. 

Vida guerrillera 

Outta das, publicacións, "Vida· 
guerrillera", é tamén un cl~ro 
exemplo de prensa artesanal. Era 
feíta totalmente en máquina de 
~screber e con copias feítas con 
calco; a cabeceira, onde S€ ve .un 
hórteo en primeiro plano, seguido 
dun barquiño navegando pola 
mar e mont;illas ó fondo; é'dibu, 
xada totalmente a man,· en color 
bermell0, ·notándose ben as aife, 
rencias do traballo feito a man ó 
comparar entre varios exemplares. 

Na. sua cabeceira, este p,eriódico 
d~fínese como "Boletín de orlen, 
taeión ·de las guei:Hllas ·de Gali, 
cd' e é, maiormente,· uhlw publi, 
cación teórica destiñada. especial, 
mente ós guerrilleiros, notándose 
craramente os sistemas operativos 
e organ!tativos do PCE. -fi.sí, no , 
número correspondente 6' 24 'de · 
abril ·de 1948, induese· unha carta . 
da Pasionaria ós guerrilleiros gab 
gos, así como·experiencias .de loi.; ; 
ta, fallas e debilidades e mesmo 
como se deben redactar os partes 
e informes, ínentras que ho~ nw~ 
mero correspondénte ó dí?-. 30 do 
mesmo mes e ano que o anteri'or, 
incluense, mesmamente, medios 
prácticos de orientación polo sol, 
as-estrelas ou o reloxo, qÚe se 
complementan cuns gráficos di, 
buxados totalmente a man, ainda 
que neste caso en tinta negra, que 
contrasta ca azul do texto, color 
motivada polo papel de ~aleo. 

Nova Galiza 

Outra publicación que xira ó re, 
dor do Partido Comunista é ''No, 
va Galiza", unha revista feita, ca, 
mo as anteriores, de xeito artesa, 
nal e con moitas horas de máqui, 
na de escreber, pero que neste ca, 
so leva a súa p~quena c~beceira, 

... - -,;: 

-.da dictadura franquista e na instauración da Repúbli .. 
ca ·e das libertades. democráticas, contou tamén cunha 
ampla cobertura en prensa e ruáis en. publicacións 
orientativas da loita guerrilleira que se estaba a levar. 

na que se ve as bandeiras roxa e 
·galega e un barquiño de vela ó 
foil.do, feíta en imprenta. Posible, 
mente se lles facilitara ós guerri, 
lleiros as follas ·en branca coa ca, 
b~ceira xa feíta e eles, nas longas 
horas dé espera e refuxio, enchfa, 
nas a 'máquina facenao copias con 
calco, como nas anteriores publi, 
cacións. Definíase como ''Revista 
antifranquista <le combate". 

A pefiodiciá;de desta publica, 
cíón, como ás outras, era bastante 

· irr.egular ainda que nesta, en ·con, 

regreso de lqs maquis" . 

"El Guerrillero" era xa unha pu, 
blicación destiñada sabor de todo 

. a'informar ó pobo das actividades 
guerrilleiras, ainda que non se li, 
braba do seu adoctrinamento po, 
lítico, como é o caso do número 
corr~spondente ó 18 de abril de 
1948 onde se incluie unha carta 
éle Dolores Ibarruri ós guerrillei, 
ros galegas. Pala contra, nun nú, 
mero anterior, o correspondente 
ó 25 de marzo de 1948, ven cheo 
de noticias de actividades guerri, 

lleiras. Entre elas, cr€to, _ figurai:i ·dous 
números- corr~s, 

panden tés 6 . 25 de 
abril de 194-8. :N un 
dos números reco, 

E e baixo o tíduo de 
_ran de carácter "Sabotaje guerri, 

- llerise artigas de 
Dolores lbarrur-i, 
·Enrique Líster e tln 

tab Calixto, me_n, 
tras que no segun, 
do, arremétese, con 
carácter monográ, 
fico, contra da. 
aharquismo e mai, 
lo anarco,sindica, 
lismo español cun 
amplo análisis que 

: eminentemente 
-~ attesanál, · 
_:escritas a 

llera", infórmase 
da terceira agru, 
pación na esta, 
ción do tren de 
Rubián , n a pro, 
vincia de Lugo, 
para o que conta, 
ron ca apoio da 
segunda guerrilla, 
que ó mando de 
Xosé Castro Vei, 
ga, "O Piloto" , 
destruiron un va, 
gón cargado de 
cerrollos de fusil. 

máquina, 
empregando 
como moito 
dous ou tres 

: papeis de calco 
. fai Serafín Aliaga, 
un ex militante anarquista duran, 

· te' a República pasado posterior, 
mente ás füas comunistas. 

Outms n]Úmeros de "Nova Galiza" , 
insisten no caracter mitinero e te, 
órico que caracteriza a esta publi, 
cación. Así, no número corres, 
pondente ó 5 de maio de · 1948, 

· re~ollense ar:tigos de Santiago Ca, 
rrillo e .Federico Melchor mentras 

· qt1e ~ó'nómero correspondente ó 
10 de octubre de 1948, J. Blanco 
teoriza eneal da erase obreira e o 
seu partido dirix:ente, referíndose, 
que dúbida hai, ó PCE. 

. El. Guérrillero 

Esta publicación xa non resulta 
tan artesanal como· as anterio, 
res·, pois toda ela ven feíta de 
imprenta. Definida na súa cabe, 
ceira como "Organo del Ejercito 
Guerrillero de Galicia", foi 
fundáda en Santalla, unha pe, 
quena vila da provincia de Ou, 
rense, perto do Barc.ó de Valde, 
orras, tal como fai constar Gar, 
los G. Reigosa no·seu libro "El 

lsta foi a meirande fazaña de "O 
Piloto" durante a súa longa vida 
de guerrilleiro. 

O prezo de venta de "El Guerri, 
llera", según se fai constar na 
cabeceira, erá\ de cincoenta cén, 
timos. 

Mundo Obrero 

Dentr~ da prensa guerrilleira 
queda finalmente por salientar o 
"Mundo Obreiro", "editado por 
el Partido Comunista de Espa, 
ña", ·ral como constaba na sua 
cabeceira, e que en Galicia cir, 
culaba eR duas versións: a envía, 
da directamente dende o exte, 
rior, feita en imprenta, e a edita, · 
da en Galtcia, cuia cabeceira se 
imprimía en roxo, cun tampón 
feíto en madeira, mentras que o 
texto facíasé a máquina, con pa, 
peis de calco para as copias. 

Óe t~do,los xeitos, ambolos dous 
recollían actividades guerrilleiras 
de toda España e así, no "Mundo 
Obrero" editado .no exterior e 
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correspondente ó 14 ~e abri l de 
1948, rewllense duas noticias re, 
feridas a Lugo: unha delas, o ne, 
gocio de estraperlo que tiña o al, 
calde cos ~ochos que r~quisaba; a 
ou tra, referente a unha informa, 
ción na que se recolle a protesta. 
dos labrP-gos -ante as contribu, 
cións establecidas palas terras. 

Pola contra, o número editado 
polo "Comité de Galicia del Par, 
tido Comunista de España" co, 
rrespondente ó 28 de agosto de 
1948, informa da pronta constitu, 
ción do "Consejo Nacional Ga, 
llego de la Resistencia" mentras 
que no número correspondente ó 
mes de outubro do mesmo ano, 
arremete "contra la farsa de unas 
elecciones municipai " que se fan 
celebrar proximamente. 

Outras publicacións 

Finalm nte habería que re eñar 
ou tra publicaci ' n Iab rada 
polas agru pación guerri lle ira 
que operaqan en Galicia. En pri, 
meir lugar habería que citar as 
arde de campaña, panflet feí
tos a máquina, con pap 1 aleo 
para as copias, e qu 1 vaban un 
cruño, feito arte analmente en 
madeira polo propios guerrillei, 
ros, nos que se facía con tar quen 
eran os autores do mesmo. Al, 
gúns que eu teño figuran ca cru, 
ño da xefatura provincial de Lugo 
ou de Ouren e, facendo constar 
amái as verbas "Ejército de libe, 
ración. Agrupación de guerrillas". 

Estas ardes de campaña non 
eran outra causa que ameaza 
contra dos elemento do fa cio 
máis activo ou mesmo contra as 
autoridades franquistas, tal co, 
mo se recolle na "Orden de 
campaña dada en Lugo el 16 de 
mayo de 1948" no que se fai res, 
pensables ós alcaldes, xefes de 
Falanxe e outras autoridades, 
das represalias que podan tomar 
os guerrilleirns no caso de de, 
tención ou marte dalgún deles. 

Tamén había outras panfleto , 
feítos co mesmo istema artesanal 
que o anteriores, que e facían 
para dar cerras opinións do polí, 
ticos antifranqui tas com é ca, 
so do panfleto datado o día 1 de 
agosto de 1948, editado p la IV 
Agrupación "Pa ionaria", e que 
recolle un discur da líder comu_.. 
nista que da n me á agrupación . 

Quedan por citar aquetas pub[¡, 
cacións destiñadas ó empreg 
interno dos guerrilleiros de cara 
á súa actuación na loita ant'i, 
franquista. No meu poder fig~, 
ran duas destas publicacións, a 
tiduada "Enseñanzas útiles para 
las guerrillas" e a que leva por 
nome "10 consejos de un vetera, 

-, no guerrillero". 

Na primeira delas, incluense no, 
· / cións elernentais de sabotaxes 

guerrilleiros tais como voladuras, 
colocacións de artefactos, etc. in, 
cluíndose un croquis, dibuxado a 
man en papel de cebola, de cómo 
deben ·pqñerse os artefactos na 
vía do tren ou nas estradas. 

A ·segunda publicación fai re, 
ferencia, maiormente, a canse, 
llos de seguridade para os guerri, 1 

lleiros, ainda que se recollen ou, 
tras curiosos como os referentes 
á disciplina, prudencia, coidado 
das armas, camaradería e mesmo 
de hixiene e limpeza como sím, 
bolo de boa saúde .• 

A 

.. 
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Chus Pato 
'Trato de filare ar o texto. en f effiinino' 

* CARME VIDAL · 

AS MARCAS APARECEN NA SUA POESIA DE FORMARA

DICAL, SEN NENGUNHA SORTE DE CONCESIÓNS. E NE

LAS, É A DO XÉNERO A QUE MÁIS TIRA A LUZ, RE

VOL T ÁNDOSE DESDE O FEMINISMO CONTRA O SILÉN

CIO DA HISTÓRIA. MULLERES NOMINADAS, RUPTURA 

COA LINGUAXE E CONDEA Á METÁFORA PATRIARCAL 

SON ALGUNS DOS RASGOS DO SEU INTENCIONADO 

Por que introduce en A Ponte 
das Poldras tanto elementos 
autobiográfico ? 

É totalmente bi gráfico, e tá a 
história da miña família pero nela 
sinálanse os elem ntos que pode
rian ser nacionais. Por exemplo, 
chámome Mi! Xesus porque a mi
ña avoa chamábase Xesusa e nese 
xiro eu entendo que está o fran
ql)ismo por meio. Por que Mª Xe
sus? por ser máis fino, máis urba
no. Neste cámbio está toda a his
tória do meu pai que é arrincado 
da Ribeira e trasladado a Ourense 
cando a nai volve da emigración 
á Arxentina e vai vivir a partir 
dese momento na cidade e tamén 
da miña nai que ten unha traxec
tória parecida. Se a miña nai non 
emigrara e eu fose criada na aldea 
seguro ·que me chamaria Xesusa. 

Nese corte di tamén que é a pri
meira que non sabe cavar despois 
de trinta xeración de mulleres. 

Sei que todas as mulleres que 
me precederon están no campo, 
pala parte do meu pai son ven
dimadoras ·e pola ,da miña nai 
pastoras e labregas e, de repente, 
eu son a primeira que non teño 
nengunha relación co campo 
máis alá das vacacións. Non vi-

vo na aldea e, polo tanto, non 
sei cavar nen vendimar, ·non sei 
cantar e ademáis teño un idioma 
totalmente deturpado e mestu
rado. Ai é onde o libro se torna 
totalm~nte biográfico porque 
son pasos próprios que dalgunha 
forma son c0muns ao povo ou 
nación á que pertenzo. 

Cando fala de pátria, liberación 
nacional ou comunismo na sua· 
poesia busca marcar ideoloxica
rnente o texto? 

Ten moito que ver con todo o 
que eu son. De moi nova entro.a' 
militar primeiro en ERGA e lo
go na UPO e edúcome politica
mente nimha linguaxe, nunha 
terminoloxia e nunha ideoloxia 
fortemen:te marxista: E~ nengun 
momento renunci.ei ao que 
aprendin daquela. Se me pei:~ · 
guntan se srgo sendo,comunista 
teño que afirmar que si porque 
creo que os meios de produc
ción non poden ser propriedade 
-privada e, por isa, non teño por 
que renunciar ás palabras. 

Semella, no entanto, que sexa 
o fe!Ilinismo o que máis peso 
ten na sua·obra. 

O feminism o ve u despois, 

DISCURSO POÉTICO. TANTO EN A PONTE DAS POL

DRAS (NOIT ARENGA) COMO EN NINIVE (XERAIS), QUE 

VEÑEN DE SAIR DO PRELO, CHUS PATO OFERÉCENOS 

UNHA DAS PRO POST ÁS POÉTICAS MÁIS INTERESANTES 

DO P ANORAMÁ LITERÁRIO ACTUAL. NA POESIA CO

MO OFÍCIO DENTRO DUNHA LONGA TRADICIÓN CUL

TURAL, A ÚNICA QUE "PERMITE SALVAR O ABISMO". 

aprendino despois de que oco- creo quea metonímia é moito 
rresen certas catástrofes na miña máis própria da muller. O tomar 
vida persoal, porque eu coa mili- a parte pGlo todo é un discurso 
táncia política que tiña estaba · que non é central, que se anulou 
educada de forma asexuada. O sempre. A muller só fala poeti-
feminismo foi un . camente cando 
deseo bri mento se con verte en. 
enorme, tanto a E metáfora e para a 
nivel de teoría co- stamos . muller iso é, tor-
mo ªº verme vin- : nun cái:nbio de narse esfínxie, a 
c~lada con todas que propón adí-
as mulleres que es- ~ milénio e ternos viñas que condu-
tán detrás, ás trin- : cen á morte ou 
ta xeracións-que : que pensar ll0 ílO: crime, é a pi-
falaron galego e- . ! momento que tonisa . Presta a · 
foron labregas. Es- : · . . :. sua voz, non fala 
tamos tamén : atravesa Galiza:. eta; falan por 'eta. 

~~~~:.ie~<l!~ife~ ~ T~mos med~ ~~~cc~~~:ey~~ 
minismo se .. busca : desapafu'é~ _V cent,ral e e~ Nmz-
a participación na • . · ~ ve e onde mten-
história. Trato de. : hai un grande. · tei anular a metá-
marcar o texto· en !- fi .· fora ao máximo 
fe@nino e iso por : es orzo para que . para -poñer ~n 
~ha banda está . : non aconteza. primeiro termo a 
yn nominar ás metonímia e por 
mulleres e tamén iso é un libro tan 
nunha reflex'ión fragmentado e 
sobre a linguaxe, tan imposíbel de 
porque a metáfora discurso. 
ocupou sempre. a 
centralidade do 
discurso poético e xorde a per
gunta .de se a metáfora está no
minando ao pai, á patria coip.o · 
linguaxe poética. Entón é cando 

Moita·s escritoras 
falan dese medo a publicar e ta
mén a recifar, pero vostede, 
pola contra, participa activa
mente ~n actos públicos. 
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)er unha imaxe pública é algo 
abismático e iso. sentímolo as 
mulleres. Eu ainda· sinto terror 
cando penso que vou a unha li
braría e ?topo un libro asinadó 
por min. Fun aprendendo pero é 
panico. Cando recito, se estou 
.sentada sinto que me vai dar un
ha vertixe e vou cair. Non ésto u 
preparada para cumprir fuñcións 
públicas e se o fago é con esfor-

. zo, con lastre, con dificuldades e 
porque .entendo que é a miña 
obrig~. É unha militáncia. 

O poeta ten que ser responsábel 
socia1mente da sua obra. Para 
min, por outra banda, foi tremen- · 
<lamente rico o contacto coa xen
te. Poder recitar cambiou a miña 
maneira de escreber, constatei 
que a xente está aíe, sen facer 

; concesións no estilo, agora doulle 
máis voltas para que a miña poe
sía sexa máis clara. 

Pero é, en todo caso, ·unha poe
sia pa:ra iniciados cunha man
chea de referéncias. históricas .e 
literárias. · 

Escreber poesía é sempre un fe-
- nómeno de cultu~a, porque a 
poesía é un macrotexto que ten 
milénios e a tal altura ninguén 
se ·pode poñer a escreber sen ter 
isto presente . Ser poeta é un 
ofício, un traballo e unha elei
ción. Elixes ser poeta e prepá-

-raste para iso cun volume de · 
leituras. É coma un carpinteiro 
que ten que ver mobfes. O que 
acontece é que como ternos un
ha educación tan disparatada 
non nos formamos na poesi_a e . 
entón pode ser que ao abrir un 
libro meu non se entenda nada, 

. normal... se eu abro unha p~rti
tura non a sei ler. Hai un corte 
que cómpre ter en conta . . Os 
poetas non nacen da nada, ser 

.. poeta significa que tes a tua tra- . 
dición e a do mundo enteiro, 
desde os sumérios que inventan 
a escrita até hoxe, e é máis, tes 
que in.ventar o futuro. 

Várias xeracións e~ activo, no
vas coleccións editoriais, multi
tude de recitais. Estamos nun bo 
momento para a poesia galega? 

É un momento de eclosión, es
tamos nun cámbio de · milénio e 
ternos tamén que p~nsar no mo
mento polo ·que atravesa Galiza. 
T emos medo a· desaparecer e 
hai un grande esforzo para que 
iso non aconteza. E o PP con 
maioria absoluta por. riba que 
non nos deixa dormir. A poesía ' 
é a resposta a todo isto. O único 
que nos permite suportar o-abis
mo é _a linguaxe, a posibilidade 
que temas de expresamos. Vivi
mos nunha sociedade ·en des-

- composición con moitos proble
mas e .a linguaxe poética .é quen 
de de&a.i:tict,tlar o fetiche da p~la- ; 
bra para poder comunícar; , 

A P9esia aparece na vida cotián 
e iso Í011Ila parte da conceición 
que teñen os novos, (Q.oi distinta 
á mirra.Porque é xente educada' 
xa .na detn-O'crácia q4e é iso: a 
normalidade d~ expresarse. As. 
xeracións_ anteriores non o tiña
m~~ na cab~za, se eu o comparto· 
é porque estou con eles, porque, 
pésie á diferéncia.de. idade, os 
melis compañeiros a nivel de vi
da poética son eles que comeza
ron a publicar canda min. Con
c.~9en a poesía como unha mili-_ 
táncia dunha perspectiva distin
ta á do discurso realista social.• 



28, 6 DE FEBREIRO DE 1997 • Nº 764 

En van busquei estés días unha 
reflexión sobre os intereses de 
Galicfa na liorta política, econó
mica e mediática que se está a li
brar sobre ás emisións dixitais. 
Houbo comentarios, si, pero en 
ningún, que eu saiba, se analisou 
o papel da· TVG, como dando 
por suposto que non puidera ter 
feíto outra causa da que fixo. 
Non é un asunto secundario. O 
futuro das industrias cutturais es
tase a xogar nestas guerras que 
seinellan ciencia-ficción pero 
que son puro e duro realismo. 

• Ternos algo que facer ou 

6 algo que dicir que non 
sexa ficar coa boca 

aberta para que nos entren as 
moscas audiovisuais? Po is si. Pa
ra empezar, debater sobre a 
TVG e o seu rumbo. Porque co
mo dixo o doutor Sixto Seco 
nun memorable e anti!=ipatorio 
artigo, no que trataba o moi 
grave asunto.de que é o quema
rea na Rianxeira, non che son o 
mesmo as aliñas que as ondiñas . 

¿Quen se imaxina saír da casa, 
un día pala mañá, e encontrarse 
cunha cidade en silencio, cun-
11.as rúas das que desaparecese o 
balbordo, como se de súpeto o 
amencer estendese unha mudez 
aterradora?. 

Non me digades que sería 
unha glo ri-a, porque no 
mundo no que vivimos, se 

iso chegase a pasar, teriamos 
que pensar nalgunha desgracia 
moi go.rda; ·e aínda ·que a lo ita 
contra a contaminación acústi
ca é a lgo que nos move a to
dos, o certo é que unha fábrica 
sen ruido é <!:orno quen non a 
ten; e- se n on, preguntádelle 
aos traballadores de Astano, da 
Fábrica de Armas ou de Alca
te l. ¿Que non darán eles por 
un pouco máis de ruído? 

Imaxinádevos, asemade, a un 
grupo de cen músicos dun país 
do Leste que, (como ¡ne conta
ba o empregado dun hotel de 
Barcelona), durante a comida, 
era tal o.silencio coque se rode
aban que, no comedor, só se oía 
o son dos cubertos pausados ou 
retirados polos camareiros. 

- É que che tiñan un oído moi 
fino. 

-Teríano, pero, nin tanto nin 
tampouco. A min, nunha comida 
así, ata se me atragantaría o flan . 

O antagonismo entre ruído e si
lencio só existe cando ambos se 
levan a extremos . O bo do 
asunto é cando hai unha mestu-

. ·ra ben _equilibrada. 

Pois claro que me gusta a placi
dez do campo e o silencio abso
luto ·aa montaña; pero iso non 

GuieirQ 
_ GULTURAL 

... 

As o liñas e 'as ondiñas 
· Nos acordos para as plataformas 
dixitais, a TVG non actuou -de 
acordo con intereses ·empresa
riais públicos de Galicia, que tal 
debería ser o seu norte, senón ao 
dictado dunha operación de moi 
dubídoso futuro económico que 
só ten como obxectivo inmedia
to fustigar a un grupo de comu
nicación que incomoda ao Go
bemo Aznar. Que o que fixo a 
TVG era o previsible, dada a 
·instrumeÍHalización partidaria 
dos medios públicos; non signi
fica para nada que fora a mellar · 
nin a única decisión posible. 
Precisamente o automatismo 
con que se asumiu o previsible 
delata a esca~.a c?-pacidade de 
pensamento e xe~tión autóno
ma da TVG e do Partido Popu
lar de Galicia. 

Gama moito a atención 
sta guerra mediática que 
partido que defende o li

beralismo económico e que go
renta privatizar servicios básicos, 
adique toda a cabalería propagan-

dístiea a neutralizar ünha iniciati
va profesional e solv~nte como a 

, de Canal Satélite. E curioso de 
ver tamén como a desinforma
~ión campa nesta liorta de infor-
1nadores e políticos. ¿Que vai pa
sar cos grandes investimentos nas 
trincheiras do cable que fixeron 
os grupos afíns ao gobemo se o 
"bombardeo" dixital vén polo 
ceo? É tamén unha falacia presen
tar o caso como un enfrontamen
to entre o público e o privado. 

Véxase o que fixo a TV3 ca- · 
talana. As alianzas po](ticas 
de Pujol non pasan por hi

potecar os recursos propios de 
Cataluña senórr ao contrario. E 
no Parlamento débateuse a fondo 
o asunto chegando a un atinado 
consenso, o de propiciar unha 
plataforma úri.ica. Unha platafor
ma dixital é comercialmente in
viable sen dúas ofertas básicas: o 
espeqáculo deportivo, sinalada
mente o fútbol , e a producción 
cinematográfica. E isto último é 

· fundamental para o futuro dunha 

Oruído 

·evita que, de -'tan afeitas que es-· 
tamos a convivir con el, non 
bote de menos, de vez en can
do, un pouco de barullo. 

Depende como, cando e 
po~ que, o ruído pode ser 
mcluso agradable. Ha1 

ruídos aos que un está acostu-
. mado e tenos por notmais, e ou

tros que por descoñecidos, pro-' 
ducen en -nós inquietude e 
desasosego, e segundo sexa o 
hábito que ternos de oílos, así os 
soportamos, a cada un co seu 
cualíficativo. 

Ruído molesto · é o do "fitipal
di" que sempre che caclra de-

trás cando es
tás nun semá
foto, coa súa 
mqn presta 
para tocar o. 
pito en canto 
se acende · a 
luz verde; ab
surdo o dal
gúns _ "pubs" 
que o confun
den coa músi
ca; estrepi to
so o da moto 
que todos os 
días pasa can
do rriáis con
centrado es 
tás na lectura; 
incordiante o 
d o carro do 
lixo que rom
pe a paz noc
turna ás dúas 
da 111añá; ad
monitorio o 
do vento zo 
ando sobre a 
cuberta dun 
pesqueiro, e 
abouxador e 

·insoportable o dese barreno 
pneumático que, neste preciso 
intre, traspasa os vidros da mi
ña fiestra. 

O utros, pala contra, son 
moito máis agradables, · 
como ese ruído cálido 

da chuvia detrás dos· vidros, do 
'que tanto gusta a amante que 
todos ternos, cando está espida 
e envolta nas sabas do leitd; 
descansado o que eu mesmo 

· busco no bater ,nonótono pero 
sempr~ distinto das ond~s con
tra as rochas nos acantilados 
de Sabón, á caída dalgunha 
tardt, para évad irm e da ten
sión dun día· negro; relaxante 

MANUEL RJV AS . 

cultura. Ninguén vai pelexar por 
un dos miles de culebróns de Te
levisa nin pagar un peso por, un 
telediario. Por limitados que se
xan os seus recursos, unha· opción 

. autónoma, fundamentada nos in
tereses galegas, semellante á 
TV3, permitirialle á TVG situar
se en mellar lugar para ere.ar e 
ofertar no futuro productos au
diovisuais propios, para ser prove
edor e hon simple cliente pasivo. 

&empre defendín e defende
rei a Televisión de Galicia 
como un dos máis atina

dos investimentos que supuxo a 
autonomía, e iso que l!=vei al
gunha cauce nesa casa. Tam
pouco se lle pode pedir aos seus 

· xestOTes que sexan héroes. Sa
crificarianos como cordeiro . 
Os responsables políticos si que 
deberían ter algunha vez a vista 
do marilieiro que distingue en
tre as aliñas e as ondiñas. Pero, 
polo visto, non hai quen de di
cir: ¡Non te vaias rianx:eira que 
te vas a marear!• 

FRANCISCO A. VIDAL 

o das fontes dos pazos árabes, 
que transmiten sosego e fres
cura ás estancias nas que abro
llan, e esperanzador o do neno 
que empeza a tocar a primei
ras notas. 

Outros son inombrables, horri
bles e criminais, como o da me
tralleta que soa en terra de civí . 

Tiven un profesor de escala que 
falaba da tan propagandeada 
paz de España e do tráxica que 
fora a Segunda Guerra Mun
dial, como e aquí estÍvé em 
sempre no paraíso terrea[: 

-Daquela, os mesmo paxari
ños, asustados cos estampid s 
das bombas, fuxiron para refu
xiarse entre nós, e cando rema
tou a contenda, tan estérile e 
ermos eran o campos alemáns, 
que tiveron que comprarnos as 
aves que non querían ' volver. 

Tamén foxen os paxariños do 
campo no que soa este espanta
llo mecánico, .que mesmo se
mella.o traca-traca dun rifle de 
repetición, aínda que, inofensi
vo, só está movido por unha 
hélice, que cando lle dá o ven
to, fai tocar un taco que bate 
na _caixa de resonancia dun ca
nuto de cana, facéndose oír a 
longa distancia. 

Para as pequenas aves, este é 
un ruído descoñecido e moles
to', e na súa bondade, elas que 
non son humanas, lonxe de so
portalo, foxen do · entorno <les
te aparello que o enxeño creou 
para que a semente poida xer
mo lar; pois induso entre os 
animais, aos ruídos có lleselle 
medo cando non forman parte 
do cotián. + · 

ANOSÁTERRA 

Fran Alonso 

'Hai que ler máis 
a Curros e menos 
a Pondal' 

Que está a ler? 

Sempre leo ba tante libro á vez, 
en parte por razóns de traballo. 

• Agora e tou lendo O valo de Man
selle, de Anxo Angueira (Xerai ) 
Anatol y dos mas (Anagrama), que 
é de Blanca Rie tra, unha e critora 
de Compostela. Por outra parte, es
tou lendo a traducción que Marilar 
Aleixandre fixo dun libro de San
dra Cisneros, Muller ceiba, que é 
unha e critora norteamericana de 
raice hispana ainda que e cri a 
en inglés e que vai se[ publicado na 
colección Ablativo Absoluto. Ta
mén estou con Un cadelo menos e 
vintenove histárias máis, do brasilei
ro Femando S;abino, que é un au
tor que en relatos curtos capta moi 
ben os ambente . 

Que leituras recomenda? 

A min góstanme moito os escriro
res africano e recomendaria T erra 
sonámbula ou Vozes anoitecidas, do 
mozambicano Mia Cout e Luanda, 
do angolano Luandino Vieira, que 
experimenta moito coa língua. Co
mo curio idade recomend Confe, 
sións dun artista de merda, de Philip 
K. Dick, un autor de i ncia fi ción 
entre outras o r. el Blade Runner, 
ao que ninguen queria publicar te 
libr porque non entraba na cien ia 
ficción. Na p e ia galega, r omcn
daria ler mái a urro menos a 
Pondal. 

Vostede é coordinad r da n wt 

colección poética Ablativo Absolu, 
to de Xerais. Que liña vai seguir? 

A colección vai er aberra plural 
pero con especial atención á v c s 
máis novas da poe ia na Galiza. A 
idea é publicar cinco títulos ao ano 
e, que destos, tres sexan.galeg . Un 
cuarto títu lo seria unha tradución 
que, ainda sen ser autores novo , e
xan contemporáneos como o caso 
de Sandra Cisneros ou Seamus He
aney. Penso que hai que arriscarse a ' 
traducir a autores cuxa obra é pouco 
coñecida aquí. O quinto título será 
o que saia do prémio Aula de Poesia 
de Barcelona, no que entran o gale
ga, catalán, castel~ e portugués e 
que pensa ampliarse ao italiano , 
francés e romanés. Dese xeito, ade
máis de facernos con orixinais inte
resantes, os poetas galegas teñen a 
oportunidade de apresentarse e se
ren ~raducidos a outras línguas. • 

Escritor'. Vigo (l 963). 

Obras máis importantes: Trailer , A 1.úa no 

. /!robador, Persianas, pedramol ~ oiitros nervios , 
Cemiterio de elefantes e Tortillas para os obreiros. 
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LAZA, VERIN, 
VIANO DO 

BOLO, 
XJNZO ... 

peliqueiros, 
pantallas, 

cigarróns ... 
As caras do 

Entroido son 
moitos e 

vense por 
todo o país 

Andan a 
presentar o 

seu novo 
disco A casa 

que nunca 
tivemos, son 
A Quenlla e 

estarán o 
Sábado 8 en 

OURENSE e 
o Venres 14 

en BURELA 

O Trinque ---
Tendas solidárias 

. ·e PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

En Vigo (Arao) e Lugo xa 

hai tendas que dispoñen de 
artesania e produtos alimen
tários (chocolate, café, zu- · 
ere, froitos secos) de Améri
ca Latiría e África. En gr;n-

. ; 

de parte· proceden de coope
ra ti vas e os benefícios em
préganse no incremento e 
mellara• da produción. É u~ 
xe ito de enfrentarse ªº co
mér~io desigual.+ 

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

Bue u 
•MÚSICA · 

DEBUXOS REANIMAOOS 

Actuan no Bar Aturuxo, o 
Domingo 9 ás 20,30. O co
lec tivo Rebolo organiza o 
concerto. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

] OHN VAN SCHILT 

O fotógrafo de Burela ex
pón obra na Zaranda duran
te todo o mes de Febreiro. · 

• POESIA 

METALÚRX IA 

O Xo ves 13 á 21,30 da 
no ite n a Zaranda, Carlos 
Santiago, vencellado ao 
grupo Chéve re e a sa la 
N SA, apresenta o seu 
primeiro libro de poemas · 
Mecalúrxia de Edicións Po
sitivas. A Zaranda descrebe 
o libro como "unha poemá
tica, poesia-máquina, que 
violenta de forma cons
ci nte o totalitarismo da 
fonna poética, ancorada no 
axioma da arbit rariedade 
de significante e significa
do. A Lóxica do metal co
mo argumento contestatá
r io"- H abrá intervención 
poética a ~argo de Carlos 
Santiago e Manolo Cortés. 

•MÚSICA 

A QuENLLA 

Mú i <l rradicional obre 
texto dt: poeta e escrimr s, 
e Venr 14 á 22, O da noi
t na Zaranda. A entrada 
val 550 pta, 500 an.tecipada. 

A Coruña 
• CONFERÉNCIA 

lMAXE DA PERIFÉRIA 

O Xoves 6 á 20 h. no local 
da Cooperativa de Ecucaci611 
Meioambiencal (Calvo Sote
lo, 43), Xavier Vázquez., fa
lará sobre un proxécto de . 
desenvolvimento integral 
da se1Ta no Pem, no que tra
ballou de cooperante. 

• EXPOSICIÓNS 

SOLEDAD PENAL TA 

Expón esculturas na sala de 
mostras de Cai:xa G alicia 
J o 13 ao 28 de Febreiro. 

•MÚSICA 

ZZToP 

Acturm no Coliseum o vin
- deiro 4 de Marzo. ·As entra

d as x:1 están _á ve nda por 
2.500 pr.a. Nas billereiras do 

· Ca~teleira • C.X.LÓPEZ·PAZO~ 

lk?F. THE WONDERS. Anos sesen-
ta. Dirixe T om Hánks. Catro rapa

ces conseguen formar un grupo musical e 
ter un éxito breve (igual que o da própria 
película). 

. quezas argumenta is botán a perder . as 
propostas máis orixinais do filme. 

~O AMOR PREXUDICA SE
RIAMENTE A SAUDE. Dirixi

da por Gómez Pereira. Comédia españo- -
La divertida e ben construida. 

lf!lr. II'RAINSPOTTING. As peri
pécias de cinco mozos escoceses -

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

IJJiF AO CRUZAR O LIMITE. 
Amena intriga protagonizada por 

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

lJJlf'. ROMPENDO AS ONDAS. O 
danés Lars von Triers (Europa) re

trata a intoleráncia da relix ión calvinis
ta, através dunha linguaxe anovadora: 

~TI ASESINA QUE NOS LIM-
~A VERDADE SOBRE CANSE · 

GATOS. Duas mulleres, unha alta, 
Lo ira, espectacular e atolondrada e outra 
baixa gordiña, intelixente e moi intere
sante deciden poñer a proba a un home, 
para ver de cal das duas se enamora. 

P AMOS O SANGUE. O polémi
co Tarantino presenta unha película de 
transición na sua obra. Interesante para 
os que gosten do director. Insignificante 
para os demais. Inclue unha danza con 
coitelo tinguida de humor e de bon cine. ~ SLEEPERS. Catro rapaces dun 

bairro pobre de Nova [orque, co
meten un delito e son internados nun re
formatório. Alí serán violados polos-gar
dc..>, repetidas veces. S ó un crego católico 
os vai protexer. Dureza contida, envolta 
en celofán comercial .• 

~ COUSAS QUE FACER EN 
DENVER. Un afectado Andy 

Garcia nunha ·película de máfia. Os pro
tagonistas están máis preocupados pola 
sua beleza que polo guión. Algunhas fla" 

chan u·tar 3.000 pta. 

INFÓNICA DE GALIZA 

O Xoves 6 á 20,30 no Pa
zo de ongre o , con tres 
piani ta Ingrid Haebler, . 
Paul Badura Skoda e Joa
q uin Achúcarro. Víctor 
Pablo dirixe o tre primei
ros concenos para piano de 
Beethoven. Ao dia egui n
te, Venres 7, interpretan o 
IV e o V concerto de Beet
hoven. con outros dous pia
nistas Jorge F. Osorio e 
Valentin Gheorghio. 

Ferrol 
•TEATRO 

Á NOLTE DAS TRÍBADES 

Teatro do Acláncico pon en 
cena A noite das 'T ríbades, 
Xoves 6 e Venres 7 de Fe
bre iro no T eatro Jofre . 

• ENTROIDO 

Os Pi:uQuE1Ros 

Laza e Ca ·a:o ~k Liza teñcn 

m o it a festa co entroido. 
Comez'a o Venres 7 e ao d ia 
eguinte fan a troulada e ca

britada dos mozos. A Estrea 
dos Peliqueiros será o Do
mingo 9 a primeira hora da 
mañá. Logo áo meiodia na 
Picota reparten a Bica dos· 
Peliqueiros. O Luns 10 fan 
a Grande Farrapada, a Xita
nada dos burros e a ceiba da 
morena. E xa o martes 11 
saen os peliqueiros veteráns 
e o. desfile. O testamento ©o 
burro e a" loita dos peliquei
ros rematan o entroido. 

L u g:.._o __ ...:...___ 
• EXPOSICIÓNS 

XAIME FALCÓN 

Pintura figurati~a cun tra
tamento mo i coidado da ' 
cor no cadros de Xaime 
Falcón . Na galería Apolo 
Arte, até o 19 de Fcbrciro. 

MusEU AMPLIADO 

A oferta actual do Museu 
· Municipal comprende un
ha mostra sobre o ouro e a 
ourivcria prehistórica na 
Galiza, os dous mosaicos 
romanos rccentunentc re -

murados e a colección Nel
on Zumel que comprende 

maiormente pintura espa
ñola contemporánea. 

•TEATRO 

LISISTRATA 

O Cencm Dramático Galega 
moptou ista peza sobre as 
comédias que escrebeu 
Aristófanes sobre a díscri
minazón das mulleres. In
terpretan L".iura .P9nte, "Su
sana Dans, Rosa Alvarez e 
Maria Barca la·, d irixe 
Eduardo Alonso so'bre a 
adaptación de Ma'l!luel 
Guede. Teñen previstos 
pases no Audicório Guscavo 

Freire, do 7 a~ 9 de Febreiro. 

Narón. 
-. TEATRO 

L ISISTRATA 

A última montaxe do CDG 
é unha adaptación de 

' Eduardo Alonso e Manuel 
Guede sobre os textos de . 
Aristófanes Lisístrata e 
Asembleia de mulleres. Fan 
pases !10 Auditório Munici
pal do 13_ao 15 de Febreiro. 

Ogro be 
• EXPOSICIÓNS 

P A TRIMONIG MARITIMO . 

A paisaxe, os partos, a ar
quitectura popular, os faros 
e sinais, ·as embarcacións, os 
-saberes marítimos, entre ou
tros temas vencellaJos coas 
tradicións do mundo do mar 
ocupan - a i;nostra que abre 
no IESP (Rua Bouzas, 22). 
Comprende un comcunto de 
paneis con pequenas ex'Pli
cacións e ruma ampla varie
dade de debuxos e fotogra
fías que xuntaron a Comi
sión de-Normalización Lin
güística e a Federación Ga
lega pola Cultura Marítima. 

Ordes -
•TEATRO 

A NOITE DAS TRIBADES 

Comédia dirixida por Xulio 
Lago e interpretada por Tea
tro do Atlántico, baseada en 
textos de Per Olov Enquist. 
Actuan na Casa da Cultura 
o Venres 14 ás 20,30. 

Ouren·se 
• EXPOSICIÓNS 

BIENAL DE GRAVADO 

A Bienal Internacional de 
Gravado Julio Prieto Nespe
reira chega á IV edición e 
comemora os cen _anos do 
na~imento do artista ou
rensán de quen leva o no- _ 
me. Fica aberta até.o 15 de 
Febreiro na Aula de Cuhu
ra de Caixa Ourense (Ave
nida de Pontevedra, 7) .. 

• MÚSl~A 

A QUENLLA 

A~tuan no Teatro Principal 
o vindeiro Sábado 8 ás 
20, 15 presenta ndo o seu 
disco A casa que nunca tive
mos. Han participar tamén 

· Marica do Campo, Manuel 
Maria e Fiz Vergara Vilari-

ño, poetas colaboradores 
no disco. 

Po1).tevedrá 
•CINEMA 

o MEU NOME c. 

É SOMERA 

(España-Bélxica-Portugal 
1996. 91' cor) Unha revi
~ión do mito do Dr. Jeckill 
e Mr. Hyde no plano sexual 
qtle dirixiu Gonzalo Suárez: 
Pásaa o Cine clube Poñte
vedra, o Mércores 12 ás · 
19,45 e ás 22,15 na sala de 
Caja Madrid. Maior infor
mación no (986) 85 95 84. 

• EXPOSl~íÓNS 

. DE PICASSO A BARCELO 

Un percorrido pola arte 
contemporánea no Estado 
español. Abre no T ~acro . 

_Principal. 

•MÚSICA 

P ALLAMALLADA 

O grupo de .música tradi
cional galega actua no Tea
tro Principal, o Luns 10 de 
Febreiro ás 20,30. 

_Santiag,_o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

DIE BRÜCKE 

Expresion ismo alemá n , 
cun cento de -obras de 
Hecke1. Schmidt-Rottluff, 
Emil Nolde e Ludwing 
Kirchner, os catro funda
dores en) 905 do grupo Die 
Brücke. Pódese visitar até o 

· 3 de Marzo na lgrex~ da 
Universiade. 

LOLA SoLLA 

Expón pintura e gra~ados 
na galeria Sargadelos. Abre 
até o 22 de Febreiro, de 
Luns a Venres de 10,30 a 
14 e de 16,30 a 20,30 h. 

MARIO GRANEÜ 

A Casa da Parra abriu un
ha mostra de Mario Gra
ne ll, irm ao do nomeado 
Eugenio Granel!, e tarnén 
pinto r surreali ta . 

COMPAÑEIRO 
DE VIAXE 

A Fandación E11génio Gra-
11ell abre no Pa:o de· Be11~1a

- ña (Pra:a. do Tl)rnl), a mos
tra Compai1eiros 'de t'ifü'tól\'fi 
rccollc fundo da co 
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Lola Solla 
mostra as 
suas 
pinturas e 
gravados na 
Sargadelas 
de 
SANTIAGO 

O património 
marítimo é 'o 
t~ma da 
exposición 
que se pode 
ol_lar no IESP 
deOGROVE 
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Eva Lootz, 
- _ na foto, 

ensina os 
seus 

debuxos, 
fotos e . 

esculturas 
na galeri~ 

Trinto de 
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Qs ~ia 18.e 
-.. 19 de~te 

mes 
Milladoiro 

oferece dous 
concertos 
didácticos 

no Auditório 
deGaliza 

compostelán 

Zubin Mehta 
dirixe o 
Maggio 

Musicale 
Fiorentino o 
Venres 7 no " 
Auditório de 

Galiza de 
SANTIAGO 

surrealista da fundación. 

MAN DALAS 
. DESANGUE 

A artista austriaca Eva Lo
otz expón ·n~ gaieria Tnnta 
un ha mostra ·de debuxos, 
fotos e esculturas de p~que
nio formato. Pódese visitar 
até o 17 de Febreiro. 

MAN DE CAL. 
ALBAÑILERlA FINA 

o artista informalJsta gale-
go Anxel Huete, expón no 
Dobre Espazo do Centro 
Galego de Arte Co_ntem-
poránea. Abre de Martes a 
Sábado de- 11 a 20 h, Do-
mingos de 11a14 h . 

ÜAUCIA NAS ORIXES 
DUNHA CUL TI.IRA 

Mostra etnográfica sobre o 
país, ainda até Xuño no Mu-
seu do ·Povo Galego. Abre 
de 10 a 13 e de 16 a 20 h. 

MIRAXES 

A galeria Citánia oferece até 
o 11 de Febreiro unha co-
lectiva de pintura con obra 
de Xurxo Gómez, Chao, 
Luís. López Rico, Rosa 
Vázquez e Xoán Viqueira. 
Abre de 18,30 a _21,30 h. 

o ESPIR!TU DA 
AMÉRICA PREHISPANA 

Escolma sobre 3.000 anos 
de váhas culturas ameri
canas. A América prehis
pana está no Auditório de · 
Galiza, Museo do Povo 

· Galego e lgrexa de San 
Domingos de Bonaval de
bido á sua considerábel 
proporción, de Martes a 
Domingo de 12 a 20 h, 
até o 28 de Febreiro: Luns 

· pecha. O Museo do Povo 
Galego ten preparado uí1 
sefvizo de visitas guiadas 
para escolares e inter.esa
dos en xeral, que se poden 
so l ic itar no teléfono 
(981) 58 36 20. 

MEDARDO Rosso 

O Centro Galega de Arte 
Coritemporánea acolle a . 

Convocatorias 

E:NCONTROS 
BE EDUCACION PARA A PÁZ 

Até b 15 de Febreiro non pecha o 
praz9 de matrícula para participar nos 
XII Encontros de Educación para a 
·Paz que organiza en Compostela, do 

a 10 fólios, "di;ectas ao grao c;op_pouca 
palla". Hai que remesar por. triplicado 
sob seudónimo e cun envelope cos da
dos persoais, antes do 14. de Febreiro, 
dia do San Valentin, á Associas:om
Revista Eis: Apartado 936 de Compos
tela. O prémio é de 25.000 pta. 

. 21 ao 23 de Febreiro na Escola Galega 
~ de Administración Pública; o Semi

nário Galega de Educación para a Paz. 
O lema das ·xomadas será Desempre
go e probez<¡.. O ·prezo da matrícula 

- tic ipante pode remesar tantos traba
llos <;orna quixer, de menos de 30 mi
nutbs e en formato VHS, xunto 
cunha etiqueta cos dados dos criado
res e uh resumo da obra. As bases do 
certa~e pódense recoller no Jazz Mo
ka, ou .no Centro Galego de Artes da 
lmaxe (Durán Loriga, 10-baixo) . 

AULAS DE MUSICA TRA.DICIONAL ·' ~ -
. ; CONCURSO DE ESCULTURA 

. ordinária é de 5..000 pta, 3.000 para 
parados e estudantes. A inscrición pó
dese facer no (981) 56 19 56, ou di
rectamente nos Basquiñas, 33-1 ºB. 

PLANTABOSQUES 97 

O colectivo ecoloxista de Chantada 
Xevale, artella doutrávo~ta a campaña 
Plamabosques coa que queen chantar 
unhas 1.000 árbores autóctonas polo 
país. Nunha primeira fase se agasalla
rán a todos os que o desexen e se com
prometan a coidalos. :Nunha segunda 
fase organizarase unha saída para planí 
tar no monte. Para maior información 
pódese chamar ao (982) 16 25 82. 

NARRATIVA EROTICA 

O éertame de narrativa erótica Máqui
na de vapor que convoca a Asso

. ·citifom-Revista Eis .xa chega á sua IV 
.edición. Recollen relatos en galego
portugués en calquer das suas opcións 
gráficas, que traten do sexo. A organi
zación recomenda unha extensión de 3 

•MUSICA 

A comisión sociocultural d~ ·residén
cia 1¡1niversitária do Burgo das Na
cións, enceta o 13 de Febreiro un cur
so de iniciazón .e perfeizoamerito de, 
pandeiro e canto popular. Uxia Pe
dreira a cantante do grupo Chouieira e 
autora de diversos traballos de escolma 
e investigación sobre d folclore galego, 
impartirá as aulas que atenderán prin
cipalmente ás composicións da Costa 
lucense. A matrícula pódese facer na 
conserxeria da residéncia. 

MANC_QNTRO VISUAL 

A Asociación Cii.ltural Caos anúncia a 
celebración. do segundo Mancontro vi
sual, todos os Xoves de Abril con pro
xeccións efe curtameti:axes no Café 
Jazz Moka da Coruña. "Caos quere fo
mentar un lugar de iptercámbio de 
ideas opiríións e exp~riéncias entre os 
realizadores e o públlco-dunha manei
ra máis directa que en calquer outra 
mostra ou certame". No Mancontro 
poderanse ver as fitas que cheguen 
antes do 28 de Febreiro de 1997, no 
Apartado de Correos 4445 05101 A 
Coruña) ou no Cafe Jazz Moka (Ma
xistado Manuel Artime, 6). Cada par-

primeira mostra no Estado 
do escultor Medardo Ros
so. Recolle unha impor
tante escoJma de obra~ en 
cera, xeso e bronce, ade
mais da sua produción fo-

REAL FlLHARMONIA 
DE ÜALICIA 

. tográfica que explica cq
mo foi o seu proceso de 
traballo. Abre de Martes 
a Sábado de 11 a 20 h, e 
Domingos e festivos de 11 
a 14 h. Até Febreiro. 

O Xoves 13 ás 2.1' h. no 
Auditório de Galiza. Oirixe 
Antoni Ros Marbá , para 
interpretar Montsalvatge, 
Haydn, e Schubert. 

MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO 

A Vnivei-sidade de Málagc;. convoca o X 
Concurso de Escultura Suso de Mar
cos, (tema libre, pero cun tamaño com
prendido entre os 50 e os 130 cm), entre 
o 17 e o 21 de Febreiro de 1997 na ga
lería La Buena Estrella: Centro comercial 
Málaga Plaza, LB2. Armegual de la M~
ta, 12. o ·rraballo ten que vir acompaña
do dos dados persoais, ficha técnica, un 
breve comentário (non máis de dez liñas 
mecanografadas) e unha curricula. Os 
prémios: 500.000, 300.000 e 250.000 

· pta. faranse públicos o 22 de Febreiro. 
Para maior infonnación chamar pódese 
cham~ a Universidade de Málaga (95) 
213 11 25 ou 213 10 27. ' 

LUIS KSAOO 
DE CRIAZON FOTOORAFICA 

Oferece un único prémio de 
1.000.000 pea, para séries de 6 a 12 
fotos que ~arden relación coa Galiza 
ou coa emigración galega. A Depura
ción da Coruña convoca por primeira 
vez o certame Luís Ksado e recolle as 
obras até o 30 de Maio de 1997 , 
sempre que non sexan montaxes nen 
vaian ma.nipuladas dixitalmente. As 

Verin 
• ENTROIDO 

Os CroARRONs 

Xa sairon á rua o pasado 
Xoves de Compadres, e 
ai nda volven facelo para 
zurrar a badana iste Xoves 
6 de Febreiro, Xoves de 
Comadres. 

fotos teñe·n qwe ser de 30x40 cm. e -
chegar sen enmarcar baixo plica, títu
lo e leina e co número que lles corres
ponda na série escrito no dorso, á 
Sección de Cultura: Avenida Alférez 
Provisional , 's/n, 15006 A Coruña. 
Teléfono (Q81) 18 33 02. 

CURSO DE 
HISTORIA DA LÍNGUA 

A Asociación Cultural Maio Longo de 
Pontevedra eh colaboración coa AS
PG organiza un curso de História da 
Língua, que Se desenvolverá do 25 de 
Febreiro ao 13 de Marzo en horário de 
18 a 21 hora~ os Martes e Xoves, agás 
o Luns 3 'de :Marzo. Anselmo López 
Carreira e fjlenrique Monteagudo 
abren o curso' nunha xomada adicada 
á Idade Media. O Xoves 27 os lingüis
tas. Manuel ,Ferreiro e Laura T ato adi
caranse ao galego nos Séculas Escuras 
e na Ilustración. O Luns 3 de Mátzo a 
profesora Carme Hermida e o d cano 
de Filoloxia na Universidade da Coru
ña Xosé M11 Dobarro imparten confe
réncias sobre o Sécu lo XIX e o renaci
mento literário e o Xoves 6, Manuel 
Portas e Daniel O . Ramos eraran, en 
primeiro lugar, o galego até 1975 e, 
posteriormente, os últimos vinte anos. 
A mesa redonda do Marte 11 analisa 
a política lingüística, os méio "de co
municación, o ensino e a acitude da 
lgrexa ante o galego. Pecha o curso Pi
lar Garcia Negro coa conferéncia Pre
sente e futuro do galega. Información e 
inscricións nos teléfonos (986) 
851395 e (986) 846005. • 

O ESSUog DA GAL.IZA DE

·_ SE~AD2 P2R· CASTEtA2 

EN INs!§NIA 2U ~ VEIR2 

Interpreta obra de Schu
bert e Stravinsk i baixo a 
dirección de Zub.in Meh
ta. O Nenres 7 de Febrei
ro ás 21 h no A u di tór io 
de Galiza. 

MILLADO!R9 

Viana do Bolo 
• ENTROIDO 

O s Bon1Ros 

Sae o folión cos Bote iros 
pola vila, o Domingo 9 á 
mañá. Chaveiro: 

Prezo 500 pta + 160 pta 
de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita· a cantidade 

que desexes ao 
Apdq. 1371 

36200 de Vigo. 

Oferecen dous concertos 
didácticos , os dias · 18 e 19 
de Febreiro ás 11 da mañá 
no-Auditório de Galiza. 

•TEATRO 

BAILANDO EN VERA N 

O Xoves 6 de Febreiro no 
T eatro Principal , da man 
da compañia Espello Cón
cavo. 

CANTOS CONTOS 
CONTAS 

Un texto t;scrito a propqsito 
de Lewi~ Carol por Xavier 

Picallo, que interpreta o Vigo· 
elenco da Factoria Teatro e 
dirixe Alfredo Ro4ríguez. •CINEMA 
Pódese- ver no se rán dos 
dias 7, 18 e 10 de Febreiro MEU NOME É SOMBRA ' 
na sala Galán. 

():spaña-Bélxica-Portugal" 
As Y9CES DA VOZ 1996. 91' cor) Xoves 6 ás 

20,30 h. no cine Ronsel, o 
A sala Galán trae para un C lube Lumiere pasa a ver-
só pase á compgñia asturia- sión en castellano do fil-
na Teatro del Norte cun e·s- me dirixi~o e escrito polo 
pecrácuk> .. sobre o uso da asturiano Gonzalo Suárez. 
voz no teatro Las voces de . No repar t o apa recen 
la voz. O Venres 7 de Fe- Fran'r'ois-Eric Gendron e 
breiro ás 22 h. Amparo Larrañaga. A en-

· trada c~sta 400 pta. · Carlos Puga 
mostra unha 

SOSTIÉNE PEREIRA série de 
fotos 

(Sostiene Pereira., Franza- adicadas a 

ltália-Portugal 1995. 104' Gali:z:a na 

cor). O Cine clube Lumie- Sargadelos 

re trae para o Xoves 13, ás de VIGO. 

20,30 no cine Ronsel, un Nesta 

filme dirixido po_r Roberto 
cidade e na 
Nova Sala 

Fa en za e protagoni zado de 
por Marcello Ml:\stroianni, Caixavigo 
quen levou un David di tamén 
Donacello á mello; inter- expón 
pretac ión. A história de- Manuel 
corre en Portugal, na Lis- Guerreiro 

1 oc 

p 



Á Sala de 
Arte de 

Caixavigo 
está 

' ocupada c~s 
deseños e 

pintura.s de 
Antonio 

Varas 

ANOSATERRA .... ~ ........• ~ ...................... . 
Luns a Venres entre as 1 7 boa de 1938 b~ixo a dita

dura de Salazar. e as 21 h. até o 7 de Fe: EncruciUada. XOAN COSTA 
breiro. ---------------------

• EXPOSICIÓNS 

GALIZA É REALIDADE. 

O pintor luce nse Xoán 
Manuel Guetreiro expón 
cadros recentes na Nova 
sala Caixavigo. Pódese visi
tar até o 11 de Febreiro de 
18,30 a 21,30 h, Domingos 
12 a 12,40 h. 

LUME, CASTAÑAS E 
MEIGAS 

Carlos Puga apresenta un
ha série dé 20 fotos en 
bi;anco e preto sobre Gali
za, na sala Sargadelos (Dou
tor Cadaval, 24). Abre 'do 
7 ao 27 de Febreiro. 

ANTONIO VARAS 

CARTAZES 
_po ENTROIDO 

A l:lniversidade Popular 
expón os traballos apresen
tados ao XI Concurso de 
Carteis de Enfroido. Abre 
até o 14 de, Febreiro. · 

Vilagarda 
•TEATRO 

EsCOLA DE BUFONS 

Expón pinturas e.debuxos 
na S{lla de arte Caixavigo. 
Abre até o 11 de Febreiro 
ás rardes de l8,30 a 
21,30. Domingos de 12 a 
14,30 horas. 

e Baltasar Lobo, e logo nos 
cincuenta o grupo catalán 
Dau al Set, o andaluz Equi
po 57 e o formado en Ma
drid en 1957 El Paso. Ta
mén fican representados os 
anos 60 co Equipo Crónica, 
Arroyo e Sellver, e os 70 
con Castillo e Clavé. Broto, 
Sirvent ou Sicilia entre a 
oferta dos máis recentes. 

pintura, fotografia e escul
tura, na galeria Bacelos, até 
o 21 de Febreiro. 

Ollomoltranvia leva á Casa · 
da Cultura, os d ias 13 e 14 
de' Febreiro, unha peza en 
continuidade coa Comme
dia que tanto éxito lle. re
portou á compañia, pero 
cun ton bastante máis ace
do froito .de colaboración 
con escolas italianas. 

A MEMORIA 
DUN SOÑO 

XENXO 

Óleos no local do CRAC (a 
Asociación de viciños de 
Coruxo), até o 15 de Febrei
ro. Abre a panir das 15· h. 

Xinzo 
• ENTROIDO 

As PANTALLAS 

No Centro caixavigo con 71 
obras, entre pinturas e es
culturas, de 53 artista espa
ñois deste século. O perco
r rido comeza por Marie 
Blanchard, Pablo Picasso, 
Julio González e segue con 
Joan Miró, Joaquin T orres e 
Luis Femández. De la Serna 

AMANDO E OUTROS 
C!DOIRO, 
RETROSPECTIVA 

Xa p-asaron o Domingo fare
leito, o oleiro e o corredoiro, 
pero tamén celebran o En
tróido do 8 ªº 11, con fo
lións, o festival Humorísti
co da Canción do Entroido, 
e entre outtos actos, a saída 
das pantallas, o Domingo 9 
a panir das q do meiodia. • 

Amando, Carlos Barros, 
Luís Lugán, Ana Teresa 
Ortega, Domingo Sánchez 
Blanco e Xosé Vázquez 
Cereixo, expoñen obra, 

A Universi.dade P.opular 
acolle as mellores pinturas 
que fixo o paixasista gale
go Cidoi.ro, enqe 1971 e 
1996. Pódese visitar de 

Anúncios de balde 
• Arréndase piso amoblado en 
Cangas, ao carón da praia de Rodei
ra polo tempo que queiran. Tell. (986) 
31 41 40. 

• Os servizos oentrais do Instituto 
Galega de Consumo e a Axéncia 
Europea de Información ao Consu
midor (AIEC) en Santiago, teñen no
vo enderezo e teléfono. Os interesa
dos poderán dirxirse a: Praza 'de Eu
ropa, 10-2. Edifício Área Central-Fon
tiñas. 15703 Santiago. Teléfono (981) 
54 4512 e fax (981) 54 45 99. 

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

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

• MOL promove Csmpanhs Boicot 
Sest Aross. 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 Noss Te
rra. a 4.000 pta cada unha por preci
sar urxentemente o diñeiro .Teléfono 
(986) 26 40 57. 

• . Se que res catendários para o 
ano 1997, de parede (65x45. cm), 
com o lema Na Gallza, 365 em Ga
lega, a 500 pta. unidade (mais des
pesas de correio), dá-nos o teu en
derec,;:o , e mandaremos9ho, junto 
com 5 caléndarios de mao, contra 
reembolso . Escreve a Ass.R .Ene 
Agá: Apartado 266. de Ponte-Yedra 
ou chama aos teletones (986) 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. Feita a duas cores. Taias L, 
XL, XXL. Encomendas a.o Apartado 
19 de Mondonhedo. 

• Atugo apartamento de 2 cuartos 
en Vigo. Calefacción, garaxe e elec
trodomésticos. Perguntar (986) 69 88 
55. 

• Buscase profesor/a de galega na 
provincia de Ba.rcetona. Escreber. a 
Paseo de la Montaña, 14132 311 • Gra
noll~rs 08400. Barcelona. 

". ·., 

• Véndese viño mencla elaborado 
artesanalmente (Salnés). Teléfono 
(986)747118. 1 

• Clases particulares de matemáti
cas EXB-BUP-COU-ESO-FP-Primei
ro de carreira . Pexego de abaixo , 

. 33-2Q esquerda. Compostela. Tell. 
t (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,'ianzines, 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 Tembls a Terrs. Apartado 
de Correos 94. 15600 Pontedeume. 
A Coruña. 

•Novo fanzine independentista ju-··,. 
venll Com For~a! No primeiro núme
ro: 1996: um ano de luita; PreS.O.S ; 
Drogas, nom?; Dossier publicac,;:ons 
galegas; Alternativa Democrática em 
E.H.; ... Para receber 4 números (ape
riódica)_ ingresso de 1 .000 pla. na 
conta 2091 /0007/51 /3000157543 . En
comendas na Caiica dos Correios 
4778-15080 A Corunha. Enviai, tam
bém , colaborac,;:ons (novas , artigas , 
opinións,.,.). 

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

• O Abrente N2 2, vozeiro de Primei
ra Liña (MLN): A língua bandeira na li
bertac,;:om nacional; Porque soster unha 
organizatón marxista hoxe;· Os retos 
do Nacionalismo; material á venda; arti
gos de Francisco Sampedro, Eduardo 
Sánchez Maragoto,, etc. Solicita-o de 
balde escrevendo para o Apdo . 760 c;le 
Compostela, incluindo o teu enderezo e 
selo de 35 pta. 

• Pin metálico· coa palavra Jnde
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 
~ares e pubs da Galiza. 

• MOL: Língus Nacional N2 4, bole
tim de informac,;:om linguística editado 
polo Movimento Detesa da Língua 

, (MDL). Envib gratuito a quem o de
sejar. lnclui mateiral para ·se autofi
nanciar: livros,. camisolas, bandeiras , 

aütÓcolarites , etc. Encomendas no 
~partado . 570 de Ferrol. , · 

• Mil:.homes, Grupo Gai da Coruña 
está á vossa disposic,;:om no apa.rta
do dos correios 24, 15080 da Coru
ña. Para qualquer dúbida ou suges
tom. Sol icitainos o novo número da 
nossa Ghaíseta. Mandai-nos as 
vossas colabora(jons , denúncias, 
contactos, anúncios breves ... (suge- -
rimos remesedes 40 pta. e·n selos 
para o envio). 

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

• Ana Hortas Roldán , jovem inde
¡;iendentista recluída num centro de 
orfos da Guardia Civil. Vítima da re
pressom familiar e a discriminac,;:om 
da Conselharia de Família, onde se 
lhe negou ajuda, só palas suas ideias. 
Escréve-lhe expressando a tua so1ida
riedade. Ana Hortas Roldán, Marqués 
de Vallajo, El Juncarejo, Apartado 2. 
28340 Valdemoro . Madrid . 

• Defensores- da cultura Portuga
laica. O Fo;um ·de Amizsde Galiza
Portugsl distribui gratuitamente o úl
timo número do seu boletim. Pede-o! 
David Araújci. Monte Cabanelas . 
4730 Vila Verde . Portugal. 

• Gostariame comprar o CD de Ne
gu G9ffiak Gors Herria. Chamar ao 
(986) 65 62 11 a partir das 1 O da noi
te, e perguntar por Cario~ Filio. 

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

• Para alunas e profesores gale
gas. Tenho lista de jovens estudan
tes portugueses entre 15-20 anos 
que t:iuerem corresponder-se com 
a'lunos galegas de idade semelhante. 
Escrever a David Araújo. Monte Ca
banelas . 4730 Vil.a Verde. Portugal. 

• Grupo de amigos Ton Comics, se 
che interesa o mundo do comic, 
se queres mercar, vender, trocar co
mics ou calquer · cousa relacionada 
con eles, escrébenos e-ponte en 
contacto con nós. ·Procura mandar 
unha lista do que queres. Ton Co
mics: Apartado de correo.s 271. 
15700 Compostela.• 

HüRIZóNTAIS: 

l. Usen, empregu~n 8 . Avistouno, .descubriuno_ 
9. Batraquio moi frec~ente en pozas, lagoas e re- ·_ · 
gos 11. Lazo que ao tirar .se apreta máis p. Pri- :. 
meira letra do alfabeto grego 15. Ao revés, en
trega algo a alguén 16. Símbolo do ·calcio 18. 
Ao revés, boten suor 19. Nome xenérico das ro
sas 21. Do fogo ou con algunha das súas cualida~ · 
des 23. O límite, a fronteira 24. Contracción dé 
amáis o 25. Adverbio de afirmación 26. Relati
vo á voz 2 7. Ao revés, décimo · sétima letra do 
alfabeto grégo que corresponde con R. 28. Sím
bolo do sodio. 29. Fío de meta_l 32. Desgaste por 
frícéión. 

VERTICAfS: 

2. Televisión 3. En números romanos, dous 4. 
Relativo. á lúa 5. Retrete, váter 6. Contracción 7. 
Unha das _nove Musas, amada por Apolo e que 
presidía a-astronomía 10. Expofjo 13. Dirixinme 
a · un lugar 14. Aconsella 16. Afundíanse, des
prendíans·e 17. Cantos populáres galegas 20. Río 
que pasa por -Padrón 22. Forma dialectal de e.iras 
29. Voz de mando 30. Nota musical 31. Río na 
fronteira con Asturias.• 

Caldo de letras 
B N Ñ O. T r · M I H Q M T 

u e L e .T M o H H G e N 

U A TIFA R DE P . Y G 

Z R C Q B .M A T S Ñ T M 

H R - S A I R F E T N O F 

V ~ S T cr D O M I N G O 

V Z z · S B S X A V B E L 

N O L E N R O D A P T E 

Z D 0 X R B · E N DI V T 

E F R R N C H : A A N Y R 

V Y B G Q , L . U C S B B O 

E G R F .R X O Ñ A R A P 

Unha dúcea de portos~<?n~ña gaJegos. 
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O D.omíngo de Corredor de Merza representa a posta en funcion~mento do tendido de alta tensión 

Fica inaugurada esta torre 
-0-G. LUCA _ 

Fraga remexe lo zapatón direi- -
to con permiso do esquerdo 
camiño do estrádo. Catorce 
anti-distúrbios da Polisia Po
pular con r.pdelas de cartón e 
mocas abren camiño ao P.resi-

. dente e reclaman silenzo para 
o seu esperado discurso. "Os 
de Merza de árriba recibiron 
unha espléndida liña de 
catrocentos mil vóltios por ri
ba de cas~s e prados. Pero 
agora prometemos que os de 
Merza de abaixo terán outra li
ña de oitocentos mil voltios!" 

Aplausos e vivas interr9mpen o 
discurso presidencial. E a com
parsa máis. celebrada do Do
mingo de Corredor de Merza. O 

. viciño que imita a Fraga case 
non cabe nunha chaqueta azul 
que lle estreita o peito para dar 
a fasquia de librado de quintas 
do presidente da Xunta. "E pro
meto un encoro que sulague a 
z.ona baixa de Merza, pero que 
sexa ben grande para que afec-
te a-todos por igual". · 

O Fraga de Entroido retírese ao 
proxecto de encoro no Dezt?- que 
alarmou a toda a comarca. A bei
ra do orador, que tranguelea os 
pés nas interrupcións do público, 
a Polisia custódia unha torre de 
alta tensión de perfil de f1?rro que 
ten case seis metros de altura e 
loce nas crucetas bandeiras do 

· Partido Popular. Xunto Fraga, un 
Aznar con dentámia enorme de 
goma branca, chaqueta marrón e · 
garabata, celebra o éxito do dis
cur~:;o presidencial. 

Hai case un mes que comezou 
a funcionar a liña de Redesa, 
que transporta 400.000 vóltios 
sobre· o centro da parróquia. 

· Desde a conexión, morreron as 
abellas, calaron os paxaros e 
·síntese o fungar xordo dorio da 
etectricidade que corre desde 
Meirama ao encero de Undoso. 
Contra as torres de .54 metros 
de altura que viron cambiar a 
vida e a paisaxe ·de Merza, os 
viciños fixeran manifestacións, 
pintadas e ataques dir~ctos. A 
Guardia Civil e a Policía Auto-

nómica usaron .forza arreo para 
que rematase a instalación. 

Coa licéncia do Entroido volve a 
procesión dos gardas armados 
arredor da torre de alta tensión e 
un Fraga que impón razóns 
emerxentes de Governo sobre as 
protestas dos viciños. Os moca
zos- deste desfile son ben máis 
lenes que os golpes de hai me-" 
ses; os pareados impresos que 
reparten Fraga e Aznar non tiren 
tanto como. as visitas de alta ma
drugada que a Guardia Civil facia 
aos proprietários sit1,.1ados baixo 
o camiño das torres para recrimi
nalos por oporse ás obras o.u 
simplernente por non prestar 
axuda ao paso das escavadoras. 

Un paso detrás de Fraga, outra 
máscara de · chaquéta negra 
cruzada reparte impresos. Al
guén di que se trata de O Rela
tivamente. "Fixo~ .e desfixo pero 
axudou a Redesa que lle puxo 
relativamente os cartas enriba 
da mesa e dixo ~u~ emoción!, 
que xa chegou a alta tensión e -
cos cartas que me van dar ago
ra vou rematar a miña obra (in
cluido o hórreo)". 

O forasteiro desconcertado re-

cebe a confidéncia pe que se 
trata dun'ha autoridade local, 

· qu_e entregando hai anos unha 
distinción .en Caracas asegurou 
que o homenaxeado· merecíaa 
relativamente. 

Ao Domingo de Corredor tamén 
chega o timbre de metal dunha 
charanga vestida de branco, _ · 
composta polos rapaces da 
Banda de Merza. Parecen ·com
_pases para a inaguración das 
torres de Redesa, unha cerimó
nia que nunca teria lugar é á 
que os vieiños invitaron ao con
selleiro Guiña. Pouco antes de 
entrar en funcionaníento o ten-_ 
dido, Guiña, inaugurando unha 
pista na Bandeira, berrou aos 
manifestantes de Merza: "Estou 
máis sensibilizado eu pala co
marca do Deza ca Yós!" 

As barricadas e a folga xeral de 
Tarífa traen o recordo da guerra 

. contra Merza para erguer as to
rres. No caso de Tarifa invocan 
o informe do ·Instituto Karolins
ka de Estocolmo que en 1992 
culparn aos .campos eléctricos 
de certas leucémias en nenos. 
En Merza advirten que os cin
cuenta feridos de Tarifa e as 
protestas da povoación contra 

os perigos que lle trae a com
paña permanente do tendido 
eléctrico de alta tensión mere
cen un tratamento moito máis 
xeneroso nos meios de comuni
cación galegas que o seu duro 
conflito con Redesa. · 

En Madrid, o Congreso vai san
cionar unha proposta do depu
tado do BNG Guillerme Váz
quez para interromper as obras 
e rétirar o tendido de Merza. Na 
parróquia tamén agardan que 
avance un proceso iniciado pa
la Fiscalia Anti-corrupción a ins
táncia dun grupo de viciños, asi 
como unha denúncia ante o 
Parlamento Europeu. + 

o FER TA EN v ·o s . . 
1' 

-+ IDA E VOLTA +- ALGAR VE 
Berlin .................... 58. 900 ptas. 
Cologne •••••••••••••••• 59.000 ptas. 
Copenhagen •••••••••• 58.300 ptas. 
Hamburg ••••• : •••••••• 5?.700 ptas. 

S U P E R 

Milano/ Roma ••••• 51.000 ptas."'~·fl;l·t.: ~~ - SOL, PRAIA, V ACACIÓNS EN 
Sofia •••••••••••••••••••••• 70.200 ptas. 1-~-·--------------------, --j 

. Tel Aviv •••••••••••••••• 84.300 ptas. SE MAN A SANTA I 97 
Vienna ······:··~······· 86.000 ptas~ Apartamentos . 

4 persoas desde 4.200 ptas./noite 
OFERTA 

Chalets 3 persoas desde 
7 .900 ptas./noite BUENOS AIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 97.000 ptas. 

Validez 3 meses do 1-1-97 ao 20-111-97 

/~~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 • 35151) 82 48_ 93 - FAX 23 798 
VALEN~A DO MINHO 

O quiosqUe 
dixital 
XosÉ RAMÓN PousA 

. cando os cidadáns asistí, 
mos pastnados á "gµerra · 
dixital" desatada entre 

Aznar e Polanco e comezamos 
-a albiscar ó alcance político e 
económico das transformacións 
tecnolóxicas que se aviciñan, 
os quiosqueiros galegas veñen · 
de apresentar ante o Parlamen, 
to de Galicia nada menos qe 
40.000 firmas de cidadáns gale, 
gos que peden que a próxima 
Lei de Comércio Interior, en 
proceso de elaboración, garanta 
o futuro deste espácio concibi, 
do para propiciar o encentro 
entre leitores e editores . 

Os quio queiros sénten e amea, 
zados po las grandes superfícies 
comerciais qu - todo é po íbel
qu izai chegen a incluir a deter, 
minadas cabeceiras xornalísti, 
cas, elecionadas, i si, antre as 
ofertas da semana. A medida, 
posta en marcha por algunha 
cadea de supermercad , d rada 
dos oportunos escudos ociolóxi, 
co , eguro que conta co apoi 
dese crecence colectivo de con
sumidores que, sen buscar maio, 
re ·profundización , ó razona 
co binómio calidade,prezo. 

A verdade é que, por en rriba do 
intere e económico do colecti, 
vo de vendedore de pren a, es, 
tá a preocupac ión do leirnr 
con cienci ado que atopa n o 
quiosque, entre a multiplicida
de de ofertas xomalí tica do 
trinque mediático, o producto 
que mellor responde ás suas es, 
pectativas informativas. A per, 
da desa riqeza de médio erá a 
primeira ruina que traerá acom
pasada a morte d quio que. 

Claro que, por ri a d grande 
uperfícies, e nunca mell r dit , 

están o atélite de comunica, 
ción e as novas tecnoloxia di, 
xitai que, axiña van p 'r en en, 
tredito a cultura da letra impr , 
a, e, prévio pag , c nvcrter ·' 

n as casa en uténtic quío , 
ques dixitai . Namcntras, que 
viva o v ll qui que, e )m 
santuário dcsta limitada, pcrc 
exLen a e a m dimos en abe, 
ceiras xomalí tica , lib r<l <l <le 
expresión qu no · alim nra. + 

VOLVER AO REGO 

N esta carre ira privat iza, 
dora, o maior problema 
non é enfrentarse ás crí, 

ticas da oposición ou dos indi, 
catos. O desafio é atopar un em, 
presário que oferecer, como 
grande esperanza branca, sen 
que logo se descubra que é un 
estafador. As conserveiras Cur
bera e Carballo foron mercadas 
por C ossonay, un ha empresa 
que consiste nun apartado de 
correos de Luxemburgo . Agora 
de ceñen a Tata y, proprietário de 
Alvarez, baixo a acusación de 
narcotráfico . .Antes fora a SIV 
de Ferro! e os xaponeses de Pe, 
ninsular MCu:leireira. O común de 
todos eles é. que se introducen 
en Galiza por man da Adminis, 
tración. Os casos de Cossonay e 
Taray, ambos en men os dun 
ano, constituen argumento sufí, 
ciente para pedir a dimisión de 
Couceiro e Fraga.+ 




