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Cossonay e Tatay os últimos casos 

A Xunta busca empresários e 
encontra timadores 

Siv, 
Cossonay, 

Eurogalicia 
Forestal, fá· 
brica de ca· 

misas de Ar· 
cade, Enrique 

Tatay, son 
exemplosde 
investidores 

foráneos, 
chegadosa 

_Galizaas 
máis das ve-. 

ces por inter· 
mediación da 

Xunta, que 
acabaron 

- descubríndo· 
se como un· 

ha esperanza 
frustrada, 

cando non 
como un ma

nifesto timo 
industrial. Traballadores de Álvarez frente as intalacións da empresa. 

HISTORIAS QUE NINGUÉN CRE 
ÁÓ.xel Fole 

Unha colección de relatos 
breves que amosa a 

· extraordinaria capacidade de 
Ánxel Fole para conyerter en 
literatura calquera feíto, real ou 
imaxinario. 
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O alcalde de Ponteareas afirma que non 
entende o galego para evitar unha querela 
A xuíz do xulgado de instru
ción Nº 2 de Ponteareas ven 
de solicitar do concello que 
lle remita a documentación 
referida ás contratacións la
bora is dos últimos quince 
anos asi como a relación de 
pastos de traballo do conce
llo. A petición derívase dunha 
querela apresentada polos 

concelleiros do BNG. acompa
ñada dun listado de 60 traba
lladores presuntamente co6-
tratados de xeito irregular e 
con relación de parentesco co 
alcalde. Este di que non en
tende a querela porque está 
redactada en galego, pede a 
tradución e retrasa a sua com
parecéncia ante a xuíz. (Páx. 7~ 

O PNV 'insiste en que hai que negociar 
. Tal e como se anunciara des
de a esquerda abertzale basca 
e como o próprio governo te
mia, o encarceramento sucesi
vo d6s membros da Mesa Na-

cional de HB trouxo un colo
fón de mortes, de modo que 
en só unha semana quedou 
igualada a marca de terror de 
todo o ano pasado: .(Páx. 1 s e 16) 

.Volver ao 
. ,,, . . 

pr1nc1p10 

Agora saen os arqueos das em, 
presas privatizadas no~m1,mi, 
cípios durante a década prodi, 
xiosa do PSOE, e _resulta que 
os déficit son monstruosos 
para uns ervícios que, na mei, 
rande parte dos casos, empio, 
raron. O carácter público que 
custara ano conseguir teria 
perdas, pero cando menos po, 
dian e correxir de de o con, 
trol democrático . -En plena 
onda liberalizadora resulta que 
hoxe o lóxico é desandar o ca, 
miño, porque a . eñore non 
lle ae o negócio como pensa, 
ban , me mo cando o conce, 
llo e comprometeron a co, 
brir o déficit . Ou i o ou car, 
gar má\ o irnpo tos e topar e 
con que a cou a saenlle ao 
cidadán a doble prezo. 

T mem exernplo da fune , 
rárias. A ferocidade coa que se 
blindou o monopólio privado 
oferecido (co e perpento de 
policias bloqueando velórios 
ou impedindo aos viciños 
mancomunar cemitérios) cho, 
ca agora de fronte coa necesi, 
dade de liberalizar os' servícios 
que impón a UE. Mais polo 
m éd io xa se arruinaron un 
bon mangado de empre as pe, · 
quenas .. Desa maneira vese a 

· perversión do método: xa só 
os grandes monopólios pode, 
rán montatse no ineludíbel 
negócio da morte. 

Algo parecido pasou· co trans, , 
porte, a limpeza, os servícios 

. de esgó'tos e aliga, ... e a ten, 
déncia anunciada polo PP sé, 
gue por ese vieiro . Agora todo 
o mundo ve que o que tantos 
anos ·custou conseguir non se 
pode deixar ir nun instante. 
Todas as c.esións que se fagan 
p;;i.ra prjvatizar o que custou 
sangue e. sudor erguer, acabaré, 
molo ·pagando mesmo do peto. 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERBA 13 DE FEBREIRO DE 1997 

De esquerda a direita, Xo!!é Cuiña, Manuel Frag~ e o Conselleiro de Índústria, António Couceiro. · < 

A empresa CosSonaye o proprietário de Alvarez, Enrique Tatay, 
os dous últimos casos 
. . 

A Xunta, intermediária de calotes industriais 
<: 

90- G. LUCA - M. VEIGA 

Para criar esperanza nos traballadore.s dunha empresa a piques de cerrar, para facerse cunha boa subven
ción da Xunta e recalificar terreos ou para ambas causas á vez, é notábel o número de empresários frau

. dulentos qué percórrerón nos úHif'Dqs apos a xeografía industrial galega, _de man moitas veces do próprio 
Conselleiro. Os de Cossonay·lnvéstments, empresa inexistente, que se fixo con tres históricas conservei
r.éis de Yigo, e o d~ Tátay, proprjet$rro _de_ Álvarez detido en relación co narcotráfico, son os últimos casos. 

inda se conta en Ferrol a histó
ria de PYBSA, unha empresa 

- adicada a pesca do bacalla.u. 
Cando en 1972 a maioria dos 
paises ampliaron as suas augas 
terriforiais ás 200· millas, a firma · 
ferrolá perdeu as suas pesquei
ras e catrocentos ·traballadores· 
quedp.ron sen emprego. _Pero, 

· pouco despois,_ a maioria viuse 
esperanzada por ,unha orixinal 

·alternativa:- un grupo de Xé;ipo
neses chegou ?. Ferrol decindo 
que ia investir ·na empresa. 
Houbo rolda de prensa, proxec
tos por riba da mesa e prome
sas. Pasados os meses r.esul
tou que os orientais foran colli
dos a lazo en Madrid µor repre
sentantes do Ministério a fin de 
calmar a inquietude dos traba
lladores e poster:gar calquer po
síbel protesta . 

A veces o calote só consiste ni
so. En conseguir tempo para os 
empresários e as autoridades. 

No entanto os empregados van
se encarniñando. palas saidas 
individua.is. 

Fáctoria de Motores Deutz en Porriño que non .cl1egou a pr~ducír; /" .,., · ',A IGLESIAS -

Nos primeiros anos oitenta, a re
conversión traeria novas exem

·plos. Un dos máis sonados seria 
. o da SIV, tamén na bisbarra ferro
lá A Sociedade Italiana do Vidro 
mesmo chantou un vistoso letreiro 
.nun solar disposto no concello de 
Fene. Alí botou moito tempo. Os 
xornais dedicáronlle planas entei
ras. A SIV era amostra de que o 
termo reconyersi(m significaba o 
que o governo pretendia:. perder 
un traballo para gañar outro e non 
desmantelamento ·industrial a pau 
seco como se veria despois. Fi- . 
nalmente, os traballadores, des
pedidos dos asteleiros, e que su
postam~nte ian ser en parte rem
pregados na nova factoria nunca 
viron elevar as suas trabes. 

Por aquel mesmo tempo, o con
Pasa á páxina seguinte 
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Fabricación de conservas en Alfageme, hoxe mercada por unha empresa ficticia. A. IGLESIAS 

Cuevas, o amigo de Fr~ga flito máis candente en Vigo era o 
de Ascón, un dos asteleiros me
llor dotados da ria. En 1987 as 
autoridades anunciaron a instala
ción en- Mondariz, ·concello próxi
mo á cidade, da Newhart Rese
arch Center, unha empresa de 
Texas adicada ás altas tecnolo
xias que investiría 22.000 millóns 
de pesetas no antigo grande ho
tel e que acolleria a unha parte 
considerábel do cadro de persoal 
sobrante de Ascón . O suposto 
empresário norteamericano bo
tou un mes en Vigo nun hotel e 
nunca máis se soubo. 

Pero a maior estafa da cidade re
sultou ser a de Motores Deutz. 
Unha vez desmantelada a empre
sa de motores de Barreras, Deutz 
instalouse no Porriño. Abriu a fac
toría e fíxose con máis de 3.000 
millóns en subvencións, outorga
das polo governo central e auto
nómico e cos terreas. Aos poucos 
meses pechou. Vigo quedaba sen 
a fabricación de motores que pa
saban a ser de novo exclusiva da 
empresa matriz alemana. 

As camisas de Ran:-bo 

Fernando Pereira, ex-alcalde de 
Soutomaior, recoñece que a frus
trada instalación dunha fábrica de 
camisas por parte dun emigrante, 
natural do concello e amigo de 
Fraga, foi "un pequeno golpe" pa
ra el. Xesús F1¡1entes, nacido na 
parróquia de Arcade , canta no 
Brasil con várias empresas. Unha 
deles, do ramo textil, emprega a 
máis de cincocentos traballado
res e abastece habitualmente ao 
exército. Fuentes foi un dos pro-

tagonistas do Congreso de Em
presários Galegas na Emigra
ción. Este tipo de encontros co
braron grande protagonismo nos 
primeiros anos do mandato de 
Fraga. A nutrida comitiva galega _ 
encontrouse, no caso de Fuen
tes, cun empresário simpatizante 
da extrema dereita que tiña como 
modelos no seu despacho a 
Rambo e a Adolfo Hitler. 

Pésie ás promesas iniciais a 
factoría prevista en Soutomaior 

non se chegou a realizar. Con
taba xa cunha cesión de terreos- ~ • # • r 

por parte--do concello e proxec- Eurogalicia Forestal fara !Jn 
taba importar algodón para en- proxecto de José Maria Cu"e-
tintar e produéir camisas. Fuen- vas, presidente da Confedera-
tes pretendía que a Xunta se fi- ción Española de Empresários 
_xese cargo do 60% dos investí- (CEDE) e de Javier de la Ro-
mentos,Jte. argumento de que sa, o representante. do Grupo 
en ExtremaClura, onde ao pare- Kio en España, · hoxe na ca-
cer tiña outra empresa, lle deran dea. Durante a campaña auto- · 
outro tantó. En Soutomaior ha- nómica de Decembro de 198.9, 
bia ilusióñ polos 600 postas de Cuevas acompañaba a comiti-
traballo que oferecia criar. Ainda va do Partido Popular e anun-
están esperando. - ciaba que tiña un compromiso 

con Fraga para instalar unha 

A Consellaria peclia '·comprensión' 
para unha mul~nacional inexistente 

fábrica de pásta de pape1 en 
As Pontes· con capital dá Xun
ta, da Feldmühle alemá (o gru
po Flick) e Torras Hostench 
(Grupo KIO). 

A Cossonay lnvestments de 
Luxemburgo chegou no 95 
para fundar o primeiro grupo 
conserveiro do Estado. Este 
proxecto pasaba pota compra 
de Alfageme, Curbera, Car
bal/o e Massó coa interme
diación da Consellaria de ln
dústria da Xunta que chama
ba aos empresários e pedia
lle& un esforzo de compren
sión para as ofertas da Cos
sonay. Os diários· chamaban 
en titulares aos compradores 
de Luxemburgo ."a multina~ 
cional · suiza''. Desde o exi
xente Rexisto .Mercantil de 
Luxemburgo confimaron á re
dacción de A Nos a T erra que 
Cossonay lnvestments non 
existía. De feito, as chama
das a un teléfono de Luxem
burgo eran desviadas por un 
contestador a un represen-

tante na Galiza. A perguntas 
de ANT, a Consellaria de ln
dústria da Xunta ratificou, con 
todo, a credibilidade de Cos-_ 
sonay lnvestments mentres 
un representante da conser
veira Massó manifestaba a 
sua extrañeza por a Xunta es
tar disposta a meter 3.500 mi
llóns no plano dos suizos para 
a conserveira de Cangas, 
"cando nós -precisaba- sairia
mos adiante coa terceira parte 
desa cantidade que a Xunta 
non nos quere adiantar". 

O consello de Cossonay ln
vestments está na cadea por 
estafa, despois da brigada de 
Delitos MOnetários descobrer 
que compraran un feixe de 
empresas arruinadas contra a 
entrega de accións falsas da 
General Motors. + 

Un coñecido empresário galega 
da cerámica, padecedor dos fa
vores concedido_s durante o 
franquismo á Rosenthal, filial da 
Feldmühle, calificaba a Euroga
licia Forestal de timo perfecto: a 
Xunta prometera 100.000 mi
llóns no que seria o seu proxec
to industrial estrela; a Feldmuhle · 

. desguazaba unha celulosa en li
quidación por obsolescéncia 
ecolóxica na Alemaña e Javier 
de la Rosa aportaba o capital 
para comezar a instalación. 

A GÚerra ·do Golfo, coa ocupa
ción de Kuwait, fixo saltar os ne
g óci os de De La Rosa e nen 

. Cuevas nen os alemáns volveron 
falar da celulosa. Un presunto re
presentante da Feldmühle visita
ra Santiago para advertir que a 
fábrica só seria negócio se a 
Xunta financiase a plantación de 
eucalipto en todo ó país.+ 

A visíbel man de Fraga 
básicos, desde a indústria naval, a agro-indú,stria. Jordi Pujol. 
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António Couceiro decia 
que corifiaba nel 

1 

o empresário 
I < 

deAlvarez 
detido por narco 

Estudesa-La· Cartuja non ti
ña capacidade nen proxec
tos para investir no Grupo 
de Empresas Alvarez (GEA), 
de feíto o seu cadro de per
soal e a sua facturación 
eran catro veces inferiores · 
aos do grupo galego. A Xun
ta confiaba contado en que 
aparecese un sócio capita
lista detrás da cerámica an
daluza. 

Nunh~ situación de deslei
go que se prolongaba inter
minábelmente, chegou Enri
que Tatay, un empresário 
valenciano alleo ao sector, 
que se declaraba disposto a 
reforzar e renovar a empre
sa. A pesar de contar T atay 
coa recalificacióri dos terre
as da fábr.ica no Cabral (la
vadores-Vigo), de dispor de 
cacarexadas aportacións de 
vários sócios e do aval da 
Consellaria de lndústria, os 
trasacordos e anúncios en 
falso do empresário vale!'l
ciano prolongarianse até o . 
31 de Xaneiro. Nesa altura 
as axéncias informaban de 

· que Enrique Tatay fora deti
do por delitos de narcotráfi
co. 

' 
Despois de cinco días de 
desconcerto, Cqrlos Pérez 
Manglano anunciaba a com
pra por 700 millons do total 
·de accións do GEA, en pro-
priedade de Tatay. O conse
llei ro de lndústria, António 
Couceiro procuraba tranqui-
1 izar aos traballadores: 
"GEA sae reforzado; o novo 
dono é un empresário res
ponsábel de recoñecido sol
véncia profisional". 

No proceso de transmisión 
de acción descobriase que 
Pérez Mangtano tiña pigno
radas o 100% das accións 
de GEA desde Decembro. 
Pérez Manglano impuña á 
consellaria de lndústria o re
cám b i o de Juan Ramón 
Güell. Tanto Güell como a 
totalidade da equipa xestora 
pe GEA fora nomeada pola 
Xunta que é tamén a que 
paga os seus salários.·+ 

Desde a sua toma de posesión do cargo de presidente 
da Xunta de Galicia, Manuel Fraga fixo constante 
renúncia á elaboración e posta en práctica dunha 
política industrial que axud_ase a paliar o retroceso 
neste sector económico que na actualidade emprega a 
menos traballadores que_hai quince anos. 

De pouco serviría que sindicatos e nacionalistas 
argumentasen reiteradas veces que o establecemento 
de prioridades produtivas para·a país e o 
desenvolvemento e apoio de liñas de traballo na 
indústria era tarefa própria, non de governos 
esquerdistas, senón de calquer tipo de governo, como 
demostra desde a segunda guerra mundial o sonado 
MITI xaponés ou os governos conservadores de Fráncia 
e Alemaña. Esta necesidade figurábase máis perentória 
_canto que Galiza estaba a ser involucrada en políticas 
económicas máis amplas que. disolvían sectores 

As estreiteces ideoló?<icas do governo conducido por 
Manuel Fraga non permitiron ir máis alá da procura de 
investidores privados para algunhas das empresas en 

. situación d~, crise. Nqn é de obviar q1:1e grande parte 
do aparato propagandístico,9e Fraga lribarne volcouse 
na cobertura de viaxes a Latinoamérica e mesmo a 
outros continentes á caza e captura de empresários 
emprendedores. Fraga foi S~l)lpre o seu garantista. 
Congresos houbo abando que anunciaron grandes 
logros por chegar. Titulares de prensa a embute 
encomiaron o acceso franco de Manuel Fraga aos 
máis destacados capitáns da indústria, así como, unha 
vez máis, a indiscutíbel eficácia do home de Estado. 
No ecuador.do seu mandato, algún xornal 

Mais, no final da sua carreira política, o balance 
parece ben diferente. Non só resulta· magro o listado 
de empresas que arribou a Galiza nestes anos, senón 
que hoxe ·e posíbel comprobar que a Xunta mediou en 
moitos casos con mafiosos e fraudulentos empresários 
que non só non trouxeron investimentos, senón que 
sementaron a frustración e o desespero en famílias 
arelantes dunha saida eco.nómica para a empresa da 
que dependían. 

· -. especialmente favorábel, non dubidaba en situar ao 
noso presidente, neste.campo, por riba do mesmo 

Fora das· rendas eleitorais que o PP·poidese· tirar desta 
camavelesca política económica, na que non faltaron 
os indianos con foto _de Rambo, Reagan e Hitler ás 
suas costas, bótase a ver unha profunda inmoralidade, 
tanto máis grave, canto máis urxia outrc¡i aptitude. • 

- A NOSA T$RRA 



LO 'FUTURO DAS PONTÉS 
DEEEN~ OA D~MOCRf4CIA : · 
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As manifestacións contra ~ moción sucédense desde o anúncio da moción de censura. Na foto a cele~rad~ dian~e-~e Fraga o 7 de Febreira." A. IGLESIAS 

O venres 14 un tránsfuga do PSOE poqe darlle a alcardi~ aó PP 

lncertidume sobre o resultado da moción de censura nas Pontes 
-0-X.C. 

Agárdase con expectªción a 
celebración no Pavillón dos De
portes, o vindeiro venres, da 
moción de censura promovida 
polo Partido Popular pa·ra em
poleirar á alcaldía ao concellei
ro tránsfuga Vicente López Pe
na, que se atopa desaparecido 
nos días prévios. O alcalde Ví
tor Guerreiro aceitou o reto que 
López Pena celebrou de cele
brar Lin referendo para saber a 
quen quere o povo na alcaldia. 

A medida que se achega a .hora 
do debate sobre a moción de 
censura nas Pontes, novas infor
mación confirman a implicación 
de Endesa e a dirección do PP 
galega na operación. Segundo 
informaba o xornal Faro de Vigo, 
semanas atrás. deus directivos 
da empresa eléctrica reníronse 
con Xosé Guiña e a responsábel 
local do PP, e nese xantar muñi
riasé a estratexia que culminou 
na moción -de censura. Romay 
Beccaria, . que non quer perder 
de nenguha maneira o seu niño 
provincial, polo que poda pasar 
en Madrid, sumariase a última 

· hora e xogábase como ministro 
para anunciar el mesmo a mo
ción. A preséncia de Endesa de
trás de toda a óperación foi ta
mén recoñecida días atrás polo 
ex-alcalde Aqüilino Meizoso. 

Nestas semanas producíronse 
unha manchea de actos en de
fensa da alcaldía. Sete dias· an
tes da moción, o alcalde na
cionalista coincidid a carón ·do 
presidente da Xunta, e os con
selleiros de lndústria e Ordena
ción do Território na inaugura-

ción dunha fábrica de pás para 
aeroxeradores. Víctor Guerreiro 
agradeceu cortesmente as xes
tións. que contriby_iron á instala
ción e aproveitou para pedirlle a 
·Manuel Fraga que se dirixise 
aos membros do seu partido 
"para evitar que se santifique o 
transfuguismo e se traia crispa
ción e tensión ávila das Pontes". 

O presidente da Xunta retrucou 
que"'non é o Jugar, nen o momen
to para esas peticións" e remitiuse 
ªº xuízo da história, "xa as fumas 
talarán e dirán quen ten razón" .. 

. Mentres se producia esta inaugu
ración un cento de persoas mani
f estábase contra a moción de 
censura ás portas da factoria si
tuada no po.lígono industrial. 

Manifestación 
e chcimamento 

O dia 1 O de Febreiro produciuse 
unha nova· nianifestacián polo 

centro da vila, na que apesar da 
chúvia contínua, asistiron máis 
-dun mLlleiro de persoas, tras 
dunha pancarta que rez_aba "Po
lo ·futuro de As Pontes. En de-

- tensa da democrácia". lnterviron 
ao final da mesma o portavoz 
do PSOE e o alcalde nacionalis-

, ta. O primeiro deles, David Vé
rez , pediu disculpas, en nome 
do seu partido, "por ter incluido 
nas listas a unha persoa que 
nos avergonza", pedíndolle pu
blicamente "dimite Vicente, pon 
o teu cargo a disposición e vai
te, polo ben do teu pavo" . 

Vítor Guerreiro fixo un chama
mentq público para que o poli
d e po rti vo se abarrote e os 
censores reconsideren a sua 
posición, u.o dia 14 ternos que 
encher o pavillón para lle dicer 
a Vicentito que está equivoca
do, qt.ie ten que modifiéar a 
sua postura de vendido e de 
traidor". 

_Fraga xunto a Vítor Guerreiro durante a inauguración da fábrica de pás. A. IGLESIAS 

Como o posíbel futuro alcalde 
está desaparecido desde hai vá
rios dias o primeiro edil naciona
lista convidouno a "sair do zulo, 
non esteñas escondido como os 
terroristas. Pasea polas ruas e 
pergunta directamente aos vici
ños se te queren, porque eu xa 
pasei un referendo e son alcal
de porque asi o decidístedes 
nas eleicións". 

Pediulle á xente que non se dei
xase levar palas provocacións 
"qos que están en liberdade 

provisional e teñen que 
apresentarse cada quince días 
ante o xuiz porque teñen tres 
xuizos pendentes", en alusión 
directa a Aquilino Meizoso aos 
que se viu merodeando mna 
mañá do domingo polo lugar 
onde apareceron pintadas con
tra o tránsfuga López Pena. 

Na manifestación estaban pre
sentes deputados provinciais e 
autonómicos do BNG e diferen 
tes responsábeis políticos do 
PSOE e de Esquerda Unida.+ 

XAN CARBALLA 

A família despedaza ao pai 
Resulta sospeitosa ~ maneira de se referir o presidente da Xunta ás 
crecentes disensións do PP galego: cousas de família. O sistema da 
doble moral sempre foi moi caro á dereita, pero dicer que a política 
irrtéma dtin partido que monopoliza o poder na Galiza é un asunto 
familiar traenos á memória os arranxos sicil~anos. · 

Pretender que as andanadas que se mandan Cuiña e Vitorino son pe~ 
·cata minuta ou que a fac!"ienda coa que Baltar ou Cacharro anúncian 
que o território provincial é deles e ali non se toca, non divid~n ·a uni
dade popular non o ere ninguén. O problema é que en poucas semanas 
hai que empezar a annar as listas autonómicas, con menos deputados a 
sair de todas todas, e cunha probabilidade alta de non repetir govemo. 
As arcas públicas están mennadas e houbo que chamar a filas a todos 
os altos cargos para que as valeiren, xusto ao pé das eleicións. 

Os puñetazos na mesa dun presidente en devalo xa non asustan a 
uns baróns que se encastelan nas suas posicións~ incapaces de tras
mitir unha idea de unidade da que Fraga construiu un simulacro. Se 
a comparación vale, a posición do patrón lembra á do Tupac Ama~ 
ru despedazado polos conquistadores españois: un cabalo tirando de. 
cada extremidade e eh cadansua dirección .• 

-
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O presidente reuniu aos altos cargos para axilizar as subvencións polas eleicións 

Fraga recoloca a sua irmá 
despois de que Cuiña a cesara 
~ ARANTXA ESTÉVEZ 

A flexibilidade á que se prestan os postos de libre designación na 
Administración protagoniza un novo, ainda que non corrente, capí
tulo: Cuiña despide da consellaria que dirixe a Rosário Fraga, e o 
presidente da Xunta, do calé irmá, contrátaa como asesora persoal 
da Secretaria de Relacións coas Comunidades Galegas, dependen
te da Presidéncia. A CIG-Administración reseña a falla de afinidade 
entre Rosário Fraga e Cuiña, quen continua a rifa con Vitorino Nú
ñez polo reparto de poderes no PP. Por outra parte, acelérase o ca
miño cara ás eleicións e Fraga arenga aos altos cárregos da Xunta 
para que contribuan co seu traballo a rodar a maquinári~ eleitoral. 

cupado pala eficiéncia da Admi
nistración, segundo reza a circu
lar que Dositeo Rodríguez enviou 
aos altos cárregos da Xunta para 
reunirse· con ele_s .a· dia 3 de Fe
breiro. Neste encontro participa
ron 12 secretários xerais , 48 di
rectores xer~is, 44 delegados 
provinciais, 44 secretários ·provin
ciais e perto de 150 subdirectores 
xerais. Se algun dos altos cárre
gos non puidese asistir tiña que 
xustificalo diante da Inspección 
Xeral de Servizos. As preocup<:!-
cións de Fraga. dirixianxe a ''todos 
eses aspectos insertos no seu 
obxectivo de facer efectiva unha 
Administración Pública máis mo
derna, áxil, eficiente, preocupada 
polo cidadán e que logre un alto 
nível de resposta, eliminando trá
mites innecesários". 

Os 300 altos.cárregos da Xunta 
que se reun iron esa tarde con 
Fraga escoitaron as ideas do 
pr~sidente da X~nta cara ás elei
cións autonómi cas de OLitono. 
Porque a chave eleitoralista non 
lle toi agachada a estes funcio
nários aos que se. lle indicaron 
as datas próximas aos coníícios 
para executar subvencións pen
dentes. Esa é a explicación , se
gundo a CIG, para entender que 
as subvencións do 96 estivéran
se retrasando. "Só na consellaria 
de Agricultura están pendentes 
de pagar máis de 5.000 subven
cións , que incluso lles obrigou 
aos labregos a ter que solicitar 
créditos bancários para facerlle 
fronte ás amortizacións", din 
desde a central nacionalista que 
engade que as intruccións toron 

~ "deixar as arcas a cero!'. 
¡¡:¡ 
L.IJ 

~ Na reunión do 3 de Febreiro es
<i taban presentes, ademái·s de 

Oositeo Rodriguez, Conselleiro da Presidéncia, def.endeu a contratación de Rosário Fraga. Fraga, o conselleiro de Presi

Cando o governo tripartito da 
Xunta, o conselleiro de Sanidade, 
Pablo Padin, nomeara como ase
sora persoal á sua tilla, tendo que 
recuar e anular a contratación po
lo escánda~o político que provoca
ra. O antecedente semella non in
fluir ao presidente da Xunta, que 
outorga a Rosário Fraga o· posta 
de. asesora persoal na Secretaria 
Xeral para as Relacións coas Co
munidades Galegas e depende 
de Presidéncia. A información só . 
é pontualizada 72 horas despois 
por Dositeo Rodríguez, para expli
car que Rosário Fraga leva 13 
anos rotando en diferentes pastos, 
da administración autonómica e 
informando que o pasto ocúpao 
na "Secretaria Xeral de Presidén
cia. Asuntos Sociais". 

A irmá do presidente ocupará un 
pasto de asesora; polo que co
brará ao redor de médio millón 
de pesetas ao mes, uns 6 mi
llóns ao ano. A CIG, central 
maioritária na Administración au
tonómica, eré que é a sua abriga 
pedir. a anulación do contrato e 
denuAciar a colocación de pa
rentes con salários millonários. 
"Nestes dias nos que miles de 
cidadáns están á espera de co
ñ ecer as notas das oposicións . 

para obter un posta de traballo 
na Xunta (despois de pagar ta
xas por matrícula, probas selecti
vas etc) resulta desesperante 
comprobar o estilo do presidente 
da Xunta, para conseguirlle colo
cación á irmá", di Xan Carlos An
sia, secretário nacional da CIG
Administración Autonórrica. . 

Segundo o retrato sindical Rosá
rio Fraga lribarne non é unha mi
litante conservadora calquer e 
sempre tivo un papel destacado 
dentro do PP. A sua. utilización 
está suxeita á flexibilidad€) (foi 
asesora persoal en vários depar
tamentos) e ás necesidades do 
partido. Despois de traballar co
mo xefa do· Gabinete Técnieo da 
consellaria de Política Territorial, 
Obras-Públicas e Vivencia, . foi 
cesada días atrás. por Xdsé Gui
ña. Segundo a CIG" 'os motivos 
parece que responden á falt~ de 
afinidade política. entre o conse
lleiro e a irmá de Manuel Fraga, 
así como ao nerviosismo de Gui
ña pala inconcreción na designa
ción do sucesor do presidente". 

Subvencións 
en clave eleitoral 

O preside~te da Xu nta está preo-

dencia, Dositeo Rodríguez, quen 
se encarregou da convocatoria, 
Xesus Pérez Varela (Cultura), 
Celso Currás (Educación), Víctor 
Manuel Vázquez Portomeñe, 
Xosé Maria Hernández Cachón, 
(Sanidade) e Antonio Couceiro . 
(lndústria) . A a.Xilización dos .trá
mites para axud(i$ e subven
cións teñen que "venderse" polí
ticamente, segwndo ?~ ~ecomen
dacións de Fragíi!,,_,qu~ comentou 
que ~' había que. receber máis aos 
alcaldes e. dem_ais políticos lo
cais". Tamén o presidente da 
Xunta permitiuse facer sua unha 
cita dun diário catalán que di 
"Pujol manpa,. Fraga seduce e 
Fraga conduce" -para despois 
agradecer aos ·altos_ cárregos o 
seu esforzo de anternán. · 

"Como se pode ob.rig~r a acudir 
a unha reunión para preparar 
unhas eleicións a iuncionários 
independentes qúe ainda que 
son p~rsoal de libre designación, 
son funcionários que n<:>n teñen 
porque, ter nengunha relación co 
Partido . Popular?", pergúntase 
desde a CIG para solicitar das 
institucións democráticas, gru
pos parlamentários e Valedor do 
Povo a icitervención no que con
sideran "utilización clientelista e 
caciquil da Administración".• 

ANOSATERRA 
'I -

11 Congreso de lnzar 
A orgariización integrante-do BNG ,- lnzar celetrra o·-seu-11 -
Congreso o Sábado 15 de Febreiro na Faculdade de Eco
nómicas de Compostela. Este·é o .primeiro _congreso des
pois de entrar no Bloque hai. catre anos ~ a sua militáncia 
aproveitará a ocasión -
para analisar a expe- ,.,------
rién cia destes anos 
dacordo coas pm;tu
r as formuladas ·no 
rnomento da int~gra
ción, que eran a in
tención de contribuir 
a afortalar o BNG co~ 
mo instrumento orga
nizador ._e liberador 
ao se[\/izo dos secto
res populares _do pa
ís. En palabras do 
sel:J dirixentfri Xesus 
Vega, "o periodo que 
levamos no BNG foi 
moi interesante e 
irnos seguir a contri
buir a facer-un BN.G .ª § 

forte ao servizo .do H 
país';_ lnzár elaborou· - i t 
un-documento titula- B 
do "Contra a léxica ~· ª ~ 
da mundialización" r 1 L 
no que se denúncia Xesu_s Vega, dirixente efe tnz~r. ~ 

"un mundo debedor 
do pensamento único" con procesos de · integración e glo
balizacióA que poñen en perigo a construción nacional e o 
exercício das liberdades .. "Queremos contribuir á difusión 
das ideas-~qúe nos defenden de supostas verdades uni
.versais, a liberalización, que tratan de lexitimar o proceso 
de domínio dos grandes grupos financ~iros transnacionais 
e que negan outras solucións", dfxo Xesus Vega. lnzar ta
mén pretende facer propostas -en torno a novas formas de 
relación social no tocante á construción nacional. Por ou
tra banda, ainda que o congreso de lnzar significará al
gunhas incorporacións á dirección, non se prever:i cám
bios significativos no Gonsello Nacional de-sta forza.• 

Blindaxe ante posíbeis novas mocións 
eri Ouren·se1 , 

5 

Fontes do BNG e do PSOE tratan de impedir qtte se 
produzan novas xestións do presidente da Deputación 

,de Ourense, )fosé Luis Saltar, para convencer a 
deputados sociali$tas de apoiar novas mocións de 
censura en concellos como Rairiz de Veiga, Petin e 
Rubiá, reproducindo o sistema xa empregado en -
localidades como Castro Caldelas, Maceda, Melóns, 
Vilariño de Canso e, moi recentemente, nas Pontes. O 
alcalde de Allariz, Anxo Quintana (BNG), e o do -
Carballiño, Manuel Vázquez.(PSOE), tratan de mellorar 
as relacións entre os grupos nacionalista e socialista 
dos concellos antes··aludidos para paliar as tensións 
políticas e prever a presenza de "compradores de 
votos '' . O entendimento entre as duas forzas no 
Carballiño é o modelo a seguir.• 

Anúndan as eleicións ·autonómicas· 
para Outubro 
.Fontes do PP de Galiza estiman que Manuel Fraga po
deria disolver o Parlamento entre ós dias 21 e 26 de 
Agosto para convocar as eleicións municipais o Domin
go 19 de Outubro. Pero mália que as cúpulas populares 
anunciaron que._ non prevén un adianto das eleicións, 
outras·fontes sinalan que as contratacións de vallas pu
blicitárias por parte vdo .PP para os_ meses de inícios do 
verán indican qu,e. Fr.ag~poderia adiantar a .data de c_on
vocatória. Os-partídos da ·oposición, BNG e P-SOE, --tr-a
balla,n coa posi-bilidade do adiantam~nto e o .própri_o PP 

. leva uns meses impulsando mocións de censura. En to-. 
do c~so Gal iza lev·a un ano en pre campaña eleitoral. • 

As caixas do S_ul - ~, . 

non conquireri evitar a fusión·- --
-Un informe da Consellaria dé Economía puxo de 
manifesto a opinión desta institución ~:e .que a Xunta 
Clebe impulsar unha fusión das caixas. de aforros do Sul 
que contemple ó repartó entre Vigo, Pontevedra e 
Ourense dos seus servizos e actividades centrais. O 
informe de'Economia di que o modelo de xestión de 
CaixaVigo debe ser imitado e ·obriga aos presidentes . 
das caixás a aceitar a orde de fusión. En reali-dade, 
habia tempo que. no· Governo galego tiñan a convición 
da necesidade de facer un ha grande caixa do Sul, ·pero 
os grupos que controlan cada unha das tres entidades 
financeiras prefería seguir por libre e eludir o control' 

. dunhas institucións que teñen carácter público.• 
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O·PtNIÓN 

O AUTOR DO ARTIGO REFLEXIONA SOBRE A · 
POLÍTICA DE COMUNICACIÓNS DA XUNTA (AU, 
TOESTRADAS CON. MÉDIAS DE 80 QUILÓME, 
TROS POR HORA, AUTOVIAS· POSPOSTAS ANO 

·TRAS ANO OU VIAS DE COMUNICACIÓN CON · 
REMATE EN NENóURES) AFIRMANDO QUE PARA 
OS ACTUAIS MANDATÁRIOS DA XUNTA O "ESTA, 
DO DE OBRAS" É O IDEAL POLÍTICO DE GOVERNO. 

CONSTRUCIÓN DEESTRADAS, 
ENTRE O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

AS PRIMEIRAS PEDRAS CON FOTO . 

Hai tempo que ando. a cismar na escrita 
dun artigo sobre a política de estradas e 
autoestradas da Xunta de Galiza e, á vista 
da decisión da construción da via entre 
Compostelá e Lalin, xa non hai máis remé, 
dio que facé,lo. · 

Poderia pasar,se por_ alto a teima do se, 
ñor Cuiña Crespo en facer vias rápidas 
polas comarcas ·costeiras, no .canto de 
atender as demandas dos Concellos -en 
concreto, dos do Morraio- que prefiren 
ver feitas as circunvalacións. Pero esa 
teima forma parte d~ sua estratéxia de 
obrar por obrar, cotno se o "Estado de . 
Obras", fose o id.eal dun Governo. Xa que 
logo, cómpre an_afoar os proxectos dos 
que estes dias se fala e roáis as eivas qve, · 
no nivel das infraestruturas, van ficar no 
tecido comunicacional e de ordenamento 
do território donoso País. 

Para comezar polo "proxecto,estrela", a no, 
va auto,estrada Compostela,Lalin (o de 
Ourense xá se verá) non deixa de ser o ca, 

· rreiro que o Conselleiro quer para chegar 
logo á sua casa. Porque ao ·País non lle ser, 
ve. Para nada. Ao meu entender, para ver, 
tebrar as comunicacións do interior, a via 
que se pretende facer . deberia levar outro 
rumo. 

Cómpre lembrar que a cidade de Lugo / 
mantén relacións con outras ' tres, nomea
damente: A Coruña · -pa.ra a que xa hai' 
auto-estrada-, Compostela e Outense. 

' Pensemos que os ~ixos entre Lugo e as duas 
cidades citadas a final son os que poderian 
desenvolver á Galiza. interior, se é que un
ha boq. estrada axuda a iso, claro. 

XOSÉ CURRÁS 

Serta de Outes, para enlazar coa estra:da 
Noia-Compostela e · coa ~strada 
Padrón-Rois-Aguasantas (outra que tal 
baila), circunvalando Padrón dende Ex
tramundi, que abriría a rota do Sul da Ga
liza para os habitantes desa comarca', e 
non Rºr Negre~I'a:· 

Tamén poderiamos lembrar as moitas 
promesas de arranxo da estrada Ponte 
Caldelas , A .Cañiza, 
das que nunca máis se 

. soubo, ainda que é a 

os que fan ·as causas cos pés, non. O Con, 
cella de Vigo ven de des baldar 100 mi
llóns de pesetas nun escudo ("feíto por ca
taláns") para mellorar o tráfego urbano. 
Se colleran unha nota de prensa do 
PNG-PG da primavera do 90, con Fraga 
xa no Poder, verían como esas solucións 
foran sinaladas por ese grupo político de 
xeito totalmente gratuito xa nesa época: e 
non habia Túnel de Beiramar, nen nó de 

Isaac Peral, nen anaco 
novo de República 
Arxentina. 

saida natural dos por
ros de Marin e Vila
gai:cia cara o Conda
do e Our·ensé, · por 
parte do enlace de 
Pontevedra .coa auto
vía Rías Baixas.' Son 
moitas as rotas que a 
Consellaria pensou 
cos pés, como a vía 
entre Curro e San
xenxo .. Demostrada

.mente, a pólítica do 

'A.cPTOPVestá 
Falando de Fraga no 
poder, creo lembrar 
que o Presi'dente dixe
ra, nos· primeiros tem
pos do seu 11).andato, 
que ia substituir os si, 
naladores metáhcos 
de estrad_as por outros 
de ped.ra, como os de 
antes, "estando como 
estamos en el País del 
granito". Non acordo 
moi ben se iso foi polo 
tempo dos Santos 
Inocentes ou se os 
inocentes fomos nós 
por crer a un Presi-
9ente que "nunca 
minte". 

teimarido ei1 facer as 
estradas polo. C:amiño 

máis curto no mapa, sen 
coñecer a reahdade da· 

O a liza" 

Partido -Popular na 
Xurita non ten ta ver- ... 
tebrar o noso territó-
rio p~ra o seu desen-
v o l ve m eñ to, senón 
xústificar obras, dicer 
que se fan causas, 
agouros e bébedos de 
titulares nos Meios de 
Comunicación, profi~ 
s-ionais das primeiTas 
pedras e das fitas, nada sério. 

E para que se vexa claro cal é a sua polítka, 
'despois de que estrelaran un camión contra 

Enfm. Penso que nin
guén vai remediar a 
desfeita da auto-estra-

da a Lalin. Nen a de Baiona, nen moitas 
outras. Só un cámbio de Governo na 
Xunta de Galiza, con grupos preocupados 

· polo desenvolvemento do País. no Poder, 
-poderia evitar que o "Governo amigo" 
nos tivese sen tren até a eternidade e coas 

. auto-estradas sen rematar até a data máis 
cima citada.+ 

XOSÉ CURRAS é xornalista 
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PAN 
E ROSAS 

ALBERTE SURAS 

O vindeiro oito de Marzo é o Dfa (?) 
da Muller Traballadora. Seguramente 
sexa preciso -relembrar certos feítos. Foi 
unha xornada triste de hai 89 anos a 
que lle custou a vida a 129 obreiras 
textís de Nova Iorque. Na fábrica Cor, 
ton as traballadoras pecháronse para re
clamar unha série de melloras laborais. 
Pedían unha xomada de 1 O horas e un 
salário igual co dos homes. O patrón 
ordenou queimar as instalacións para 
obrigalas a sair, pero elas permanece
ron nos seus postas . Todas morreron. 
Dous anos despois, en 1910, convocou
se en Copenhague unha xuntanza de 
mulleres socialistas. A revolucionaria 
alemana Clara Zetkin propuxo celebrar 
o 8 de Marzo como Día da..Muller Tra
balladora, en recordo das obreiras tex
tís mortas. 

"Pan e Rosas" é un himno empregado 
polo feminismo e que serve tamén para 
o Día Internacional da Muller T raballa
dora. "Queremos pan, e tamén queremos 
rosas", era o lema dúnha pancarta das 
obrei.ras textís de Massachusetts 
fEE.UU) que levaban á fronte das súas 
manifestacións. Rosas e pan lembra o 
doble traballo ao que se ven abocadas 
todas as mulleres do mundo. Incluso se 
viven en paises desenrolados e teñen un 
traballo remunerado deben facer un se
gundo traballo "de balde". 

"A anatomía é o seu destino" é unha fra
se de Freud pala que se atribue ás mulle
res só o papel de reproductoras e coida
doras da especie humana. Amparándose 
nesta teoría marxinouse durante séculos 
á mitade da poboación. O traballo da 
muller, nestes tempos, empeora e perde 
parte das conquistas acadadas xa que en 
épocas de escasez presionase máis sobre 
os máis desprotexidos. 

O lema segue senda válido: pan, rosas, 
respeito e dignidade. Por iso m rreron 

. millóns de mulleres e, hoxe eguen 
dando a súa vida miles coma a Ro a 
de Cotton . A todas elas (as que nos 
deron a vida, as que nos deixaron, as 
que nos aman e amaron ... ) quera ex
presarlles a miña máis fonda admira
ción.+ 

ALBERTE SURAS é Profesor Numerario de Sisten1as 
Informáticos e escritor. 

El por qué non se fa¡ a auto-estrada entre 
C:ornpost~la ~ Ourense pai;tindo da Lava
colla cara Melide, con xiro cara Taboada 
e remate en Cambeo? O camiño non é o 
roáis diteito, de certo,· pero si o roáis con
veniente para o desepvolvimento de todo 
o País. As perdas poden ser de 25 km, co
mo moito, pero gañamos duas rnédias au
to-estradas entre Lugo e Compostela e 
Lugo e Ourense, por parte de unha entre 
a capital e a cidade das Burgas. As terras 
do señor Cuiña·non ian ter roáis nen me
nos va-lor por iso, pero a nosa Terra, si. 
Naturalmente, as vilas e lugares que se · 
nomean na proposta son referenciais, non 
exactas; trata-se de dar unha idea, non de 
desenvolvé- la a treu.' A quen lle corres
ponde facer forza para que se faga duñ 
xeito mellor esa obra, para que se invistan 

' un valo -na TV~ _pedindo ·as auto-vias 
para o 93, lago de que asinaran o acordo de 
que rematl!ban para o 95; alén de que o se
ñor Orza dixese no Parlamento de que a 
débeda histórica estaba pagada coas auto
vias, nen sequer saben razoar. E digo-o po~
que todas as demais Comunidades Autóno: 
mas xa teñen, dende -hai. tempo, autovías 
de acceso, mesmo ·algunhas de comuntca
ción interior, o que quer dic'er, seguindo a 
sua tese, que a elas tamén lle's pagaron a 

Xosé Lois 

' ben os cartas de todos os-galegas, é aos 
deputados de Lugo e Ourense, aos seus 
Presidentes das Deputacións, aos seus sin
dicatos, ás patronais, ... 

Pero ainda hai máis, pois que a CPTOPV 
está teimando en facer as estradas polo 
cam iño máis curto no mapa, sen coñecer . 
a·realidade cla Galiza. Por exemplo, o Sul 
da Costa da Marte (Fisterra, Corcubión, 
Cee, Dumbria e part~ de Muxia) ficaria 
mellor comunicado con Compostela atra
vés da ·estrada Dumbria-Pino de Val-A 

· sua débeda histórica. E se toda5 a reclama
ban, quén foi o que tivo .superávit históri
.co? O que si vai ser histórico é o remate, 
alá polo 2005. 

T amén vai figurar nos livros de História a 
velocidade que anúncian para .a auto-estra
da do Val Miñor: 80 km/h. A esa via habe
ria que acceder lago de pasar por dóus ou 

· tres nós Ot.i raquetas: T eis, Puxeiros e Uni
versidade, e sairia-se· dela antes de Baiona . . 
Diga-lle vostede, señor Con~elleiro, a al
guén de Nigrán que vaia por ela para ir en 
Balaidos ou no Corte Inglés. Son para ca
tro días de verán esas obras, como as que . 
queren facer no Morrazo. Esa si que unha 
chambonada e non a das voltas e reviravol
tas que ten a autovia de Carballo á altura 
da Pastoriza. 

Mais non ·son só o "populares" da Xunta 
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Xosé Castro, alcalde de Ponteareas 
está a ser investigado por tráfico 
c;ie inffuéncias e prevaricac;ión. 
Á direita, edifí_cio do concello. 
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.Defensa pédelle · 
ao concello. de Ferrol 
que lle envie ·en castelán 
un documento . 

A oficialidade dos documen1os 
en galega é posta en entredito 
pala xeréncia de 
lnfraes1ruturas do Ministério 
de Defensa, con delegación 
na Coruña. Tras receber un 
documento ·do conceUo de Fe-

. rrol no que se daba canta de 
que nunha das propriedades 
do ministério estaban persoas 
non autorizadas, a xeréncia 
pediu que llo enviaran en cas
telán aducindo que o escrito 
tiña efectos fóra da Galiza. Xa 
non é a primeira vez que De
fensa protagoniza o xesto de 
solicitar traduc.ións deixando 
sen éfecto a docu'mentación 
elaborada polo concello de 

O alcalde de Ponteareas non entende o galego dunha denúncia por contratación.irregular 

Para que oferta ele .emprego? eu erÍ1prego a q~errme, peta 

-Ferro! eri galega ao non consi
deralo un idioma oficial.+ 

O-Mecltec .intplanta duas 
, . .. . 

xerenc1as non mesmo 
9*A.L. 

A xuíz do xulgado de instrución Nº 2 de Ponteareas ven de solici
tar do concello que lle remita a documentación referida ás con
tratacións laborais dos· últimos quince anos asi como a relación 
de pastos de traballo do concello. A petición derívase .dunfla 
querela apresentada polos concelleiros do BNG acompañada 
dun listado de 60 traballadores· presuntamente contratados de 
xeito irregular e con relación de parentesco co alcalde. Este 
di que non entende a querela porque está redactada en galega, 
pede a tradución e retrasa a sua comparecéncia ante a xuí~. 

A sinceridade de Castro non ten 
límites; sempre usou a rede de 
favores e axudas persoais como 
argumento do éxito eleitoral du
rante perta de 30 anos. "Hoxe 
vou receber a catre· persoas, se
gundo a nota que teño veñen 

demandarme traballo. Pero mi-· 
re , un deles é xordomudo. Eu 
contrátoo neste caso e eu pro
póñoo á miña equipa de gover
no, até ser,i ter neGesidade, para 
axúda~o/Ternos eolocádo no 
concello a xente que . o-estaba 
pasando 'ma1'r, -tleclara publica
mente Xosé Castro. , . 

A xuíz iflvestiga os -delitos-de · 
tráfico de influéncias e prevari
"cación despois de' qüe Roberto 
Mera, Bolívar Go_nz~lez e Fran
cisco Eirá, concelleiros dó 
BNG, apresentaran a querela 
co ·1istado dos posíbeis contra
tos ilegais . Asi o alcalde ten· 
que entregar no xulgado docu-

Ademais de non entender o ga
lega, Castro tampouco entende 
o motivo da querela. "Que eu 
empregue ou que acceda a un 
emprego a un señor qu_e ia na 
candidatura do Partido Popular, 
governando o Partido Popular, 
é máis léxico que empregar a 
un señor que ia na lista de 
Converxéncia Nacionalista ou 
no PSOE. Sen embargo teño 
algun deses tamé'n emprega
do", di o alcalde no programa 
da televisión municipal na que 
se lle entrevista. A inexisténcia 
de oferta pública de emprego 
no concello de Ponteareas é 
normal para o alcalde ''porque 
cando chegan e din : mire vos
tede, é que tiña que facer unha 
oferta pública de emprego. Pa
ra ser honrado hai que dicir as 
verdades. Eu fago unhGi oferta 
de · emprego e me veñen 400 
tios e eu emprego a quen me 
dá a gaña a min". Entre o per
soal do concello está o seu tillo 
e o seu xenro, que é director da 

Horror á forza galeguista do. PP 

~-adio e :~l~vi~iól"~ Municipal. 

Entre outras razóns, os enfren
tamentos entre Xosé Castro e 
os naclonalista.s xurdiron por
que estes solicitan as cantas 
do concello e a documentación 
referida ao p_ersoal do mesmo. 
Tras 28 anos como alcalde 
Castro, que está pendente dun 
recurso por agredir a dous furi
cionários que inspeccionaban a· 
televisión municipal, daquela · 
ilegal, ten recebido denúncias 
pola utilización partidista deste 
meio de comunicación ou o 
funcionamento interno do con
cello. Presume da sua inocén-

··' ~ .. r 

cia polo arquivamento das que
relas contra el e a aceptación a 
trámite da apresentada polo 
BNG pode significar que o xul
gado en1ré por primeira vez no 
concello. 'El mesmo recoñece 
que as contratacións de persa- · 
al labora·1 fanse .de ·cos·tas :á 
oferta pública. , · . 

Agora retrasa o proceso ale
gando que non enter:ide o gé;ile~ 

. go da querela dos na~iona,lis .;; 
tas. "Mália que non é críbel, 'es
te xesto concorda coa sua ah
tud e habitual · cara o idioma .. < .. ! ·. ~ .... .,. .•. ,;,·-~ 

O PP centra a sua estraté~ia en desaqr~ditar aos viciños que se 'opoñen . 

SogamO :irrtpón -·~ ';erripaCac(ora en. Vilaboa · 
As afirmacións do alcalde de Vi
laboa, Enrique Fernández (PP), 
de que a planta empacadora de 
lixo non se instalaria no conce-
11 o, caso de oporse os viciños, 
quedaron en nada. As accións 
de protesta que levaron a cabo 
en Figueirido -onde vai ubicarse 
a empacadora- e no próprio 
concello, depositando bolsas de 
lixo, non serviron para conven
cer ao alcalde. 

Fi.nalmente confirmárons·e as 
declaradas intencións· do con
selleiro de Xustiza e Interior , 
Xesus Palmou, e da Sociedad e 

......... - • 1 

Galega de Meio Ambiente, So
gama, de sacar adiante o .seu 
proxecto e trasladar a Vilaboa 
a empacadora situada en Gui
xar, no bairro vigués de Teis 
para, ségundo os viciños de Fi
gueirido, "cumprir un compro
miso político do alcalde de Vi
go (PP)". 

Mália o PP e a Sociedade Gale
ga de ·Meio Ambiente empregar 
cortinas"-ct_e fu_me como-· ?fer?~r 
novas alternativas de ub1cac1on 
da empacadora -caso do alto 
de Santo Cosme na parróquia 
viguesa de Zamáns-, os viciñ"os . 

de Figueirido· e a Coordenadorá 
de Afectados pala Empacadora 
de Bértola e Figueirido descon
fiaron das promesas feitas polo 
alcalde de respetar os desexos 
viciñais e na actualidade ·o corí-

_flito exprésase sen roupaxes. 

O Domingo 9 de Febreiro unha 
mánifestación de viciños pro
cedentes de Figueirido rema
tou diante da Casa do Conce
llo, ' onde os manifestantes de
positaroñ bolsas de lixo. A mo
bilización disgustou tanto ao al
calde que acusou á Coordena
dora de moverse por intereses 

,, ... _ . . ,. -

mentación que s~mp{e llé ne- · '_ hospital~ _ !é9iJi1dO O BNG 
gG-u como a relac16n de- persoal· ~ · · · · . - · -
e de con1ratos. A Castro ,: a ·~ o ·grupo ~ó éNG ap_resent9u 
quen n~m !le sentan nada ben. no Parlamento várias inter- -
a~ denuncias, a qu~r:la de~lle · pelacións sobre o Instituto 
pe ~para facer campana ele1to- de Medicina Técnica 
rar. "lmaxi1;io que todo·o persoal referíndose a esta inlciativa 
do concell<? darase canta da como un J)aso sen 
sorte que_ ·t1veror) de ·que non precedentes no Estado na 
entraran outros ,a governar. E privatización-da Sanidade. 
cr~o que se est~ .logrnndo qu~ Implantado na Aréa Sul, o . 
esta$ persoas ma1s ou~ras ~01- Medtec xestiona servizos 
tas fagan un fren~e comun _1m- como a cardioloxia interven-
p~~sion.aAte e nas proximas lei- cionista no hospital do Mei-
c1ons digan non, ~?n, non, para xoeiro en Vigo. Segun os 
que non os boten, to~o un tren- nacionalistas isto cria 
te en favo·r do alcalde Pepe 
Castro, en contra de vostedes", 
di diríxíndose ao BNG. + 

G,óstalle talar dePuenteareas 
cómo unha villa e non,a_cepta <r 
toponimo o{icial ainda que teña 

· segregacións, como que o 
xete de servizo de cardiolo
xia pase a adicarse á diréc
ción técnica da unidade dé 
cardioloxia intervencionista 
do Medtec, polo que 
perguntan_ no Parlamento se 
depende do Sergas ou do · 
Medtec. O BNG ere que- se 
lle sustraen á sanidade pú
blica taculdaaes para 
atribuirllas ao Medtec e po- . 

; siciónase en contra da 
.privatización sinalando que 
cría dobles xeréncia. + 

. qüe acceder na rotuláción .e en 
parte da documentación así co- . 
mo que a maioria dos seus par- · 
sanos o faleñ. Quen non atura 
que nO._ seo do PP entrarar:i ai-
fes de galeQuiSrTio respoSta ~áS · · t; t ~ 1 

rnocións en galega do BNG, - Os sindicatos .debaten o-. -
ainda que ágora ádopte ·esta 
postura, calificada pala Mesa· desemprego·no Seminario 
de Narmalización de "insulto~', d d ,-, 

- -para retrasar a sua compare- e E ucac1on para a Paz 
céncia xudicial., que debía ter 
lugar d dia 1 o.+ 

políticos, "manipulando e enga
nando Indignamente aos vici
ños". O alcalde primeiro asegu
rou que os viciños estaban ma
nipulados, pero a continuación 
dixo que entre os participantes 
na protesta "habia moita xente 
de tora". 

De momento non houbo unh-a 
decisión municipal ao respeito 
e os viciños ternen que a demo
ra consolide o proxecto de ins
talación da empacadora. Para o 
16 de Marzo está previsto un 
pleno extraordinário que debata 
o asunto.+ 

Desemprego e pobreza son os 
temas sobre os que xira o tra
balló neste ano do Seminario 
Galego de Educación para a 
Paz. Do 21 ao 23 de Febreiro 
.celébranse as xornadas en 
Santiago, coa participación dos 
secretários xerais das centrais 
UGT, CCOO e CIG. A discrimi
nación da muller será tratada 
por Araritxa Rodríguez, profe
sora da Universidade do País 

· Basca, Ramón -Muñii', 
presidente da Regal falará da 
pobreza na Galiza:e o 
economista Xavier Vence refle
xionará sobre o cámbio éstrutu-

- ral, o desemprego e a 
exclusión social. Dentro das 
·xornadas réndese homenaxe a · 
Avelino Pousa Antelo, no que 
participan o conselleiro de Edu
cación, Celso Currás e o alcal
de compostelán, -Xerardo Esté
vez. Para información e matrí
cula nas xornadas está o telé
fono 981-561955. • 
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As cuotas de música própria qu~ren contrarestar a invasión comercial das multinacionais discográficas. A. IGLESIAS 

O PP, en coritra, e as·cadeas privadas f-alan de 'inxeréncia na~· empresas' 
,, -

Aproban a emisión do 25% de cánción 
en catalán para as rádios 
-* ARANTXA ESTÉVEZ 

A proposta do PSOE, o Parlamento de Catalunya aprobo,u_ ~ha 
cuota de emisión do 25% de música en catalán nas emisoras radio
fónicas e televisivas desta corr:iunidade. A medida descobre o feble 
papel dos meios de comunicación en canto á difusión de cancións 
en língua própria. Esta característica non só afecta ás -eadea.s pri
vadas senón que as próprias rádios públicas adoecen deste valei
ro. Na Galiza, as porcentaxes de emisión de canción galega na rá
dio autonómica andan perto do 25% mentres que nas emisoras 
privadas é praticamente ignorada, máxime ao pertencer a cadeas 
de ámbeto estatal. Precisamente son os responsábeis destas ca
deas os que se opoñen ao estabelecemento de cuotas de emisión. 

1 

absorbendo ás peqúenas··empre
sas. A imposición dos seus pro
dutos nas 'emisoras comerciais 
faise de diferentes xeitos. Unha 
promoción millonária merece ato
parse entre os dez primeiros pos
tas d0s 40 Principales na mesma 
semana de lanzamento. Os te
mas n~mero un teñen que emitir
se cada hora e non respostan a 
·votación senón a promoción. · 

ser discutíbel, na que apoiar non 
sexa só emitir senón promocio
nar, producir ou traballar por un 
arquivo sonoro, que son activida
des que se-levan a cabo aqui", si
nala o responsábel de programa-

. ción da rádio autonómica quen 
engade "que emitir folk é doado 
pero non hai tantas produccións 
de rock en galego como para aca
dar altas cuotas nese estilo". 

Cuotas para a televisión 

· A nova Lei da Líng1:1a que se dis
cute en Catalunya inclue a pro
posta da consellaria de Cultura da 
Generalitat de estabelecer cuotas 
lingüísticas ás rádios cuxa fre
cuéncia se?<a concedida polo Go
verno autonómico ou que estean 
xestionadas polos concellos ou .. 
outras administracións locais asi 
como as televisións neste último 
suposto. Ainda sen afectar direc
tamente ao vídeo .e ao cinema, a 

Os directivos das cadeas priva
das falan de "imposición" ·e nas 
tertúlias radiofónicas de Madrid 
ctiegou a falarse dul')ha "volta á 
ditadura coa lista de cancións 
que hai que emitir" a raiz da deci
sión do Parlamento catalán. A 
proposición de lei apresentada 
polos socialistas cataláns ten co
mo obxectivo favorecer a emisión 
de cancións en catalán tanto nas 
empresas públicas de radiodifu
sión. como nas privadas. Alenta
ron a proposta os compositores 
en catal~n. espe,cialmente Marina 
Rosell, que ven de facer a sua 
primeira gravación en castella
no. Todos os partidos votaron a , 
favor desta propostas agás o PP 
que alegou a liberdade de merca
do e os direitos dos cantantes ca
taláns castellano-talantes. Os so
cialistas de Catalunya queren un 
mínimo do 25 % de emisión de 
música catalana, cuxa metade 
corresponda a novos autores e 
que se emitan. a horas cunha au
diéncia significativa. Desde a Co
pe e a Ser xa- houbo respostas 
calificándoo de "'inxeréncia na ac
tividade empresarial". 

Na Radio Galega non existe esta lei redactada polo actual director 
fórmula e, nese senso, non hai de Política Lingüística, Lluis Jau 

Produtos comerciais 

Os discos producidos ·por peque
nos selos discográficos e destina
dos a públicos minoritários teñen 

_ máis dificuldades á hora de ato
par canlf?s de difusión. Músicas 
cerno a galega teñen o engadido 
do .idioma para acceder as emi
soras comerciais . As listas que 
confeccionan os ;::irograma-s de 
radio-fórmula veñen avaladas pa
las gr•andes compañias como 
.Warner, Emi ou Virgin, que foron 

imposicións das di$cográficas, se- (ver -entrevista A Nosa terra NQ · 
gundo explica o responsábel de 761 ), ten como proposta anova-
programación Xosé Luis Freire. dora a introdución de cuotas no 
"As casas discográficas envían os televisión. Na concesión de emi-
seus discos, co cal nós aforramos soras locais rían. se inclue nen-
moitísimo neste apartado. 9 úni- gunha nqrmativa S<?brie o idioma, 
co compromiso que ternos é dalo , o que se compraba na prática éo-
a coñecer. Se . P<:J/ygram envia un tiá das televisións . municipais ga-
disco de Julio Iglesias eu non te- legas,_ sobre todo nas cidades. 
ño que poñelo cada hoJa", co
menta. As porcentaxes de can
cións galegas rozan nalguns pro
gramas q 25% do tempo tptal de 
música. E o casQ do pop-rock no 
programa O Taboleiro e poden 
chegar á significar máis da meta
de do soporte musical do progra
ma como o caso do folk en Lume 
na palleifa, programa semanal ou 
o 100% na hora do cancioneiro. 
En xeral, na programación con
vencional a música galega chega 
ao 25% da total emitida. 

Xosé Luís Freire, de calquer xeito, 
non lle dá importáncia ás cantida-

• des. "En relación á música, a 
RAG sempre tivo intención de 
emitir altas porcentaxes pero re
curriase a un estilo de música ·qué 
nos encasillaba moi.to . Entón é 
mellar ter unha filosofía, que pode 

Os responsábeis dos meios de 
. comunicac¡ión privados revól
vense contra as cuotas pero, na 
Galiza, os directores·'das emiso
ras recoñecen abertamente a 
rnarxinación do galega nas suas 
programacións, que oscila no 
2% do dial sumado todos os es
pazos q1,.1e o utilizan. A proposta 
de Lej do idioma en Catalunya 
busca o consenso de todos os 
grupos políticos: o PSOE adian
touse a CiU coa proposta sobre 
a música, xa que a coalición de 
Pujol está á espera dun informe 
sobre a canción catalana. Es
querra Republicana, Iniciativa 
per· Catalunya e Panit per la 
Independencia apoiaron e esixi
ron sancións para o incumpri 
mento das cuotas, cuestión que 
a Generalitat quer ~uavizar. + 

.Katxue:· 
demasiadas 

·sombras 

"Katxue apareceu aganado, e 
atado de man e pé ".E te 
titular a cinco coluna do 
EGI de Domingo 9, comovia 
á op inión pública ao 
de autorizar a ver ión oficial, 
oferecida polo ministério do 
Interior, da morte de 
Aranzamendi, preso en 
Alcalá-Meco. O comentário 
editorial leva por título 
Demasiadas Sombras ·e comeza 
exp licando que o preso 
"apareceu aganado ha sua 
cela ás 19 horas do Venres 
pasado. Esa foi a e cueta 
versión oficial da primeiras 
horas. Pero faltaban dados de 
como atoparan o carpo do 
preso político basca. E foi o 
próprio director da prisión 
quen 110 explicou ao avogado 
Iñ~ki Goioaga e ao médico 
Krispin Batiz: Aranzamendi 
estaba atado de mans e pes, 
coas mans amalloadas nas 
costas( ... ) Na versión do 
ministério do Interior, o preso 
político estaria a padecer 
episódios depresivos que 
teriano levado ao suicidio 
( ... )As.presas por difundir 
esta versión fixo que ficasen 
no aire várias incógnitas que 
fan pensar noutras razóns da 
marte. Por exemplo, pésia 
non autortiar a presenza dos 
avogados e do médico na 
autopsia, fo¡ posibel que 
Goioaga e Batiz mantivesen 
unha extensa entrevista co 
director da cadea de Alcalá e 
coa médica do centro( ... ) O 
psiquiatra da cadea 
manifestou a Gioioaga e Batiz 
a sua extrañeza, aumentada · 
polo contido da visita que 
poucas horas antes Jle fixera 
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Katxue e que non permitia 
sospeitar aquil final. Os 
presos -bascos Femando 
Alonso e lñigo Vallejo, que 
compartían condea co 
elorriatarra, ratificaron o seu · 
correcto estado, o niesmo que 
vários vixiantes e fontes 
penitenciárias . Josu 
Urruticoetxea que o.cupa a 
cela da porte seguinte, tamén 
confirrnou o bon estado de 
Kátxue, ao que lembraba . 
animado". Polo serán, Josu 
Urrutikoetxea decatouse da 
entrada de vários médicos na 
cela de Katxue e puido 
debruzarse uns instantes no 
interior "para ver a 
Aranzamend i pendurado coas 
man atada e os olios 
vendados ~o que parccia unha 
cinta do pelo. De eguida, 
médico e funcionários 
botárono a cmpuxón ". 
me mo diári c ita unha 
dedar~ción das x toras pro
amn i tia: "Katxue é un morto 
que irá empre obre a cu ra · 
de Mayor Oreja, Iturgaiz e 

anz, , s us uténtico 
verdug , impul re · da 
di p r ión". A vida de 
Aranzamendi Arbulu e tivo 
marcada nos últimos anos 
"polo asexo ao que foi 
ubm~tido pala policia 

france a e e pañola e a 
Guardia Civil, en que, até a 
data da ua m rte, fo e 
condeado por nengún do 
delicto que e lle imputaran 
nas cinco oca ión en que fara 
decido. Despoi da sua 
e táncia en deendéncias 
poiliciais denunciou o tra_to 
asoballante e as torturas que 
lle praticaron. Na detención 
de Xaneiro do 92, b guardias 
civiles agarraron ao eu pais 
pola gorxa mentre o 
apusntaban coas anuas; 
posteriormente e mentre era 
torturado, dixéronlle que o 
seu pai morrera dunha 
trombo e, o que produciu un 
ataque de nérvio ". Katxue 
relatara cada un do seu pa o 
por comisarias e cuartelillos e 
da derradeira detención, en 
Marzo do 9 5, salien t u a 
brutalidade coa que a Guardia 
Civil e encamiz u ff ica e 
psíquicamente con el . 
Ameazáronno con que utra 
compañeira de detención 
pagaría as c nsecuéncias da 
sua falla de colab ración e 
incluso o abrigaran a escoitar 
os brados dunha muller. c n 
referéncia a este episódio 
sinalou: "O de Cristina foi a 
situación máis dura da miña 
vida".+ 

ALAIAT 
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Des-pois -de sete ario's nesta · 
secretaria, non merece a emi
gración a atención dunh-a 
Conselleria específica, 'con 
máis competéncias? 

Coido que xa é chegado o mo
mento de deixar de falar de emi
gración. Foi o motor destes últi
mos cinco séculas e un dos fac
tores máis importantes na nova 
orde que naceu ca descubrimen
to de América, influindo a toda 
Europa. Os anos van pasando e 
nace unha nova arde no que a 
base xa non é a emigración, por
que se universaliza todo: cultura, 
mercados, política, ruptura de 
fronteiras e aparece unha nova 
configuracion. Ternos que come
zar a traballar con outro concep
to diferente, que nos leve cara o 
futuro, por isa en troques de 
emigración talamos de galegui
dade. Este conceito débenos 
servir de base para levamos ao 
futuro, superando espácios, 
.fronteiras, barreiras administati
vas e o tempo. De maneira que 
mantén a galeguidade non o que 
naceu na Galiza, senón aquel 
que pala sua raiz e descendén
cia ten algo que ver con esta Te
rra. Por isa as nasas políticas te
ñen que ser diferentes, reforzan
do máis a idea de pavo. 

Dacordb con esa idea parece que 
deberia haber unha Conselleria, 
pero hai que pensar que é boa 
esta estrutura de secretariados 
executivos á beira do presidente, 
porque son órganos de execución 
rápidos. Se aumentamos moito o 
noso campo de actividade teria 
que desembocar nunha Conselle
ria, que nos habia abrigar a outra 
estrutura por completo diferente, 
máis burocratizada. O que hoxe 
son servícios serian Direccións 
Xerais e teño dúbidas de que ho
xe, en tempos de austeridade, se
xa o momento axeitado para ese 
salto. Seria brincar de 730 millóns 
de orzamento a outro maior pero 
quizais con menor posibilidade de 
racionalizar o gasto. Ademais se
ria outra causa, non un órgano 
adicado á Galiza exterior, como 
nos gasta chamarlle, porque o 
conceito emigración está no seu 
epílogo, está morrendo. 

Ademais da relación cos cen
tros galegos, está o groso do 
relacionado coas axudas eco
nómicas (pensións, por exem
plo ), que son asunto exclusi
vo do governo central e a 
Xunta só aporta axudas pon
tuais. Non debe asumir maio
res competéncias a Xunta? 

Nós ternos oito programas de 
axudas económicas, pero Madrid 
ten , polo de agora, a competén
cia exclusiva en matéria de emi
gración. As pensións na sua orixe 
financiadora segue senda exclu
sivas da administración central, e 

- afecta a conceitos de Seguridade 
Social no que ten que ver coa ve
llez, e non se nos pode transferir. 

E nas pensións coniplementá
ria s? Por exemplo no caso 
suízo, falta información sobre 
direitos adquiridos en xente 
que xa voltou, e non sabe a 
quen dirixirse. 

Nós fixemos un grande estarzo 
de planificación p·ara informar 
axeitadamente, sabéndo que ha
bia uns fundos de vários miles de 
millóns aos ·que se podia acce
der. Con esa política conseguiu- 
se concienciar á xente, introdu
cindo aos concellos como órga
no de base, e d_etectouse unha 
deficiéncia. Porque a xente pen
sa que cando a emprésa lle dá o 
finiquito, xa non hai máis direitos 

~GALIZA 
ANOSATERRA 

Fernando. Amarelo de ·castro : 
'Non· hai'que f alar de emigración senó~ de gálegüidade' 

, .. 

9* XAN CARBALLA 

."O' CONCEITO EMIGRACIÓN ESTÁ NO SEU EPÍLOGO, ESIÁ. MORRENDO", AFIRMA ESTE VETERANO POLÍTICO 

QUE DESDE HAI SETE ANOS DIRIXE A SECRÉTARI~ PARA AS RELACIÓNS COAS COMUNIDADES GALEGAS . . CON 

· ESA FILOSOFIA, NA_ QUE SE TRATARIA DE'IMPULSAR A IDEA FORZA DE "GALEGUIDADE", CONSTRUE UNHA 

POLÍTICA DE XESTOS E PROGRAMAS LIMITADOS A UN ORZAMENTO DE 730 MíLLÓNS DE PESETAS, ENCORSE

TADO POLA FALTA DE COMPETÉNCIAS, EXCLUSIVAS, NO QUE ATINXE A EMIGRACIÓN, DO GOVEftN(l CENTRAL. 

pendentes. Agor~ a xente xa o 
sabe, e mesmo eses cartas das 
segundas pensións son o fundo 
principal para o regreso e insta
larse, até chegar aos 65 anos e 
cobrar as pensións de vellez. 
Aparecen casos, non SÓ na Suí
za, de cartas que se poden recla
mar, ou de cotizacións gue se 

poden ei:igadir ás que se teñen 
aquL Neste proceso de informa
ción hái que recoñecer que ta
mén os sindicatos viran clara
.mente o probl~ma e xunto a nós 
e á axuda dos consulados, esta
se informando á xente. Tiñamos 
unha erro sobre o degrau de co
ñecemento dos que r!?gresaron. 

A IGLESIAS · 

O problema do emigrante re
tornado, sobr_etodo o qu~ ven 
da América é moi duro. A ho
ra de procurar axudas esíxelle 
como se fose estranxeiro no 
seu país, por exemplo na resi
dencia 'consolidada de_ dous 
anos antes de acceder a unha 
RISGA. Non debian ter unha 
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discrimi-nación positiva? 

O retornado européu, polo xeral, 
regres~ en condicións favorábeis, 
e ten un papel relevante no pulo 
da economía no seu conxunto, 
como antes' o tivo a xente da 
América. Ao emigrante qúe está 
no ·exterior e mantén a nacionali- . 
dade, recoñéceseíle o direito a 
unha pensión de vellez, coa mes
ma dotación que se cotizase aqui 
no país, e a única diferéncia de 
que alí só se pode cobrar ao che
gar aos 65 anos e aquí tamén 
cando se recoñece que hai unha 
' invalidez. Son entre 30' ou 40.000 
pesetas, e auméntanse na mes
ma porcentaxe que aquí. Aos que 
voltan hoxe en condicións de difi
culdade xa teño manifestado r:ial
gunha ocasión que se lle debia 
compensar con algunha certifica
ción especiaf a sua condición de · 
retornado, e evitarlle eses proble
mas. Hai que polir máis as nor
mas no seu favor. 

Sendo á emigraci.ón unha es
pi ña dorsal da nosa história 
social e económica, chama a 
a~ención que o parlamento 
galego non producise lexisla
ción ao respeito. 

Isa é por tratarse dunha compe
téncia do governo central, non 
delegábel. .Todas as axudas que 
nós tacemos son normas sobre 
emigración que aplicamos aos 
cidadáns, considerándoos como 
galegas que residen fóra do te
rritório de Galiza. O que preten
demos cos nasos planos é que 
o galega teña a mesma consi
deración· que se vivise acá. Isa 
ten dificuldades polas próprias 
leis de cada país no que resi
den, pero nós procuramos que 
sexa igual a situación para un 
galega que vive en Vigo , en 
Berna ou en Buenos Aires. 

Con tantos galegos dentro co
mo fóra, 730 millóns de orza
mento da Secretaria parece 
pouca cousa. -

Unha parte vai en subvencións e 
outros concertos son para os dis
tintos programas (campamentos, 
vacacións,. .. ). En total o investi
mento é de 600 millóns, aos que 
hai que sumar gastos doutras 
consellerias en apoio dos nasos 
programas . o-abando está as 
veces máis en racionalizar os in
vestimentos, priorizar a· que de
bemos gastar e iso ao final vese 
nos centros_galegos do mundo, 
que nuclean as nasas comunida-

. des, porque se tan moitas ·cau
sas con poucos cartas.- As nasas 
prioridades son primeiro os ·te
'mas sociais, despois os educati-. 
vos e finalmente os culturais. A 
maior cantidade é para aterider 
aos máis maiores, que non po
den agardar, o segund.o para a 
recuperación do património que 
ergueron comunitariamente os · 
galegas na' diáspora .e despois 
atender aos máis xóvenes. 

Tamén hai un fundo urxente de 
xornais, editoriais e documen
tación que a emigración produ
ciu durante máis dun século. 

Non se pode-esperar moito a for
mar un grande Museu .da Emi- 
gración, pero ternos unhas co
munidades moi fortes, nas que 
quizais non saen figuras desco
llantes, pero que por formar co
munidade é máis difícil mover e 
traer o que consideran riqueza e 
património próprio e inamovíbel. 
Os pasos que se están dando 
son importantes, como o acordo 

-da Conselleria de Cultura e o 
-Consello de Cultura, para micro-
filmar materiais en América.+ 
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Os profesores da Xunqueira en Pontevedra peden que os descontos pelas folg~s se invistan en melJoras 

'Da ESO temOs afunos, pero.non·aulas, .n~.1 .mat~~iais' 
• • ...... ·• ~ • • • ::; ;;,, ·- -:...;... 1 ... =- ' • • 

'* ~· ESTÉVEZ. 

O lnstitµto de_, Bacharelato A 
Xunq.ueira de Por.iteve~ra é o 
único da cidade no que está · 
implan_tado __ a ESO -ainda que 
os profesores din que "da re
forma educati~a o único que 
ternos son os alunos" en refe
réncia aos escasos meios cos 
que cantan. Veñén de receber 
os descontos salariais por tres 
xornadas de fólga no mes de 
Novembro na·s que solicitaban 
a Administración mellaras pa
ra facer viábel a ESO~ nas au-
1 as e pídenl1e ao delegado 
provincial de Educación que 
esos cartos revirtan no centro. 

No mes de Setembro o instituto 
de Pontevedra recebeu a notifi
cación· de que debia 'impartir o 
primeiro curso da ESO no curso 
1996-97. Por isto, un grupo de 
máis de trinta rapaces de 12 
anos debian incorporarse as au
las en Outubro. Un primeiro pro
blen:ia foi a falla .de planificación 
xa que, segundo expliqa a profe
sora Lola Varela, "un instituto non 

, está acondicionado para receber 
a alunos que, pola diferéncia de 
idade, precisan de outras necesi
dades e, ademais,. os profesores 
tradicionalmente de baoharelato 
tampouco estamos -preparádos 
para recebar sen previsión a alu
nes de 12 anos". O grupo pasa 
de trinta alunos, cantidade mar
cada na LOXSE como límite para 
as aulas e, a isto, engadiuselle 
que un grupo de estudantes pre
cisaba de formación educativa 
especial. A xunta directiva come
zou as conversas coa. delegqción 
provincial de Educación solicitan
do o que se contempla 11a leí: 

, ... 

.. r .. :~ 

Os profeso~s quéixanse d~ que o instituto non conta con ;.,eÍc;»s paris~lunos' éle 12 anos. . - . .. .. . ~ 

profesores de apójo::e material, 
nomeadamente unha bfbliotecé!- . 
de aula. Para que cpncedan a ün 

. centr9 un departam_énto de orien
tación ten que soli-citalo un ano 
antes; ao non ter certeza da im
plantación da ESO, non puido 
contarse con el para este curso. 
Ao non haber respostas, os pro
fesores foron á folga tres dias de 
Novembro: dous a partir da hora 
do recreo e un último enteiro. 

"A mediados de Xaneiro apare
ceu unha profesora de · apoio 
mália que xa tiña pasadp o Na
dal. Pero precisamos material 

para e.stes ñen_os, _como aulas 
de-plástica,Jecqolqxia oú biblio
teca de aula, quit e fundamen
tal. Non lle .p·odemos pedir o 
mesmo a un -adolescente de 14 

_anos que a un neno de 12", can
ta esta docente. O grupo de pri
meiro da ESO dividiuse en dous 
por decisión do profesorado , 
que imparte máis clases, pero 
con máíor calidade. Entanden 
qüe só cantan que á sua vonta
·dé porque a delegación de Edu
cación non se aniosa dialogante 
e -rexeita medidas de presión 
como folgas ou notas públicas. 
Ao recebar os descontos dos 

A IGLESIAS 

salários polos paros de Novem
bro , a asembea- de profesores 
decidiu que os cartos serviran 
para acadar materiais da ESO 
"xa que sufriran o castigo ao rei
vindicar méfos da Administra
ción;'. Desde a delegación, res
postan que isa é moi compl ica
do e que está a esper:a dun or
zamento ~special para a posta 
ao día dos centros da ESO. "Hai 
que ter en canta que é o único 
centro da cidade que imparte a 
ESO e que hai que atender ás 
demandas para que estes ne
nes sexan escolarizados digna
mente", explica o profesorado.• 
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A perene 
figura 

S etenta anos. É a data de 
caducidade do persoal 
da administrazón. O ar

gumento da prórroga da ida
de de xubilazón dos emprega
dos públicos ampara-se no ti
po de traballo desempeñado. 
Un alto cargo da Con ellaria 
de Presidéncia deixaba-o ben 
claro: Ao chegar aos ses~nta 
e cinco anos ten-se unha ex
periéncia que se debe apro
veitar, a condizón física non 
importa xá que a capacidade 
intelectual é suficiente. 

Asi as cousas compre ir adap
tando-se á imaxe dun funcio
nariado vello, murcho e en
rugado. A paciéncia do ad
ministrado vai ser posta a 
prava. Nas aulas a diferéncia 
entre aluno e profespr pode 
ser de máis de cincuenta 
anos, na sanidade os pacien
tes deberán estar disposto a 
cederlle a me a de operazón 
ao cirurxián que o alende e 
nas oficinas a ci tite, a 
pró tata e o parkin on p den 
facer que a entrega de docu
mentos r mare n h licópt -
ro do SO Galiza. 

As reiv indicazóns sindicai 
deberán ter outro ron. Exixir 
un lifting a partir do cuaren
ta anos de ervizo, cambiar a 
hora de lactáncia p r temp 
de medicazón e toma de 
_tensón, bailes para a terc ira 
idade en horas de traballo e 
botellas de oxíxeno en cada 

4

• pos~q. ·A percepzón dun plus 
_por ' de'méncia- senil será un 
· dos· pontos aceites unani-
mente como símbolo de ma
dureza cultivada. 

O exemplo primeiro desa an
cianidade con entrega perpé
tua é o actual Presidente da 
X.unta. Renunciou ·ás viaxes 
do lnserso, ás ofertas de relax 
en balneári~s e a unha praza 
nunha Residéncia Asistida, 
para deslumbrar nos foro·s et:1-
ropeus coa pervivéncia intac
ta da sua lucidez mental. Má
goa que algun dos seus pre
suntos herdeiros non confíe 

· en durar até os cen anos para 
poder obter. a investidura su
cesória e ande a cavilar en 
xubilar ao vello antes da ida
de regulamentária. • 
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Os dados sobre os que. se basea son de 1989 
/ 

O Plano Especial de Compostela 
aprobarase sen prever unha polí~ca; de vivenda 
eC>- PAULA CASTRO 

Pasados oito anos tras da sua redacción, o concello compostela- · 
no está a piques de aprobar o Plano Especial para ó casco histó
rico da cidade. Nel recóllense as pautas a seguir para a reabilitá
ción dos conxuntos históricos da zona vella, os servizos que se
rán necesários para a sua reactivación e a dotación de infraestru
turas. Pero as partidas económicas que se prevé investir serán 
insuficientes se non se realiza unha xestión eficaz e non se priori-: 
za a fixación de nova povoación que permita darlle vida ao con-

. xunto evitando que se convirta unicamente en zona de servizos. 

Como acorre na maior parte dos 
. cascos históricos das cidades 
galegas, o principal problema co 
que se atopa a zona vella com
postelana é a progresiva despo
voación . ;'f anto é así que das 
arredor de 17.000 persoas 
(12.567 residentes e 4.834 tran
seuntes) que ocupaban as vi
vendas en 1989, data na que se 
realizou o estudo, na actualida
de só quedan unhas 12.000. A 
maiores, haberia que ter en con
ta que esa despovoación, lonxe 
de ralentizarse tende a ir a máis 
dada a estrutura da pirámide 
povoacional, segundo a que un 
tércio dos xubilados composte
lanos viven nesta zona. 

Ademais , hai que ter en canta 
que das 6.717 vivencias que se 
atopan no marco da zona vella o 
38% están habitadas en réxime 
de aluguer e unha cuarta parte 
das mesmas manteñen alugue
res históricos anteriores ao 1964, 
de entre 5.000 a 15.000 pesetas, 
pagando máis de 25.000 pesetas 
só un 13% dos alugueres. Esta 
circunstáncia, xunto coa idade 
meia da povoación , dificulta o 
seu arreglo e mantemento ape
sar de que desde o Consórcio 
existen axudas destinadas a este 
fin , xa que os proprietários non 
os amañan á espera de os inquili
nos os abandonen e oestes tam
pouco se tan responsábe;s por
que as vivencias non son suas. 

Canto ao estado das vivendas, 
un 62% das mesmas non se re
formaron nos últimos 15 anos e 
no que respeita aos edifícios, 

277 están en mal estado e ou
tros 996 apresentan o que no 
Plano denomínanse como "pa
toloxias menores", especificán
dose que se deben "reparar pa
ra que non se deterioren máis". 
Esta situación complícase polo 
feíto de que entre os edificios 
que están en mal estado e os 
que apresentan patoloxias, un 
total de 557 están desocupados 
xunto con outros 278 locais co
merciais que tampouco se usan. 

Política de vivenda 

Á vista dos dados, resulta eviden
te a necesidade de que se apli
que de forma imediata un Plano 
dirixido a paliar min breve periodo 
de tempo a precáría situación na 
que se atopa o casco vello dunha 
cidade que vai ser, pola sua ri
queza histórico-monumental, Ca
pital Cultural no ano 2000. Mais 
para aplicar este plano e para que 
ademais teña utilidade para os 
compostelanos, precísanse cartos 
e unha xestión axeitada dos mes
mos que permita non só recupe
rar os vellos edifícios senón ta
mén fixar á povoación, dotando á 
zona, xa que logo, das infraestru
turas necesárias. 

No proxecto do Plan recóllese 
unha previsión dos orzamentos · 
que serian necesários para poder 
acometer estas obras e que as
cende a case que 5.500 millóns 
de pesetas, sempre segundo da
dos do ano 89, porque estas can
tidades hoxe non abondarian, e 
que_ irian destinados a unidades 
de intervención, de xestión, ac-

A rua do Vitar compostelá. 

tuacións en cnan urbaniiábel, 
execuciór:i de zonas verdes no
vas, reurbanización do sistema 
viário, de bairros, de servizos pú
blicos e para infraestruturas bási
cas como electricidade, gas, alu
meado, saneamento da_ auga e 
unha partida para gastos xerais. 

Desde o BNG insístase na nece
sidade de que se aprobe o Pla-· 
no Especial, depois de estar oito 
anos paralizado. Encarna Otero, 
concelleira nacionalista, explica 
que o governo municipal non ne
gociou os contidos do mesmo co 
resto dos grupos do concello até 
Decembro do 96, debido a que 
até as pasadas eleicións munici
pais, o grupo socialista contaba 
coa maioria suficiente para go
ve rn ar. Jras destas nego-

Expresa o temor de interf eréncias políticas nas decisións xudiciais 

O Concello de Foz denúncia 

ciacións o Pla
no Especial po~ · 
derase aprobar 
cos votos a fa
vor dos socia
listas, respon
sábeis do pla
no, e dos na
cionalistas, 
porque se ctcei
taron todas as 
alegacións que 
apresentaron·; 
pero coa abs
tención dos po
pulares. 

Ainda asi , En- -
cama Otero 
asegura que o 
principal pro- . 
blema coque 
se enfrenta o 
Plano é, por 
unha banda, a 
sua xestión e, 
pola outra, o 
feito de que 
non prevé un
ha política de 
vivencia que 
permita fixar á 
povoación. "O 

A. IGLESIAS Plan - precisa 
de grandes in

vestimentos e para cons_eguilos 
hai que entablar negociacións 

· coas administracións europea, 
central, autonómica, coa lgrexa 
e coa Univer-sidade pero na sua 
redacción non se especifica co
mo se van a conseguir", indica 
a concelleira do BNG, para a 
que se corre· o risco de que , 
apesar da sua aprobación que
de paralizado outros tantos 
anos como xa o est:vo. 

A representante nacionalista 
insiste en que é imprescindíbel 
que Santiago "entre no Plan de 
Reabilitación de Vivencia esta
tal cuxos fundos son tramita
dos pala Comunidade Autóno
ma". Uns fundos aos que, até o 
de agora,. sé accedeu o conce
llo de Allariz. • 

ao ex alcalde por apropriación ·e malversación , 
- . ·. 

O concello de Foz apresentou un
ha querela criminal no xulgado de 
Viveiro contra o -ex alcalde, Ma
nuel Maria Neira (PP) por sendos 
delitos de apropriación indebida e 
malversación pola desaparición 
de oito millóns de pesetas da cai
xa da recadación do concello. 

Segundo a denúncia, Neira reti- . 
rou da caixa de recadación oito 
millóns de pésetas cando o úni
co departamento do concello do 
que poden sair cartos é a tesou
reria. Os ·cartos, _retirados desde 
1988, segue"n sen aparecer e 
dese· diñeiro -que pretendeu 

xustificar con declaracións de 
empresá~ios lpcais- 810 mil pe
setas non foron xustificadas de 
nengunha forma. 

,.Un informe do departamento de 
recadación do 2S. de Novembro de 
1994 indicaba que a última partida 
que o daquela alcaldá deixara de 
xustificar era de 81 O mil pesetas. 
Despois de saber deste informe, 
Neira tentou convencer a vários 
empresários locais de que aporta
sen facturas que probasen o pa
gamento das cantidades que falta
ban, e mesmo hai testemuñas das 
presións de Neira para conquerir 

declaracións á sua prol. -

Na actuaUdade o Tribunal de 
Contas está a realizar unha in~ 
vestigación en torno~ a~ esta ma
téria e o avogado do Estado, 
que cumpre o papel da fiscalia, · 
solicitou do xuiz o embargo de 
parte do soldo de Neira como 
deputado provincial en réxime 
de dedicación exclusiva. 

Manuel Maria Neira, que perdeu 
a alcaldía nas últimas eleicións 
municipais, ten a ·confianza polí- · 
tica ,do presidente da Deputa
ción Provincial, F.:rancisco Ca-

l 

charro Pqrdo. A respeito das re
lacións polítiCas de Neir.a, o con
cello· de Foz manifestou o seu 
temor a que as decisións xudi
ciais .sobre o e.x alcalde estexan 
ií)terferidas poJiticamente. Neste 

·sentido, as querelas que, :pola 
mesma razón, foron promovidas 
polos grupos políticos que- go
ve rn an Foz , PSOE, BNG e 
CNG, tiveron como desenlace a 
absolución tanto no xulgado de 
Viveiro_ como na Audiéncia de 
Lugo, onde só apreciaron irregu
laridades administrativas , cando 
a xuízo dos ·querelantes, -habia 
"claros' indícios de delito". •. 
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Allariz e várias empresas 
crian unha central . 
de biomasa · 

O concello de Allariz e várias 
empresas, a saber: Sodiga, 
Enerxia Eléctrica de Galiza 
(Engasa), o lnsituto para a 
Diversificación e Aforro de 
Enerxia (IDAE), Unión Fenosa 
EneFxia Especiais e Endesa 
porán en funcionamento en 
Allariz unha central de 
produción eléctrica 
aproveitando a biomasa dos 
montes da bisbarra. As 
empresas participantes no 
proxecto cubrirán en Marzo a 
ampliación de capital de 231 
millóns d~ pesetas da 
sociedade municipal Allarluz, 
que será ~nC?rgáda de · 
xestionar a planta e en Agosto 
entrará a funcionar a central. 
A consellaria de lndústría 
avalou o pro:xecto ao apoiar a 
participación das empresa·s 
privadas en Allarluz. Xestión 
Enerxética de Galiza, 
dependent~ da Xunta, fixo o 
ante proxecto da central e o 

· concello puxo·en marcha un 
sistema industrial para recoller 
ós resíduos fores1ais e dar 
aos mesmos unha solución 
meioambiental. • 

Defensa pede ao Ferrol 
documentos en ca-stellano 

A delegación da Xeréncia de 
lnfraestrutura da Defensa na 
Corufia pediu ao concello 
do Ferro! que envie unha 
cópia traducida ao 
castellano dun documento . 
remitido en galego polo 
concello ferrolán. Defensa 
alegou que o "escrito ten 
que surtir efectos forado 
território galego" e para iso 
basouse na Lei de Réxime 
Xurídico das 
Administracións Públicas e 
Procedimento 
Administrativo Comun. A 
posi~ión da Xerénéia da 
lnfraestrutura de Defensa 
hai tempo que foi superada 
por outras administracións 
públicas de carácter estatal 
q.ue, mália nunca usar o 
galega, toleran o seu uso 
polos cidadáns e 
administracións galegas. O 
BNG levou o caso ao 

, Parlamento, calificou de 
hostis as actua~ións de 

· Defensa e recordou que o 
Estatuto deixa ben claro que 
o galego é un idioma 
oficial.+ 

Pontecaldelas retrasa 
· un ano a· construción 
·dun instituto · 

A Xunta ainda non comezou a 
construir o instituto de 
Pontecaldelas porque o seu 

- concello retrasou máis de un 
ano a entrega dos terreas 

· onde vai estar ubicado, 
segundo se desprende dunha 
decisión do pleno 
extraordinário do 30 de 
Xaneiro, na que o alcalde 
propón ceder os devanditos 
terreas, cando afirmara que 
estaban cedidos desde o 25 
de Abril .de 1995. • 

-
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Nos últimos dez anos med~ou dous pontos por baixo do IPC 

O salário mínimo 
non converxe Con Europa , 
O sal~rio mínimo do Estado es
pañol é de 64.920 pesetas, me
nos da metade do de Austria e 
un tércio do vixente no Reino 
Unido. Quince países euro
peus teñen un salário mínimo 
superior, incluidos Chipre e 
Malta, e só tres, Grécia, Portu
gal e ltália, dispoñén dunna 
remuneración mínima inferior. 

O salário mínimo é, en Dinamqr
ca, de 270 mil pesetas. De 252 
mil en Suécia, de 165 mil na 
Alemaña e de 153 mil en Frán
cia. Irlanda, con 11 O mil, e Chi
pre con 73 mil, tarilén superan o 

. soldo mínimo en vigor no Esta
do español. En Grécia e Portu
gal, en cámbio, o salárió mínimo 
é de 63 mil pesetas. 

Pero o máis grave é que nos últi- _ 
mos anos o salário mínimo per
d.eu poder adquisitivo, posto que 
se incrementou un 2% por debai
xo do índice de prezos. Así, de 
1987 a hoxe, o salário mínimo in
terprof is i onal aumentou nun 
49,3%, pero a inflé;ción, recollida 
no IPC, fíxoo nun 51,3%. Disto 
derívase que hoxe é posíbel 
mercar menos causas co salário 
mínimo, pésie ao seu incremento 
paulatino. Desta constatación de- · 
qúcese tamén que o Estado es
pañol non está a aproximarse á 
média europea, senón que, an
tes ben, sucede o contrário. Ain
da que d aumente da circulación 
de produtos é unha das máximas 
contidas implicitamente no último 
Tratado de Unión Europea, osa
lário mínimo é unha das mostras 
de que, sen embargo, as distán-

cias salariais mantéñense e 
mesmo poden aumentar. 

verno ·Suárez ratificaba aquel 
mesmo ano, estipulaba que o 
salário mínimo· debia equivaler 
ao 68% da retribución média. Un camiño inverso 

Tomando outro baremo, ternos 
que o salário mínimo represen
taba en 1980 o 42,59% do salá
rio médio. É dicer que o termo 
médio dos soldas era algo-máis 
do doble que o salário. mínimo 
regulado. A Carta Social do 
Consello de Europa, que o go-

O camiño percorrido desde 
aquela foi, contado, o inyerso, 
até o ponto de que o salário mí
nimo representa hoxe s,ó o 
37,27% do salário médio. E di
cer, dista máis de 30 pontos da 
recomendación da Carta Social 
mencionada.• 

TEMP2 SINDI~Al.t 

II CONGRESO DA CIG 

UNHA FORMA DE DEBATER 
O FUTURO 

XESUS ARRIZADO 

Cando hai tres· meses presentaba nesta mesma co; 
· 1umna a necesidade de encarar de maneira reflexiva 
o futuro do sindicalismo nacionalista, aprovefrando- a 

-celebración do IIº Congreso da _CIG, facíao dende o 
convencimento de que só coa participación masiva 
dos afiliados e afiliadas. poderiamos atinar sobre o 
m.ellor p-rograma, sobre as rñellores normas de fun
cionamento e sobre os mellares líderes que a CIG 
podía ter. para afrontar a entrada do século XXI. 

~ 

T amén deixaba claro que a necesidade-de organiza
cións .de clase é unha evidéncia innégabeL para facer 
frente ao ideoloxismo neoliberal que intenta hexe
monizar a direcdón do mundo no próximo futur.o, so 
pena de que se consolide a inxustícia social, a pobre
za para unha grande párte da povoación, en definiti
va, a polaiización social. 

Por iso nesta ocasión intentarei expresar de que ma
neira vou afrontar este debate interno entre todos os 
que fQrmamos parte da Confederación, por si servise 
de referéncia para outros compañeiros e compañeiras 
que, como me sucede a min, queren ser participes 
das decisións que haxa que tomar. 

. V o'uno facer intentando dar resposta, individual ·e 
colectivamente, ás seguintes interrogantes: 

l.- Onde estiven (estivemos) até hoxe? 

.2.- Onde estou (estamos) agora? 

3.-A onde quera (queremos} ir? 

4.-"Como alcanzarei (alcanzaremos) esas metas? 

5.- Como me decatarei (nos decata.remos) de en 
que mornento"as conseguín (conseguimos)? 

Cada quen terá r'espostas similares ou diferentes, 
según sexa a particular "peregrinaxe' dos .últimos · 
anos. Pero o que é seguro, sen paliativos, será que a 
resposta á pergunta nº 4, enfocada· dende o punto 
de vista organizativo, será maís doa_qa de obter da
da a realidade do que é a CIG, desde o ano 90, en 
relación· ao que era a nosa organización sindical 3 
ou 4 anos antes desa data. . . 

' -

Isto deberá ser tamén un elemento.'imprescindíbel 
para valorar ate onde vai ch~gar a nosa "ambi

, ción" individual e ate onde estamos dispostos a 
modificar as nasas pró¡::írias concep<.:ións, en bene
ficio do conxunto. 

Veremos se se consigue que a resposta .a todos os in
terrogantes signifique que trunfan novas ideas e un 
compromiso unitário de futuro.+ . 

XESUS ARRIZADO YAÑEZ é membro da Executiva Confedera! da CIG 

13 DE FEBREIRO DE 1997 

-O tren en Galiza 
-· 

. " 

MA.NUELCAO 

Dos meios de transporte existent-es en Gal iza (estrada, ferrocarril, 
m·arítirno e aéreo) o tren é un dos menos ·importantes. Hai que 
dicer que o transporte pór estrada é dominante na maioria dos 
países do mundo ao . tratarse dun m~io máis flexíbel, con maior 
grau de liberdade, comodidade e eficácia, Non _por casualidade 
senón pola mellara obxectiva que incorpora o automóvil a povo
ación, en xeral, e os axentes empresariais, en particular, preferen 
o transporte por estrada aos demais. Existe, en todo caso, un es
pazo para o ferrocarril que nuns países é maior e noutros menor 
dependendo, fundaruentalmente, da densidade de povoación 
materializada en grandes aglomeracións urbanas e da relación 
intra e interindustriais de zonas moi industrializadas. Nengunha 

· destas condicións se dan na nosa terra. Para Galiza, área de povo
amento disperso, cunha tendéncia demográfica n camiño cara a 
autodestrución, cun case ínfimo n,ível de industrialización --cen, 
trado ademais nas zonas que dispoñen de meio de transpon al
ternativo máis eficientes- o tran p rte p r ferrocarril require 
unha redefinición, unha especialización e, i o si, unha mello'Ta 
tecnolóxica. Para a nosa terra, propoño unha série de prioridade 
e a realización de investimentos concretados <leste xeito: 

1.- PotenciaGión do tran porte ferroviário no Eixo Ferrol, 
Coruña-Santiago-Pon tevedra-Vigo-Fronteira portuguesa
Porto mediante a instalación de dobre vía para mellorar tem-

. pos e fr_ecuéncias. 

2.- Supresión ou adormecimento da liña Ouren e-Puebla de 
Sanabria-Zamora-Medina del Campo por ruinosa e redundante. 

3.- Crear un nó ferroviario central en Monforte do que sairia 
uñ TAV cara Ponferrada que conectaria_con Europa e Barcelo
na, por unha banda e Madrid, Sevilla e Africa, pola outra. 

4.- Mellorar as liñas Monforte-Lugo-Coruña-Ferrol e Mon
. forte-Ourense-Vigo-Pontevedra, manten do Santiago-Ourense. 

5.- Estudar a posibilidade de construir novas liñas de cercanías 
en áreas de povoamento recente. Tal pode ser o caso das Rías 
Babeas, nas áreas de influéncia de Pontevedra, Santiago e Coru
ña. Igualmente, conviria estudar a viabilidade do tramo Lalin
Monforte para convertela no futuro nunha via TA V que conec
taría Europa con Santiago de Compostela. O tramo Santiago, 
Lugo non parece, polo momento, economicament.e viábel. 

'C-onvlria atemperar os i~pulsos dos 
reclamantes dándolles contada 

necesidade de rendibilizat tamaño 
in vestimento" 

Calquer pode verse tentado a pedir investi~entos ferroviários. 
Máis dado que a iniciativa privada non teria in~entivo en colabo
_rar seria o sector público e os recursos procedentes da UE os utili
zados para iso. Conviria atemperar entón ·os impulsos dos recla
mantes dándolles con.ta da necesidade de financiar e rendibilizar 
socialmente tamaño ,investimento. Suiza ten 7 millóns de habi
tantes, Holanda ten 15, Bélxica· 10 e Cataluña, 6. O que ten sen
tido nestes patses pode no'n telo en Galiza, ao menos C:le mamen-

. to. Por exemplo: a liña Monforte-Ourense esmorece sendb un pa
seo maravilloso, paisaxe paradisíaca, etc.· O cidádán racional prefi
re o coche pois é máis cómodo e flexfbel e os ·custos asociados de 
contaminación, aparcarnento e atascos son cada vez menores pola 
escasa actividade económica e a baixa densidade de povoación. + 
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• o. SLG-aflfmaqIJe éfsofución ñon pode-ch-egaf 'neri-pola vf~fdo-amafto--ne:n-pul~rreconversiórt- tJlti~ado o acorf1~------~ 

A Ministra de Agricultura presenta - - d~;;;;~~i:~~~~~~:~~~u-
un novo plano -de desma_n_telam. ento do sec_ tor lácteo. ~~:!1~~l~tt~~i~:~~d~t-

ultimado o acordo parafacer
se coa sua propriedade. Corti

*A.E. 

A Ministra de Agricultura, Lo
yola del Palácio, apresentou 
un novo paquete de rt:1edidas 
"para a reordenación do sec
tor lácteo" xa ensaiadas nou
tras ocasións e que veñen a 
representar un novo plano de 
desmantelamento. As vías es-

-Collidas son duas: o abando
no da produción e a posta en 
marcha dun chamado "pro
grama de calidade" que obri
gará a moitos produtores a un 
endebedamento que non po
den financiar e á conseguinte 
venda de leite negro. 

O mesmo día que se reunían a -
Xunta e as indústrias lácteas 
galegas para concertar definiti
vamente a maneira de canear o 
pagamento da supertaxa da 
campaña 1995-96, tal e como 
se comprometera o Governo au
tonómico, a Ministra de Agricul
tura apresentaba en Madrid un 
novo intento de desmantelar o 
sector lácteo para reducilo ás 
magnitudes que pretende a UE. 

Este conxunto de medidas non 
tratan de resolver o- problema de 
fondo, que é a necesidade de 
que os gandeiros galegas teñan 
a produción necesária. De novo 
van consignar axudas directas 
para os que abandonen a pro
d ución , co fin de resgatar 
100.000 toneladas de leite de 
pequenas explotacións , facén 
doo coincidir cun programa de 

xubilación antecipada. Este ce
se tentará incidir sobre todo en
tre as explotacións que teñen 
unha produción de 20.000 a 
40.000 toneladas/ano. -

A outra parte do plano é _o cha
mado í•mellora da calidade". Tra
taríase non só xa de adaptar os 
parámetros que debe de cumprir 
o leite aos que teñen as explota
ción s holandesas e . alemanas, 
senón de que as sás de munxido 
e tamén as cortes e establos te
ñan unhas determinadas condi
cións. Numerosos estudosos te
ñen mostrado claramente como 
o xeito máis importante de rachar 
a competéncia por parte dos pai
ses do centro económico é o de 
impoñer unhas condicións, pre
suntamente sanitárias , que de
berán de cumplir os produtos 
que veñen de fóra. As condicións 
de hábitat das ganderías levaría, 
de novo, a que os produtores ga
legas teñan _que realizar diversas 
e cuantiosas reformas e moitos 
deles, ao non poder afrontalas, 
van renunciar a seguir coa explo
tación legalizada. A produción 
láctea oficial española, adaptarí
ase deste xeito ás imposicións 
dos paises do centro comunitá
rio, na cuantia requerida. 

Segundo Lídia Senra, secretária 
xeral do Sindicato Labrego Ga
leg9, co novo plano de des
mantelamento "o Governo Az
nar emascara a sua incapacida
de para negociar en Europa, pe
ro non resolve o problema, se-

nón que o agrava". Unións 
Agrárias tamén criticaron este 

-plano apresentado pola minis
tra. Ambos sindicatos Goinciden 
en que se vai xerar unha grande 
cantidade de Jeite negro que as 
indústrias mercarán cando quei
ran e como quéiran porque moi
tos produtores van seguir produ
cindo pero non van- ter a éxplo
tación legalizada.-_ 

se lles están retendo os paga
mentos da presente campaña por 
terse excedido na cuota asigna

. da, as indústrias lácteas galegas 
reuníronse con Fraga lribarne pa-
ra acordar definitivamente a es
tratéxia a seguir a fin de non pa- ' 
gar·a cuota da pasada_ campaña. 

Acordaron repetir o mesmo sis
tema dilatório aplicado na cam-

, paña 19993-94. Apresentarán 
Lídia Senra considera que o Go- recursos aos prazrn~ alegando a 
verno central xa está a acochar demora na comunicación, ainda 
parte da produción, manifestán- non aclarada oficialmente, asi 
dose totalmente en contra deste como as cantidades a: pagar . 
engano pois ''finalmente reper.cu- Meñtres tanto, a Xunta; avalara-
tirá moi negativamente nos agri- lles ás indústrias estas -cantida-
cultores". A secretária do SLG des, presuntamente a pagar, por 
pensa que, con esta medida, can- - ....se, ao final, estas tiveraíl que fa- . 
do o Governo español chegue a cer os pagameritos ? Madrid. 
Bruxelas a negociar a reforma de 
Maastricht vaise atapar con que 
"a produción vai ser menor á que
xa ternos neste momento, polo 
que vai ser imposíbel demandar 
un aumento. O PP criticou a Car~ 
los Romerc¡¡ por negociar - a inte
gración _na CE sen' saber real
mente canto leite se- producia, pe
ro eles agora van facer o mes
mo". A dirixente labrega afirma 
que "nen pola via do amaño, nen 
pala reconversión se vai solucio-

. nar o proble_ma d? produción · 1ác
tea, · senón- que é preGiso que se 
nos recoñeza o dereito a producir, 
incluso chegando ao veto do Es
tado español". 

Recursos a.-Madrid 

Cando xa hai labreg9s aos que 

Uniótls Agrárias criticou que o 
acordo se tomase de xeito bilate
ral e r:mrí na reunión da Mesa do 
Leite, alcumando a reunión de 

·"connivénoia empresarial". O 
SLG discrepa desta postura, afir
mando que "o pagamento non 
vai repercutir no sector. lso foi o 
que buscábamos e tamén foi a 
nasa vitória. Existe un compromi
so político por parte da Xunta e 
se as indústrias son as encarre
gadas -de cobrarlle aos agriculto
res, serán ambos os que teñan 
que poñerse de .acor.do. Nós o 
que ternos agoré?- é que buscar 
compromisos políticos ·para a ac
tual campaña. Da pasada só lle 
faremos un seguimento para que 
non se lle cobre aos produtores, 
tal como se acordou". + · 

Xubilacións aos 60 e baixada do gas-oil entre as medidas urxentes que peden 

A folgo do transporte, silenciada, ameaza con paralisar o país 
Como os cortes de tráfico ainda 
non son masivos, os primeiros 
dias de folga dos transportistas 
de todo o Estado están a ser mi
nimizados pala maioria dos 
meios de comunicación. O temor 
a uns efeitos devastadores -a 
experiéncia anterior na memória 
foi a inacabábel folga da Fran
za- faille temer ao governo que 
a situación se lle vaia das mans. 

Segundo o Comité de Folga a 
expansión do paro resulta irre
versíbel e pensan mantelo inde
finidamente até conseguir unha 
saida á sua táboa reivindicativa_ 
Desde o dia 5 véñense suman
do mais asociacións profisio
nais, comenzado xa o desabas
taecemento de fábricas e mer
cados, que se pode agravar nos 
próximos dias. 

Os fo.lguistas advirten que o si
léhcio e a desinformación sobre 
o paro pode , ter consecuéncias 
piares "po~que a xente non sabe 
a situación que se aviciña e hai 
que ter en canta que cando fina
l ice o paro ainda pasará outra 
semana antes de que se norma
licen os suministros". 

A táboa reivindicativa inclue 
medidas a niédio prazo .e ime- _ 
diatas. Entre as primeiras 'péde
se que se reestruturen as xubi-

ladóns antecipadas e o recoñe
cemento de enfermid~ades profi
sionais. Consideran que cos da- · 
dos da Seguridad.e Social o 
gasto necesário para é?-bordar 
este ponto é de 150.000 millóns 
que consideran que se pode 
afrontar cos 500.'000 millóns do 
Imposto .Especial de Hidrocar
buros. Peden tamén interven
ción -no mercado para regular 
autorizaéións e mellor'ar o mar-

ca de tarifa$; hpmologar a re
gulación para aceder ao título 
de transportista' na Formación 
Profisional e que as inspeccións 
se centren máis en suprimir ile
galidades no ·sector (dumping, 
competéncia desleal por exece
so .de peso e de tempo de tra
ballo, ... ) que nos labores de re
caudación. Segundo os trans
portistas a tendéncia debe ir a., 
inmobilizar aos transgresores e 

-
non a recaudar con multas ab-
surdas ou cuestionábeis. , 

Nas medidas coxunturais sina
lan a intervención dos prezos 
máximos do gasoil e unha bai
xada do prezo en poste; manti
mento dos prezos máximos 
acordados durante un mínimo 
de seis meses e aplicar unha 
suba de tarifas acorde á suba 
de costes desde 1992. + 

zo é un poderoso grupo dedi
cado á produción de centrais 
eléctricas-, conservas e outros 

· produtos. Coa adquisición da 
nova factoria entrará tamén no 
sector das peles e curtidos. 
Hai agora un ano fFustrarase 
unha operación de venda de 
Picusa ao empresário basca 
Escondrillas, por mor dun re
pentino problema de saúde 
deste último.+ 

Máis enfermidades 
laborais nas mulleres 

Segundo a antropóloga Ma
ria Morón, ainda que as mu
lleres teñen unha esperanza . 
de vida mai_or do que os·ho
mes, as taxas de enfermida
des laborais son no seu ca
so maiores, segundo recolle 
a axenda para 1997 editada 
por Mulheres Nacionalistas 
Galegas. Morón asegura que 
o home ten unha vida máis 

· vulnerábel en xeral que as 
mulleres. Estas padecen me
nos enfermidades mortais, 
ainda quemáis duradeiras, o 
que se traduce en máis anos 
de incapacidade. Segundo 
esta ·antropóloga, a doble 
xornada laboral da muller e 
as condicións nas que esta 
se realiza impede un desen.
volvemento normalizado das 
suas actividades, engadindo 
un amplo cadro ~e riscos: 
violéncia física, psíquica e 
·social; baixo nivel de autoes
tima, discriminación ·laboral, 
salarial e profisional; falta de 
recoñecemento social do 
seu traballo e maior presén- · 

· cia feminina nos traballos re
petitivos e sen posibilidades 
de promoción.+ 

A ec~nomici galega 
nos lindes da recesión 

A economia galega me~frou no 
terceiro trimestre de, 1996 un 
1, 1 %, o que representa un ha 
evolución situada case nos lí
mites da recesión, que 
habitualmente se define por 
un crecemento do 1 % ou infe
rior. No mesmo periodo, a 
economia española medrou 
un 1,9%.+ 
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A saude, tema monográfico da axénda/97 de MNG . 
. - - .· 

As ,nulleres tratan de recuperar 
influéncia na medicina . 
-0- M.V. 

"A medicina foi usada como in
termediária entre a bioloxia e a , 
política" , afírmase na introdu
ción á Axenda para 1997. que 
ven de editar a 
asociación Mulhe
res Nacionalistas 

. _Galegas. A saude 
é o tema escollido 
para esta edición · 
que fornece ade
mais á usuária de 
numerosos dadós 
habitualmente mi
norizados ou loca
lizábeis só en pu: 
blicacións espe-· 
éializadas. 

brase que a Organización 
-Mundial da Saude propón des
de 1985 que se anime ás ·mu- _ 
lleres "a camiñar durante a di-
1 ataci ó n e non obrigalas a 
adoptar unha posición dorsal 

durante o parto". 
"Cada muller -
~ngádese- debe
ria escollar a posi
ción que qu.ixese 
adoptar". Na ac
tualidade a xesta-

. ción e o momeñfo- . 
do parto están tra
tados coma unha 
enfermidade máis: 
"Todo orientado 
para a comodida
de e protagonismo 

Cardo leiteiro. Silybum marianum do persoal sanitá
"A teoria da su riO que vai aten

der á muller nese momento". perioridade masculina apare
ceu avalada pala bioloxia e a · 
prática médica foi a sua mellar Anoréxia· e bulimia 
correa de transmisión", afírtna
se tamén. Pero non sempre foi 
asi. "Ao longo da hisfória a mu
ller exerceu de m~nciñeira, sa
cerpotisa, comadrona; parteira, 
meiga, sanadora, etc. Todas 
elas eran mulleres· sábias, res
peitadas polos seus coñece-

. mentas ( ... ) Esa sabedoria foi
nos roubada, convertendo ás 
menciñeiras en 
bruxas, afastando 
ás· mulleres da 
saude, ao tempo 
que aparecia un
ha ngva figura: o 
médico, home que 
non se rexia pola 
tradición oral e a 
natureza, senón 
polos libros que, 
por outra parte, 
estaban proibidos 
ás mulleres". As 

O 1% das mulleres -entre 14 e 
18. anos ·padece anoréxia, men
t res que a bulím.ia afecta a 
igual porcentaxe .. torriando có
mo referéncia o periodo entre 
14 e 65 anos. A primeira destas 
enfermidades empeza a ser de
tectad a xa en nenas de dez 
anos .. · Segu.ndo- se recolle na 

axenda . menciona
da, móitos espe
ci&listas aseguran 
qúe "eliminar as 
causas que pravo~ 
can estas · doenzas 

. resulta imposíbel; 
dado que seria 
preciso mudar.to-

.· - do o sistema de 
valores da socie
dade actual". · 

m U lle res pasaron Garrotes. Ardium minus 
Tamén se dá con
ta do . papel da 
menopausa qu.e a ocupar o lugar 

de enfermas: "a menstruación 
era un mal, a gravidez un esta
do de debilidade, o naso corpo 

. unha copia inacabada do mas-. 
culino, o naso cerebro máis pe
queno, as nasas hormonas de~ 
sequilibrábansé e no naso úte
ro estaba a .orixe da histéria". 

Tamén se recorda que a "cién
cia" médica masculina trouxo 
consigo remédios, hoxe desbo
tad os, como o emprego de 
sanguesugas ou a teoria dos 
bons e maos hu-

. mores. Ás ave .:
sas, moitos dos 
co·ñ e cementos 

·das vellas curan
deiras, como o 
emprego do ca
runcho do centeo, 
a belladon.a ou a. 
dixitalina, son uti
lizados na farma
coloxiá moderna. 

Hoxéndia "a rela

hoxe afecta ao 40% da vida da 
muller, toda vez qµe a espe
ranza de vida, desde comezos 
de século a hoxe, pasou dos 
50 aos 85 anos. "O feito de -se
ren homes os que tradició.nal-

- mente diagnosticaran os sínto
mas da menopausa -afírma
se-. levou a considerala ·de 
natureza psicolóxica ·e mesmo 
neurótica". 

Tamém se lembra -que o 6,2% 
das mulleres galegas non-i.Jtíli-· 

za métodos anti-
conceptivos. Esta 
porcentaxe ascen
d e ao 73% p~ra 
as mulleres casa
das. 

ción entre as rTIU- Cerdeira brava. Prunus avium 

Recóllense igual
mente ·os dados 
do, seguntjo con
greso sobre alco
lísmo celebrado en 
Lugo, que apontan 
un aumento no nú
me-ro de mulleres 
alcólicas: unha de · lleres e o sistema 

médico· ten mudado, mais nón o 
suficiente", apóntase, "dado que 
as mulleres seguen a ser mino
ria no campo da investigación" 
e, sobre todo, "os pastos de res-
ponsabi lida_de e decisión dos 
servizos médicos seg.uen en 
mans masculinas'.'. 

A axenda dá a coñecer tamén 
numerosos d~dos. Así, lém-

cada dez, hai vinte anos; ago
ra, unha de cada tre?. No men
cionado encontro internacional' 
sinaláronse como causas deste 
incremento a ·incorporación da 
muller ao traballo e a maior 
permisividade social. As redac
toras da axenda matizan, sen 
embargo, que o alcolismo femi
nino sempre se déu, nun alto 
grao, pero de fqrma oculta.• . 
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sen taxi 
pola pte~ión 
dos próprios 
taxistas · 

Un grupo de 3 7 taxistas leva 
máis de vinte días protestando 
<liante do concello de Vigo po, 
la recente anulación das suas · 
licéncias. O Luns 1 O foron de, 
saloxados do interior do edifí, 
cfo onde .mantiñ.an ·a sua pro, 
testa desde 'que a policia local 
interveu. os seus veículos para 
retfrarlles G!_'licénCia.-. . --

O conflito arranca do ano 
1993 cando o govemo rnunici, 
pal ampliou o número de li, 
céncias de taxi dé 5 50 ate 591, 
ao ter ·realizado un informe 
que aconsellaba esta medida 
da ,que. se beneficiaron os asa
lariados. Os autopatróns do ta, 
xi recurriron á medida ante os 
tribunais non sen antes .tentar 
boicoteala nos plenos do con, 
cello senda responsábel de 

- Tráfico, a socialista Maribel 
Ayuso-_ A fi.nais de 1996 o 
TSXG emitiu unha senténcia 
favorábel áos autopatróns, que 
pediron a inmediata execución 
ao al~alde Manuel Pérez para 
que anulara as licéncias "ile, 
gais". 

Maria Luisa Alonso atopouse, 
dun dia para outro, como os 
outros 36 taxistas, sen traballo 
nen ingresos. É titular do taxi 

desde que lle morreu o home e 
ten' ao · seu cárrego a .dous asa, 
lariados . "Gastei dous millóff 
de pesetas no coche e, a licén, 
cia, como a paguei a prazos P?' 
sóume de 2 millóns", conta es.
ta muller, quen sinala que as 
catro viuvas do colectivo son 
as -máis afectadas, "porque ti, 
ñamos asalariados, nós non te, 
mas direito a nada e arreglar a 
situación dos empregados para 
que teñan direito ao paro é 
moitísimo diñeiro. Hai qu,e pa, 
gar indemnizacións xa que eu 
teño un asalariado que até Xu
ño, que se lle remata o contra, 
to, non _pod~ria cobrar o paro". 
Ten un grande disgusto que lle 
provocou problemas de saude . 
No seu caso, ten fillos que 
manter e síntese "tirada na 
ruá, cu'n coche que xa non ser, 
ve para traballar e que vale 
moito menos que cando o 
merquei". 

Sfnala que outros 'afectados es, 
tán sofrindo pésimas situa, 
cións. persoais e económicas. 
"Non entendo como os auto, 
patróns poden estar contra nós 
cando levamos tres anos traba, 
llando xuntos. Para que todos 
podamos traballar, porque fan 
falla taxis, basta con que cada 
un deles perda unha carreira 
ao dia, ou sexa 600 pesetas", 
explica Maria Luisa Alonso. 

O concelleiro de Tránsito Xo, 
sé Ramón Montero dá por re, 
matad.o o pr_oblema coa anula, 
ción das licéncias mentres que 
o grupo municipal do BNG 
pede unha soluci6n para as 3 7 
famílias prexudicadas ao crer 
que non é difícil atopala. "O 
peor de todo é que eu son do 
PP, escoitei a Manuel Pérez di, 
cir que se chegaba a alcalde 
daría solución aos problemas 
dos cidadáns e agora négase a 
re{;ebemos para escoitar o gra, 

· ve conflito que padecemos", 
canta Maria Luisa Alonso. 

Os 37 afectados continuan co, 
as protestas e esperan a resolu, 
ción do TSXG ao recurso que 
apresen taran. • 

Pl l 111 IH O 

J-.B. sempre deixa 
• carraspe1ra 

Hai ano e médio, cando J.B. Toshack chegou á Coruña facíamos un 
retrato da sua persoalidade nesta mesma sección agoirando como ía 
rematar no Deportivo. · 

Os coruñesistas, cansos dun Arsénio da casa, que vai de normal pola 
vida, arelaban chuleria, palabras altisonantes e promesas de ferregan
cho no que todo se convirte en tilín,tilín. · 

Lendoiro queria un capataz que rentabilizase unha plantilla feita a 
golpe· de tramferéncia de Canal,Plus, sen' se decatar que desartellaba 
a equipa: un conxunto futbolístico non pode ser un conxunto disxun, 
to, sen elementos de conexión e identidades ::ompartidas. 

Non facíamos de adiviños, só realizábamos unha análise da tr~ectó- · 
rias do galés: sempre acabou do mesmo xeito por tratar de realizar 
u!lha suposta revolución rendíbel. En Donóstia, en Madrid, tamén, ao 
final, marchou sen despedirse dos xogadores, crendo que eles son os 
verdadeiros .culpábeis dunha situación que no{\ considera fracaso, 
unicamente que non o entenden. + 

13 DE -FEBREIRO DE 1997 

Elias Rozas e Ramiro Paz 
ingresan na prisión militar 
de Alcalá de Henares· , 

Despois de intentar entregarse 
no Governo Militar de Ponteve
dra sen que foran recoñecidos 
como perseguidos, unha sema
na despois, o 6 de Febreiro, 
Elias Rozas e Ramiro Paz foron 
detidos e·ingresaron na prisión 
militar de Alcalá de Henares. 
Ten que impoñerlles a condea 
o IV Tribunal Militar da Coruña, 
e esta pode chegar aos seis 
anos. Rozas e Paz, de Vilagar
cia e Catoira respeitivamente, 
son insubmisos no cuartel da 
Mariña de Ferrol desde Novem
bro. Os parlamentários do 
BNG, Xosé Mpnuel Beiras e 
Bieito Loberia instaron á Xunta 
a que interceda ante o Governo 
central para a liberdade destes 
dous insuomisos xa que "van 
sofrir unha condea despropor
cionada por un delito que en 
breve vai deixar de existir''. Os 
dous mozos teñen que cumprir 
condea nunha prisión militar e 
no Estado só hai duas, Alcalá 
de Henares e Cartagena. 

Por outra parte, do Luns 17 ao 
Domingo 23desenvólvesea1 · 
Semana lnsubmisa na cidade 
de Vigo nunha iniciativa do 
Cofectivo lrmancfiño coa cola
boración de vários locais. O 
primeiro dia celébrase un de
bate entre a Asamblea 
Nacional de Obxección de 
Consciéncia e o Movimento 
de Obxección de Consciéncia 
no cafe Trincheira ás oito da 
tarde, hora á que terán lugar 
todos os actos. O 18, en A 
Fouce, proxéctanse diapositi
vas e Manolo Pipas recita po
esia antimilitarista e, ao
seguinte dia, están 
convidados a unha mesa 
redonda os colectivos de Gali
za Nova, AMI, CNT, CGT e 
Xuventudes Socialistas para 
falar de mocidade e insubmi
sión no pub O Bardo, tendo lu
gar o Xoves 20 un concerto 
folk e queimada. Para o Sába
do 22, Skaparapid, de Valen
cia, e A puro huevo, de Com
postela, tocan ás nove da noi
te no bar Rass, do casco ve
llo, ás nove da noite e a sema
na remata na praza da Prince
sa o Domingo co 
engaiolamento público de in
submisos a partir das once da 
mañá.+ 

A muller peéhada 
na Coruña, un caso . 
de sensacionalismo 

A Orde de San Xoán de Xeru
salén da Coruña desatou un
ha treboada cando anunciou 
que unha viclña da localida
de levaba catro décadas bai
xo o pilón da sua casa. Ao 
saber do caso a prensa mag
nificou a notícia e a Orde de 
San Xoán fíxose cargo da 
afectada contra a opinión da 
familia. Pero a causa do pe
che durante cuar~nta anos e 
as condicións nas que esta ... 
ba non eran as que asegura• 
ba a asociación de axuda 
oen as que quixo ver a pren
sa. A afectada perdera a vis
ta, a fata e certa capacidade 
de moviménto cando nena 
por mor. dunha meninxite, o 
trato familiar era bon e mes
mo Sanidade estaba 
informada do caso:+ 

....., l 'i .1o..• \ ~ ' r • '~ f,. 1 • 
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Efectos da explosión 
de Granada e 
homenaxe en Elórrio~ 
ao preso niorto 
no cárcere 

15 
N2 765 -ANO XX 

O Governo central· 
~ pulo.u polo:-fin . r < 

do embargo. 
das vacas.tólas -

O Governo central foi ün dos 
executivos europeus máis 
activos á hora de fmmrecer o 
levantamento parcial do 
embargo sobre o gado vacun 
brit$nico , contra a opinión 
manifestada polo Comité 
Veteriná~io dos Quince, que, 
s_egu.ndo o depL:Jtado do BN.G 
Francisco Rodríguez -que 

-, denuñciou a· atitude do · 
Governo Aznar-, 
destac.árase pola sua 

.. ·~escrupulosa atitude en 
,..,.,. · defens·a .da saude", 

impedindo que chegase ao 
_·,, -=: __ . mercado carne afeétada poi a 

:··· ·· :. ~ " ep_idén:iia, das vgica·s loucas. 
·· · .. · A decisión do Governo 

.:·e,:• c.~ntral af-ecta gravemente ªº 

Onda de·atentados, detencións e suicídios 
- s.ecfüt gadeiro na Galiza', xa 

que poderian reducirse as 
vendas da temeira galega ao 

. . . confuridir aos 

Anasag~sti_. lembra .que ~espoi~; da~. matcH)Z,~ ':'·: ... oi·· ' ,• o 

de Hiperc~t e. zGragoza o governo_ ~tou:_l1~90(ie1r ~.'-~ 

" consumído(es:·• , :- ·- ·~·: 

.. . : ~ ': ~ "' - -· ...... ~ 

Euskadl cría .-.~-·~~-~.::.·-:·_.:.-- · ._. 
U:nba .papf!l~Mt_ · · -_.. ~> : . :· 
c~n .. capi~l .p~lico .. .,,- • 4 -- ~ • 

~ ... ' -

. ' . -. --
9* M.V. 

. ; 

fució~ áo cÓnflit9. ~. -~:- . 
Jnver~ore§ españois, 
austriac9s e 

Tal e como se anunciara desde a esquerda abertzale basca e 
como o próprio governo . español temia, o encarceramento 
sucesivo dos membros da Mesa Nacional de Herri Batasuna 
trouxo un colofón de mortes, de-modo que en só unha sema
na quedou igualada a marca de terror de todo o ano pasado. 

por unha fiestra .. O mozo era' ti
llo dun, membro do sindicato 
abertzale LAB. 

Polémica sobre" a negociación 

Na mañán do Martes dia 11, o 
portavoz do grupo basca no 
Congreso lñaki Anasagasti de
claraba ao programa· de lñaki 
Gabilondo da Cadea SER' que 
após dos atentados de Hiper
cor e do cuartel de Zaragoza, o 
governo socialista fixera várias 
tentativas de negociar con 

:- . , - . . . norteamiricanos, 
~pe~as tJnha s~rl'!an_~f~!ltes?··P ~~---. jmpµJs~dos, pola _ . 
PNV ~era a canecer. :~P. _ dp?-u;:. ·-;-_~ ·· Coijsellaria de lndústr.ia de 
n:iento ~ ,Prol· da negp.oiac_1?n~,, _ -~ · afs1ca.(f¡:-ci1Je ·pon par~e do 
Agrupac1on~ como Gest~~Pp:-·ta _ _ cápitál-:;· van instalar .u_nha 
pa_z,. que case tod?s-~~- ~l~~·:. se máctopapeleira en Alava 

Tres atentados en apenas dous 
dias acabaron coa vida doutras 
tantas persoas. Conforme isto 
ocurría, ET A man tiña secues
trados a Ortega Lara e Cosme 
Delclaux. No mesmo periodo de 
tempo aparecia morto en extra
ñas circunstáncias un preso de 
ETA e un membro da direción 
de Herrí Batasuna aforcábase 
no seu caserio un dia antes de 
ter que presentarse a declarar 
ante o Tribunal Supremo. Un 
bon número de vilas e cidades 
do País Basca viviron constan
tes enfrentamentos con barrica
das, entre mozos e a ertzaina 
para protestar polos dous swicí
dios que os abertzales califican 
de "asesinatos". En Granada 

Cri~e 'e, cQsti9o ·. 
O maxistrado do Supremo Ra
fael Martínez Emperador deu
se a volta cando ia tocar o tim
bre da sua casa, o tiro pene
trouno pala frente e atravesou
lle a cabeza. O falescido ficou 
tendido no chan, sangrando a 
cachón pala c_abeza. 

En Granada, un furgón camu
flado para disimular a sua per
téncia ao exército era afectado 
por unha brutal deflagración. 
Catro ocu~antes resultaban 
con feridas graves e outro 
máis saia despedido do veícu
lo. Este último foi o que resul
tou morto. A arrepiante explo
sión destrozou catro plantas 
do edificio máis próximo e feriu 
tamén a catro veciños. 

A finais de Novembra· de 1996, 
José Mari Aranzamendi; o pre
so que morreu.aforcado na sua 
cela de Madrid, escrebia unha 
·carta, publicada p'Jlo diário 

celebrouse unha manifestación 
de repulsa polo atentado contra 
un furgón no que viaxaban em
pregados e membros do exérci
to e a resultas do cal resultou 
morto un civil. 

manifestan r:io ~~1s S_éls~o,. _e -~ _para _d~r traballo a 
lgrexa son tame~ fav.~raQ,~1~ a . catrocentas persoas e . 
procura dunha sa1da d1~logad~: ~- .. producir 3QO.OOO toneladas 

A 
. . , , · -- d · ... ~ · de'··papel ao ano, das que o 

-nElgoc¡ac1on e, en to. º:.c~~~" , . -SO% pr.'1cederán da · _ 
o gran qebate de fondo, ba1xo_ ¿ reciclaxe. o investimento 
esta onda de violéhcia:.:A ·.tnin~:: total~.a.~ empres.a 

O preso de ETA que apareceu .ETA. O .diário El País, . no seu 
tra de X!::J_Stiza, ~argaHla. Marfa~ .· · Transp'apel Euskadi é de 
cal de Gante, afirmaba, inme- .. . 65~705. millón_s de pesetas e 

morto na sua cela nun cárcere editorial do mesmo Martes, in- diatariíente qespoi~ do asesina- inicialmente haberá unha 
de Madrid estaba atado de pés formaba de que un sondeo rea- to dun ·maxistrádo en Madri.d , ap.ortación de dez mil 

que "ETA non tjuer dialogar, . millóns. Desde -ch~gar -. e mans, cos ollas tapados por lizado no País Basca constata-
unha cinta e pendurado sobre ba o aumento do rexeitamento senón mªtq.r" . A pr~tica totali:. . fr;aga ao poder: trata de .. _ 
duas cadeiras situadas encol da a ET A, ao mesmq tempo que o dad e dós membros· dq governo_, . f 

líderes da oposición · e. com~n:. ~~n.quenr · aceren van ~ · taza do escusado. O governo dos favorábeis á neg·ociación. 
ocultou estes dados, até que o Segundo este. periódico, am- taristas_ reatrrmáOanse ~ria p.o.s- u o ha papeleir:a na Gal iza .. + 
diário Egin os sacou á luz. bos extremos serian conciliá- tura de nC?ri negobi~r:_.q[nda que ·. · · ' ·· .. , · -

. beis, por canto o increr:neñto nalgunhas J~rtúJia~, con micró-
fono aberto aós oúvintes, mani- Utf sector do PP balear · 
festáb,é;insEf .~Pir:iióQs eñ ··sentfdo 

Sen relación directa con estes dos atentados, á par do ódio 
feitos, o Martes finabª .tamén un · : • ~ue progj:i'cen, provocan tamén 
insubmiso navarro ªºguindarse' un ~desexo de buscar unha so-

••• I¡ :.._. 

~. 

Egin, na que entre outras cau
sas decia: "Eu sei o que sinte 
un cando diante dos seus ollas 
baten nos se1,Js seres queridos 
coa única intención de humilla
lo. Eu sei o que sinte un cando 
no descanso das escaleiras che 
dan a primeira malleira, tendo a 
delicade;za de tapar a mirilla da 
porta d9 veciño ge enfr~nte. Eu 
sei como xa no coche che en
fundan unha caperuza de lá na 
cabeza e así permaneces até 
cinco dias, sofrindo torturas, ve
xacións e ameazas, temendo 
que non vas sair con vida ( .. . ). 
Sei o que se sinte ao escoitar 
os golpes e os berros de dar 

. dos outros detidos. Eu sei o que 
se sinte cando dun golpe seco 
che rebentan os tímpanos. Eu 
sei o que sirite un cando o ispen 

· e, coas mans alxemadas ás 
costas e cun saco de lixo na 
testa, lle apretan o ·outro extre
mo·do saco á altura da gorxa ta
cando un torniquete".• 

cóntrário:. · · - · contra o~ensinó· eri..:catalán 
-~ ... , .... ! • ' • . • < -! j - .... • - .-

M. VEIGA 
. .. ~ ; . : ~ . .~ P~l:te~~ PP,·b~1~~r - ·, . :· ... 

•• " • .1 

· manifestouse en contra· duñ · 
b '~. · ·deCreto pÍeJ)aradO .Polo ·, --. 

. . .. . ,,_ ,,.. . . . Gove~n.~tdas illas que . 

. Quen non· que"r (!iªl9-g~~~]·'¡;~};t :.~.-~. ~~:~~~:~¿~~~~~~~t~~º~10 
. -. ; .. · •; ;·:~~.;.'e"'.- ¿ _;~·:.:_;,qµe· agardaron .pod~r . , 

· · . . ·~ ·· ·':t- "'" • -: < éó'nsensualo con 
"ET A non quer dialogar", di a ministra de Xustiza. A afiit~'ac:i<sn.· · p-o~tEirio~idade. En realidade · 
non é baladí, porque ou.tros membros do.govemo dixeron o "mes~o~: · os séctqres opostos a esta -lei 
pero desde outro ponto de vista: "Non negociaremos" . .Q próprtofe, forman parte da campaña 
lipe González afirmou: "Nen pola cabeza. se lle debe pasar .aos de · que ptomove .. a Plataforma 
ETA que existe a posibilidade dunha negocia<;ión". A pergunta é Cívica en defensa das · 
entón: quen non qµer negociar? ETA?, como di. a ministra de Xusti, língtJa~- qas .Balears, que 
za ou o govemo, como din todos os demais] pretende contrarre:star a . 

- pres~nza do catalan nas 1llas 

Non deixa de ~er notábel que toda a direción de HB vaia ser en, 
carcerada por difundir un vídeo no que ET A pide a 'negociación. 
O PNV, os pacifistas e . algunhas voces de cidadáns nas emisoras 
de rádio tamén a solícitan. O Luns, un viciño de Astúrias e outro 
de .Ourense, chamaban a un prograrna de Madrid para dicer que 
están fartos do terror e que pr~cisamente por iso eren que non se 
pode segufr asi.. O de Astúrias pedia que se lle perguntase aos bas~ 
cos se querian seguir pertencendo a España e que non era sufi, 
ciente coas demais consultas eleitorais para dilucidar' esta cues, 
i:ión que el consideraba central. O de Ourense recordaba que ; 

. con todo o que se diga, os partidários de ET A non son catro to, 
los, que nas suas manifestacións hai miles de cidadáns, algúns 
ben entrados en anos .• 

e que veladam~nte defende 
unha maior presenza da 
língua castellana nese . 
território. Neste sentido a 
Plataforma non cesa de 
denunciar a aparición de 
declaracións· contra a "os 
elementos da burocrácia 
española". Mália esta 
polémica, unha asociación de 
todo crédito, a Obra Cultural 
Balear, aplaudiu a decisión 
do presidente Jaume Matas 
de ímpulsar o mencionado 
decreto de catalanización. • 
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Juan Maria 'Ollóra · 
'O PNV darialle cobertura política ao PP se decide iniciar un ha negociación' 

e<> J. MACIAS I DONOSTIA 

Se palabras como diálogo ou negociación estaban estigmati
zadas no território informativo do conflito Euskadi-Estado, o 
~NV encargouse de lembrar o cami~o para. -unha saida racio- . 

nal.· Nomes .como Juan Maria Ollora, dirixeme .do PNV que 
deu nome a unha das V-ias de pacificación propostas, está OU
travolta de actualidade. Parlamentário autonómico, Deputado 
Xeral de Árava de 1983 a 1987, a su~ obra "Una via hacia la 
paz", · é un auténtico éxito-de vendas nas librarias bascas. 

·Vistas as resolucións recentes 
do PNV parece que teses co
mo as suas gañan fronte ás re
presentadas polo conselleiro 
de Interior-Juan Maria Atuxta. 

Non creo que sexa acertada esa 
apreciación. Moitas veces con

/ fúndese unha diferéncia de res
. ponsabilidades cunha diferenci? 

de critérios . Quereria lembrar 
qué as responsabilidades mar
can a op in ión que teña -un ha 
persoa scibre calquer tema, pero 
podo dicerlle que o meu papel 
na elaboración dese documento 
foi moi activo, no ámbito das 

_ propostas e as observacións .. 

Agardaban reaccións tan exa
. cerbadas como as que houbo 
. en formacións como o PP e o 
PSOE? 

,- Tristemente si . Sobretodo por
que as formacions polítiéas es
tán' presas de cálculos eleitorais 
ou do tratamento informativo da 
sua actividade e son incapaces 
de ver máis alá dunha suposta 
rendabilidade imediata. A maio
ria dos partidos carecen neste 
momento de audácia. A novida
de do documento estriba no fei
to de unificar critérios dentro 
dunha formación tan importante 
como o PNV. Non hai máis que 
observar á sociedade, baixar á 
rua, para captar pos.turas moito 
máis abertas que as m¡mtidas 
palas formacións políticas 
maioritárias. Neste momento, a 
sintonía real na sociedade coido 
que é' rnoito maior que a que 
nos veri marcada polos discur-

sos dos partidos políticos. 

Na obra Una vía hacia la Jid 
vostede tala de bloqueos en 
distintos ámbitos de relacións: 

. Navarra-Comunidade Autóno
, ma _Basca, Euskadi-Estado ... 

Coido que é un concepto básico 
para entender o actµal momento 
político. Velaí a dificuldade das 
relacións institucionais entre os 
dous governos do sul de Euskadi, 
froito dunha politica de erras e 
desenpontros aos que a miña far-

NOME --· ~~~~~ 

APEUDOS ··········-·····--·····--------·-----,.--.. 

mación tamén non é allea. Ou os 
problemas co Governo español e 
a sua mentalidade xacobiná á ho
ra de entender feitos dHerenciais 
coma o noso. Unha mentalidade 
que os leva a propor como axio
. mas, reflexións tan xenuinas co
mo que a solidariedade esixe ine
xorabelmente a uniformidade. r 

Mario Onaindia, da executiva 
do Partido Socialista de Esu
kadi, critica abertamente a te
oria de que unha profundiza
ción nas cotas de soberania 
conleve a superación do en
frontamento violento. Chega a 
definir esta conxnción como 
un "binómio perverso". 

Segundo podemos deducir das 
reflexións de Onaindia a úriica 
saída posíbel é a estrictamente 
policial. Isa si qu~ penso que é 
un erro de vulto. E unha das in
terpretacións sesgadas que tivo o 
meu libro: Outra foi o silencia
mento propiciado por meios de 
comunicación como o Grupo Co
rreo ou formacións políticas coma 
o Partido Popular. O que propoño 

_ é a realización dunha reflexión 
que ten unha conclusión clara : 
señores, isto non se arranxa se 
non é através do diálogo e a ne
gociación. Coido que hai que ser 
flexíbel en canto a tempo, acto
res, método e proceso. Pero hai 
que p;:irtir de tres cuestións: a al
ternativa que situou sobre a me
sa unha das teóricas partes e 
que segundo eles pode traer a 
paz (a proposta de ETA), a situa
ción de falta de acordo que existe 
na sociedade basca actual e, fi-

,,, 
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nalmente, como moi adecuada
mente sinalan os documentos do 
Sinn Fein no caso irlandés, unha 
solución- que recoñeza a plurali
dade da sociedade basca: En de
finitiva, unha solución que asuma 
a realidade de que neste conflito 
hai moi.tas verdades en xogq. -

Antes de atender a propostas 
como a que vostede plantea 
{tratamento penitenciário dis
tinto dos presos de EA, ache
gamento á esquerda abertza
le, ... ) hai quen aboga por un 
cese imediato e sel'.l condi
cións da violéncia. 

Senda sérios hai que pensar, con 
honestidade intelecual, que esa 
condición non se vai dar. Non é 
cuestión de desexos. A ledícia 
colectiva seria enorme se ETA 
anunciara mañá que abandona 
as armas·. Pero a experiéncia 
comparada indícanos que cando 
organizacións como esta entran 
en procesos de conversas, non 
se formulan ao início que teñen 
que entregar o seu armamento. 
Isa está ocorrendo en Irlanda ou 
no proceso palestino-israeli. 

Alguns entenden que non se 
deben usar nunca eses exem
plos talando da cuestión basca. 

Son opinións int_eresadas. A 
coincidéncia está en que en to
das estas situacións poden ato
parse "ias de saida. Trátase de 
non repetir mimeticamente solu
ci ó ns idénticas en realidades 
políticas e culturais diferentes, 
pero si de aprender dos proce
sos de paz e negociacións neu
tras partes do mundo. 

Cre vostede que a autodeter
minación é o concepto-símbo
lo, até o ponto de que a sua 
posíbel aplicación xeraria un 
cámbio sustancial no actual 
taboeiro de conflitos? 

Estou absolutamente convenci
do. Politicamente ese concepto 
ou outro semellante, é dicer, o 
respeito ao que os cidadáns 
decidan de xeito pacífico e de
mocrático o seu futuro e o mar
co das suas relacións comuni
tárias, está no verdadeiro tras
fondo dos denominados na
cionalismos periféricos. 

Mais para alguns o problema 
é a simples delimitación entre 
"demócratas" e "violentos". 

Non gasto desa distinción en ab
soluto. Quizais haberia que esta: 
belecer outros paramétros co
mo, por exemplo, cidadáns bas
cos que consideran que é lexíti
ma a utilización da violéncia pa-
ra a consecución de obxectivos 
políticos e cidadáns bascas que 
non pensamos igual. Entre cida
dáns que acreditamos que o po- ~ 
vo basco pode e debe ser suxei-
to dun proceso de soberania e 
cidadáns que se negan a discutir 
esa cuesitón. A división entré 
demócratas e violentos non ex-

. plica en absoluto a realidade so
cial de Euskadi. 

Coincide con Arzalluz· en- que 
o PP ainda non ten deseñada 
un ha estratéxia .de pacifi
~ación e que o g_overno se 

· move máis por inércias que 
por vontaqes? 

Non o sei pero gostariame pen
sar que é asi e pode haber cám
bios no futuro. Quera lembrar o 
que xa lle dixemos ao Partido 
Popular en diversas ocasións: 
se se lanza polo camiño da· ne·
gociación nós irnos. darlle· toda a 
cobertu~a política que precise.• 
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Por primeira vez desde comezar, en 1992, o difícH proceso de paz 

A UNITA entra no governo 
de reconciliación nacional-de Angola 
Por primeira vez o Governo de Unidade e Reconciliación Na
cional (GURN) de Angola inclue catro ministros da Unidade Na
cional para a lndependéncia Total de Angola (Unita), a guerrilla 
direitista financiada nos anos setenta e oitenta polos Estados 
Unidos e a Suláfrica racista. A entrada no governo producíuse 
o pasado 25 de Xaneiro e foi auspiciada por Nelson Mandela, 
primeiro presidente .democrático de Suláfrica. Con estas incor
poracións o proceso de paz poderia tomar un pulo definitivo. 

O primeiro ministro, Fran9a 
Van-Dunem é o único membro 
do Governo de Angola que per
manece no mesmo cargo no 
Executivo. Van-Dunem é unha 
figura indiscutíbel no país e con
tinuará á frente do Governo por 
tempo indeterminado. 

A intención do novo Executivo é 
evitar os escándalos de corrup
cións que empañaron o labor dos 
anteriores governos e percurar o 
entendemento co xefe da UNITA, 
Jonás Savimbi, cuxas diferéncias 
cos sucesivos governos do Moví~ 
mento para a Liberación Nacional 
de Angola, MPLA, dificuldaron o 
proceso de pacificación empren
dido a partir de 1992. Precisa
mente o MPLA triunfara nas elei
cións democráticas de 1992, nas 
qt.:e tamén concorrira a UN ITA, 
pero esta forza aceitou con difi
culdade os resultados e buscou o 
enfrentamento co governo en 
cuestións como a desmobiliza
ción e o desarme das suas milí
cias .. A UN ITA mantivo operativa 
a sua capacidade militar concen
trando, nos lugares destinados 
aos desmobilizados,' a civis dis
farzados . de guerrilleiros. Cando 

·en 1994 Zámbia deixou de apoiar 
a Savimbi -Zámbia substituiu a 
Suláfrica no financiamento da 
UNITA cando caeu o réxime ra
cista-, a paz comezou a vislum
brarse. de· novo. 

.Papel de Savimbi 

O cinco e seis de Xaneiro o 

presidente da UNITA, Jonás 
Savimbi, e o presidente de· Su
láfrica, Nelson Mandela, reuní
ronse na casa de campo que 
este último ten na cidade de 
Umtata, no Transkei sulafrica
no. Mália os esforzos de Man
dela para dar un pulo ao proce
so de paz, en Luanda preferi
rían que este papel correspon
dese á ONU, desta forma con
queriríase un verdadeiro com
promiso pacificador por parte 
das nacións en condicións de 
forzar á UNITA a aceitar unha 
solución .política ao conflito xur
dido despois da descoloniza
ción portuguesa, en 1975. 

"Nao podemos permitir mais 
adiamentos", dixo un responsá-

. bel do Ministério das Relacións 
Exteriores de A_ngola. Pero pé
sie aos desexos manifestados 
por Luanda por conquerir a 
paz, lsaías Samakuva, repre
sentante da UNITA na Comi
sión Conxunta de pacifiC'ación 
afirmou que "há ainda muitos 
obstáculos por ultrapassar". 
Neste sentido, o próprio Sa
vimbi reclamou niáis propostas 
relativas ao seu estatuto perso
al e as fontes de financiamento 
da UNITA no futuro. Ademais 
Savimbi discute o feito de pro
por para cargos no governo a 
figuras-dun segundo plano, de- . 
cisión tomada para evitar con
flitos no Executivo. 

En concreto, a UNITA ten ca
tro ministros e sete viceminis-

tros no novo Governo de Uni
dade e Reconciliación Na
donal. Os nomeamentos xa se 
celebraron nunha cerimónia en 
Luanda na que estiveroñ pre
sentes quince xefes de Esta
do, entre os que se atopaban o 
presidente da Reptíblica de 
Portugal, ·Jorge Sampaio, e o 
presidente de Suláfrica Nelson 
Mande la. 

A UNITA controla áreas como 
os meios de comunicación so
cial de carácter públiCo, onde 
vai proceder á substitución dos 
seus directores; o Ministério 
de Comércio, que vai ser dirixi-

do por un dos chefes da "resis
téncia clandestina" e represen
tante da UNITA en Lisboa; ó 
Ministério de Turismo e Hoste
laria, que será para o ex res
ponsábel de información da 
UNITA. Pero o cargo máis im
portante co que se fai a antiga 
guerrilla é o do Ministério de 
Xeoloxia e Minas, que tutela o 
e~tratéxico sector dos diaman
tes. 

O MPLA, pala sua banda, ocu
pará áreas importantes como o 
Negócios Estranxeiros, o Em
prego e a Seguridade Social e o 
Ministério dos Petróleos.+ . 

M. VEIGA 

Ecuador e o FMI 
. ,... 

As revoltas do Leste europeu, sexan para derrubar un govemo ex,co, 
munista (Bulgária) sexan pára facer o próprto cun de direita ultralil5e

·. ral (Albánia) tenen en comun o ser expresión do descontento popular 
contra medidas económicas que marx.inan a milleiros de persoas. Ou, 
tro tanto sucede en Latinoamérica. O último exemplo é o do ~uador. 

. Unha mobilización masiva acaboú coa presidéncia de Abdalá Buca, 
ram, líder populista eleito hai pouco por máis do 50% dos votos. 

Detrás deste percorrido polas .crises sociais de vários continentes en
cóntrase o recetárió macroeconómico do Fundo Monetádo interna, 
cional e do Banco Mundial. FMI e BM son os instrumentos 'finan, 
ceiros dos sete grandes países que hoxe goveman o mundo. ·:. 

Bucaram, como Cavallo na Arxentina; como Fujimori ou Zedilla, 
dependen de créditos externos para pagar á s.ua vez o servício de 
créditos anteriores, cuxo interese fora arbitrariamente elevado polos 
Estados acredores. Contribuir a ese fluxo ultra,millonário que corre 
do Sul ao Norte exixe recortes internos e desmantelamento -dos ser, 
vizos públicos, até, extremos escandalosos e insoportábeis. Iso é o 
que está a provocar as revoltas, tan reiteradas e tan predecíbeis, có
m9 .faltas dunha via de saída alternativa. A proba está en que nen os 
govemos -con vontade esquerdista- dos antigos países socialistas 
europeus. son capaces de librarse do ditado do FMI. + 
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Clinton admite. · 
a autodeterminación 
en Timor·leste 

O presidente dos Estados Uni
dos, Bill Clinton admitiu por 
primeira vez "o interese" de 
efectuar "un referendo de au
todeterminación"· en Timor
Leste, a ex colónia portuguesa 

. ocupáda por lndonésia en 
1975. Esta é a resposta de 
Clinton á petición dé quince 
senadores norte-americanos. 
O presidente prometeu "usar 
t_odas as oportunidades" para 
atapar unha solución ao Timor 
"no marco dos direitos huma
nos" eco patrocínio da ONU. 
Pero, contado, Bill Clinton re
cordou que lndonésia "ten si
do un apoio activo _da 
manutención da pre?enza dos 
Estados Unidos en Asia". Ago
ra a recén nomeada ministra 
Madeleine Albright dará "os 
pasos apropriados" na ONU 
para promover un referendo 
en Timor-Leste.• 

Israel bombardea 
o Sul do Líbano 

Para ameazar a Síria, o pri
meiro ministro de Israel, 

, Benxamin Natanyahu orde
nou o bombardeo do Sul do 
Líbano, nomeadamente de 
vários campamentos da mi
lícia libaneasa Hezbolá, que 
recibiu unha dupla 
acusación de carácter con
traditório, por ·unha banda 
ser de carácter proiraniana 
e pola outra de apoiar aos 
palestjnos. Con-este ataque, 
Israel deixa claro a Siria 
-aliada do governo do Líba
no- a sua pouca 
disposición de negociar a 
devolución dos Altos do Go- · 
lán, território sírio ocupado 
por Israel que ten grande 
valor estratéxico porque é 

· unha importante reserva 
acuífera. Ne.tanyahu foi· 
arroupado no seu ataque 
polos Estados· Unidos, xa 
que ao dia seguinte do ata
que, producido o Martes 11 
de Febreiro, dirixíuse a Was
hintong p~ra reunirse con 
Bill Clinton.+ 

Folga indefinida dos 
funcionários colombianos 
· O 90% dos f1.Jncionários 
colombianos, que suman un 
total de 800.000, declárouse 
en folga para t(atar de chegar 

· a un acordo co Governo no 
seu programa de privatización 
de empresas públicas e limita
ción de salários. O Governo 
asegura. que a sua pretensión 
é reducir ó déficit público, que 
ascende a 4.400 millóns de 
dólares. A situación de 
mornento non ten saida 
porque os folguistas insiten en 
negociar co Governo, pero es
te último asegurou que non 
negociará baixo presión.• 
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A diplomácia · 
do dólar 

Unha-nenci d«? 1936, 
aluña di.m coléxio de o ignaro· e desvergoñado presi

dente Clinton pretende mercar 
monxas, escoitaba Cuba cuns poucos dólares. Non 
cada dia o parte de é un feito novo, pois a diplomácia 

do dólar prirídpiou nos albores do 
igrexas queimadas e império, · cand9)~ns mise'rábeis 
de ·curas sacri'fiéa(jos racistas ecapifaJisfas teorizaron_a 

Poi as hordas respeito da mJsión Que Deus tiña 
reservado aos EUA no "patio tra-

marxistas. De cando seiro" Iberoamericano. ·os-gover- . 
en vez, · pela físgoa da nantes mercados polo dólar en 

Porta, entraban outro Cuba foron moitos: 1 ):O~ditador 
liberal Gómez (1909), alcumado 

tipo de notícias: un a quenlla, )[xose millonário duran-
obreiro aparecera te o seu mandato. Daquelas falá-

base da podrémia xeralizada da · 
morto dun· tiro nunha- Habana, os contratos de.governo· - · 
cun·eta. Entón a nena facianse mediante-remuneración. 
q.eciase ·a sf mesma: ~ Os Bstándalos :máis impóftántes· 

foron moitos;. o préstamo Mago- _ 
.. ,·,Eti entehcfo qüe os de : . on, o fraude da United Railway, o 
alá, que·non ~;'on ": - calote dc;t.Compañia dos portas, a 
cristianos, fagan iso .. ~. imposición da ."gangrena social" . 

da lotería, etc. 2). O ditador con- · 
Pero, por ;qu~ os-: ·>. sen.~ador Mtmocal (1915), rema-
nosos, que"tren eh -J tou o \seu mandato tamén -multi- . iñimígo' da ·§ociedade cubana: 

- · ,. , ~ millonário . .' Me.noca! apoiadp po- ' Burguesia, .. clase media, obreiros . 
Deus, tam$n malan?" los empresli~;. ·_ _ ,- .··· _ . ·. ·e princip~lmer:ite o~ universitários 

· · ~· · ". · ~i. ' -~-~· - tos d~ . J. _P. · · · (como a, Nic?fágua dos Somoza). 
~t: ·~ ~ ~ ~,_ · '. · . ::· ·;:. ·' Morgan, esta- . . " '. Machado mantjñase no poder po-

Moitos ;ap· atb's dé :. bleceu o s.u--.. · A corrupción era . 10 te~ror , aunf:ia · p?l!.cí~ _chB:madá 
..... bomo · como : · -"porns!a" e o .. pa1s, v1v1a v1rtual-

muHer norf réspeitali a ' un ha práctic;a de tal:xe1to que , mente en gaerra civil, en 1932 as 
anatomia é as . · :.: -. · -. cotián·en ·Cu- seaprobában mortes.-sµcedíanse ,diariamente. 

.. .. . · ba. · - · ' · · - A policía tiña ·o Gostume de botar 
necesidáQes 'dó pé. ·· ... · orzamentos para ao· mar, coas mans atadas, aos 
Tan só teñén canta da A corrupción _ estradas obreiros comunista~. A represión 
·estetica: É un dado era de tal xeito . . , . - - policial a5rañguia mesmo a depu-

. que ~e apro-: 1maxmar1a~ e tados, dire9tG>res de periódicós .e 
oferecido por un ha ·· baban o ria- . mítiéas po.ntes ofici.ais do exército. .· · 
asociación de mentas pq.fa 

estradas ima~ sobre r1'os Podoloxia: O prexuízo · 
xinárias e m íti- inexistentes 

que reporta o uso cas pontes so-

A cohxuntura chegou -a fal_ extr:e
mo, que -a pe.qu~na qu_rguesia 
organizou ~ loita armada polo 

·do o semanário dos ·galega$, 
probabejmente _c;ando xa estexa 
a pique ·de entrar no pre lo a se
gu inte edición d¿;¡ que nista aldea 
·non saberemos até non se sabe 
éando. Non sei sé culpar á edito
rial ou talvez con máis acerto aos 
Correos, porque é máis que la- -
mentábel esta situación que de 
continuada vai facer que iste ano 
non pague o re'cibo de subscri
ción e opte por mercar no quíos-

- que a edición semanal de ANT, 
coa seguridade tje que a leitura 

deste tipo de zapato bre _ríos inexis-
.. tentes. Meno

medio_ da organización clarides- . , , , 
tina ABC. A fo!ga xeral dos tra- 1Mi4 ·, ,~u* comeza a ·notarse: a , cal mudou .a tacenda pública 

partfr dos 40-45_ ano's. nunha festa de 'desbaldimento 
que remá.taria pr6~o6~n-do a 'rüí
ná ·dá ban.ca eubana (asasinato 

M., de trinta e tantos 
anos, visita ·cuba -por 
primeira vez. Na , · · 
catedral da ·Habáná
canta Sílvio ·-· : 
Rod FígtJéi::·~;A;-.,tente 

do capitalista·de ·orixe galega P'°9-
te) . . Como e~émp\o da corrup
ción, 60.000 dólares forón adica~ 
dós poto governo a mercar un _ca~ 

... dro heroico, onde se apresentaba · 
~ ao xeneral Menocal gañando un
.. ha ·batalla: ·$ro· ditador liberal : 

bailadores acadqu derrocar a di- .... A ......... t·-· .... ¡ · ... -.. :1--... -f .. f"' ¡-.. --.. -·'-· 
tadura ~achadista. -~ vitória P?~ ........... ¡-.. ·~f--... ··· ....... --t----.......... ~ ....... -. 

, ~~~i~~~'.'.~!::B~~E~~~~~ :~~:=::~=?f=== 
~~Jls 51_ue: fi_x_o . f~9~~S-é!t_~ .gov~r- _ ~- l~~-/~,.1:.~_ .... ,. -~~,¡ . . 
no revolucionan&,· ·11'.tipQñéndose · ·-·~~~ :.'::. ... ~·~]:~.:¡''l: .. " .. ;¡-.. ·~- ....... -;· 
a ditádura' dépravada· do sarxen.- ...... ~ .. ~'. ... + ..... ,_ .~.· .. ~!.¡ ........ -. __ .. __ 
to Batista, unha auténtica senti- · ~; .! · ! 
na do vício. Batista-'fnantívose · · · · · 
no poder ate 1.959 e: foi máis 'la- ·. 
drón e crimJrial qué ·os outros 

1 móvese con "" 

Machado {1'925) que tarñén, có
mo non,. rematou o sev mandato· 
multimillonário e foi ·apoiado dun 
modo directo polo presidente ·dos 
EUA Cq91i~g~~ .. O eMil~cirrierito-'
moral chegpú)i_ níveis ·xrgantes-' 
cos mentt'es ;7qlle o exército :e:ra · 
presa da·.p!Uaxe e ·a ·málversa:. 
·ción . . Machado -converteúse no 

tres presid~nfes ~l!intqs; Foi- un h.hJ.L ttí ! . 

verdadeiro ~ngsf-ér·mantido po- - ~! . • .. .. : ~ ~. 1~ .. ~ .. f .. ~ ... ~.1 .. ' ... _._ .. 1 

los governañtes de EUA. G~l.Da .. · ~ ffJ.if. ( ~ ;, · 1 normalidade ao· seu . 
1 redor: 6Jn. heme:··éhana ~ 
1 9-pasea,"Como os·=·.= · ... 
1 demais·, lego concede 

/ 

.: 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN,CODAX 
VIGO 

~~~~~:~:~:~:;;d~~~; · -: ~~:~;(~::-
do imperialisíTió'..'.t.fa'Q .. éJf·qué non ~~k · ,,. J.iJ. 

~g~~fc"e~~~~k;;, ·tº:n~~~t -~1~T;J__ -
~e~~~ª~i ~:~~~~~~a~º~-u~s.:q~~~ ' .. -~_:

1
·;·~ ... ~.'..: .f ,1.·.~L~~ · 

ren os iankes para Cuba. E ago- ~ ""w~....,.,,,... 

~~~ ~a~~~~i~~t¿n1~%tt~~~ ¡~¿~ }"~1 ~_[_ __ _ 
do bloqueq ~o~erc1al. Clinton .o · . f.~,. , ·fl:;J ... .. ..... .. 

_:~~:~~=ª~~~~?~~~~~~ ,-- ~:!$~ ·-······ · ·· 
(ÜURENSE) . ·t., ................... . 

·A N osa Terra 
na aldea 
É Luns e por tin chega A Nosa 
Terra. lsta semana ternos sorte 
xa que é habitual que sexa o 
Martes ou, se coincide con algun 
que outro feriado .perdido na se
man.a, até o Mércores t~n chega-

·~·ft,~41 ~ · 
~: t'..C~,>tt~ ·· . '··· 

. 1 - 1 ' - : • · I - ! ,, 1 

·~·~ .. ~~.1 · . .. ........ =1= ......... .. 1 ....................... t.' ..... . 
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será un pouco máis fresca so
bretodo niste mundo da informa
ción onde .Q. 
exceso talvez 
fai que as no-

. vas e mesmo Niste mundo da 
as opinións te
ñ an' data de 
caducidade. 

información o 
exceSQ fai que 
as novas teñan 
data de 

Se a isto suma
mos que pedin
d o antes- do 
Nadal várias Caducidade 
coleccións de 
A Nosa Terra 
infantil para agasallar ·en reís; istas 
chegaron cando probabelm~nte os 
reís magos xa chegaran de volta 
aos seus países respectivos non 
sei xa que facer para apoiar unha 
das iniciativas máis fermosas, ne-

. ~sárias e irr~nunciábeis a prol da 
Galiza e non rernatar quedando co
mo un parvo enganado . 

Se Chantada é o corazón da 
Galiza e A Nosa Jerra, o san
gue que lle dá vida ao noso pa
ís, tarda case que unha semana 
en chegar até nós está claro 
que a saú{je dista nación fica 
estragada.+ 

ANXO MOURE MOSQUERA 
GARABELOS--MARIZ 

(CHANTA DA ) 

Ourense, La Coruña 
e o candidato 
Xoves, 9 de Xaneiro. Prim~ira ho
ra da mañá. Cadea de emisoras 
estatal pero promovida desde 
Galiza. Coa pre-campaña eleito
ral xa en marcha, o candidato á 

· Presidéncia da Xunta, señor Ca
ballero, é entrevistado. Caballero 
fala desde Ourense, e así o fai 
saber, empregando o topónimo 
normalizado da moi nobre cidade 
das Burgas. Réplica dun conter
túlio desde Salamanca, signifi
cando que utilizar o topónimo 
Orense tamén sería válido {per
guntámonos se dirían o mesmo 
de Lleida, por exemplo). Contra
rreplica do señor Caballero de
fendendo a exclusividade do to
pónimo tradicional. Correcto. 

Segunda répl ica, en forma de 
interrogación indirecta: e que 
pasa con A Coruña? (ao. lec.ter/a 
avezado non se lle pasa que o 
partido de Caballero obstenta a 
alcaldía da Coruña). Resposta 
aproximada do entrevistado : 
nesta cidade, cun bo número de 

· castelán-f a
lantes, razóns 
"sociolóxicas" 
aconsellan a 
utilización do 
topónimo La 
Coruña. 

Unha mensa- · 
xe ao candi
dato. Aquelas 
persoas que 
levamos a ca
bo un traballo 
desinteresado 

Non nos insulte, 
por favor. O 
noso traballo 
cando menos 
debe ser 
respeitado. 

1 • 

e sen medios pola promoción 
da lingua e da cultura de Galiza · 
aborrecemos actitudes como a 
súa, actitudes .que antepoñen 
mesquiños intereses a unha 
suprema meta na cal, máis alá 
das cores, d.eberian estar impli
cados todos os galegas e ga
legas. Non nos insulte, por fa
vor. O naso traballo cando me
nos debe ser respeitado . No'n 
esqueza que o acceso aos 
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Cre que Lendoiro merece a sanción que lle· i111puxeron? 
Pasaria se f os_~ presidente doutro el tibe? 

Alberto Rapo~o Xoan Xosé lópez Xoan Mosquero André Pérez Núria Paz 

Empregado Empregado Representante Economista Estudante 

Polas normas da UEFA Estalle moi ben así apren, Coido que todo comeza É lóxica a 'sanción, pero Foi pouca a sanción que 
supoño que a merece, pe, de porque se lle subiran co malentendido do pe, non hai porque estar de lle ünpuxeron porque se 
ro son ditaroriais. Fixo os fumes. Lendoiro pen, che inxusto de Riazor. Se acordo. Lendoiro sabe saltou todas as normas e 
ben en recorrer a un tri, sou que por quedar se· ten razón Lendoiro, a UE. que,-as regras do xogo son non podia facelo. O De, 
bunal ordinário, polo me, gundo na Liga íano tratar FA ou a FIFA aí xa me para todos e como a.,s co· por Iion se pode conside, 
nos asi debera ser nun es, como se fose o presidente perdo. Se estás nun clube ñecia teria que cumpri· rar unha equipa grande 
tado democrático. Se fora do Madrid ou o Ban;.a, privado terás que aterte ás las. A Madrid e Bars;a per9 está nunha liga, e 
o Madrid ou o Bars;a non pero estou seguro de que normas, ainda que debe· non lles teria pasado_ po· - ten que acatar as nórmas, 
lle pasaria o mesmo, son eses clúbes teñen moitas rias poder recorrer á xusti, lo poder que teñen, non e a disciplina. Non sei ~ 
máis poderosos. Hoxendia máis posibilidades. Ainda za. Se fose outro clube só aqui tamén na Europa. serian favorecidas equipas 
o futbol move moicos car, asi, o caso de Lendoiro é non pasaba nada. No Ma- Meterse ~on eles pode - máis grandes, -pero coido 
tos e por iso acaban sendo óbvio que foi unha multa drid·Bars;a Roberto Carlos ser prexudicial para· a que a Madrid e Bars:a non 
as notícias máis importan· exemplar para lles dar un esquivou unha botella e pt:ópria FIFA e non hai Hes pasarla P?rque moven 
tes nos telediários. • aviso aos demais clubes.• non pecharon o estádio.+ quen os asoballe. • 

meios de comunicación só é li
bre para persoas como voste
de. Xente coma nós raramente 
podemos respostar as súas in
quedantes flutuacións de opi
nión. ·Non trate de enganar a 
ninguén cunha nova máscara 
de galeguismo (entendido este 
máis alá do exclusivo matiz po
lítico) que o seu partido, ata o 
momento e máis alá desa más
cara tan doada de descubrir, 
nunca plasmou en nengunha 
acción real a prol da cultura 
deste país.• 

Xuuo PÉREZ PÉREZ 
(DA EQUIPA E 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍ TICA 
00 LB. MELIDE) 

Os pseudo.-libertários 
Na manifestación da ANOC 
deste 25 de Xaneiro, convocada 
en solidariedade cos dous paci
fistas galegas (Elias e Ramiro) 
que iniciaron a nova táctica anti
militarista de ínsubmisión nos 
cuarteis, todo arrecendia a bon 
ambiente, festa e reinvindica
ción: centos de persoas; nume
rosas b~ndeiras e pancartas; 
gaitas, tambores, bombos e gui
tarras; foguetes, petardos e 
bengalas; berros e cánticos ... 

Todo foi ben ate chegar á Pra
za de Praterias. Alí, e cando a 
praza estaba 1 chea, a estoupar 
de xente e cánticos, xurdiron 
uns 15 "subnormais" que, ca
muflados baixo unha ideoloxia 
da que non sei se saberán o 
que é (o anarquismo), aálca
ron-se a boicotear o acto: Can
do Elias e. Ramiro se dispuñan , 
a dirixir-se aos presentes, estes 
"anarko-feixistas" comezaron a 
berrar : "A insubmisión non ten 
fronteiras" para non deixar fala.r 
aos dous insubmisos arousáns. 

·A que veu isa? A que xogaban 
r ' ; I 

estes uanarko-feixistas"? Se 
non estaban de aca.rdo con 
Elias e Ramiro e/ou coa sua 
atitude antimilitarista, a que fo
ro n á manifestación? Ten a 
CNT-AIT, que aparecia como 
unha das convocantes do acto, 
algo que ver con isto? 

Pero isto non foi todo. Estes 
"anarko-feixistas" non só trata
ron de impedir o direito de ex-

presión de Elias e Ramiro, se
nón que, ao final do acto, cando 
os gaiteiros iniciaban os acor- . 
des do Hino Galego, estes 
"pseudo-libertários" puxeron-se 
a asubia-to e insulta-lo, ante o 
abraio e posterior rexeite de to
dos os alí _presentes (3.000 per
soas, que sinalaron para os 
"anarko-feixistas" cando se can
taba o de "mais só os iñoran
tes/e féridos e duros/ ... "). 

Gonzalo 

HAI QUE PRESERVAR 
O. tv\ÁIS FUNDAMENTAL 
DIREITO DO ~OME . ! 

, NON, A t'E~ FUTBOL· 
PARA ESQUECERSE DO RESTO 
()05 t>_l_REITOS ... 

máis cartas.• 

Non sei o que buscaban con in
sultar e desprezar o Hino Gale
go· e aos que o cantabamos. Só 
sei que, nun primeiro intre, al
guns pensabamos que se trata
ban de membros da Falange ou 
das BBAA que ian boiéotear o 
acto. Peto non; eran "anarquis
tas?". Deses que di.n que non 

· queren bahdeiras (eles tañen a 
vermelJa é negra), .nen hinos 
(eles tañen A las barricadas), 
.nen nacións (sen embargo o N 
de CNT significa Nacional, ou 
sexa, que· para -eles España é 
unha nación). 

Para máis inri a álguns dese.s 
"anarkistas?" tan antinacións, te-· 
ño-o visto pola 
Zona Vella 
compostelana 
con insignias Cando OS 
da ikurriña e 
niques - de gaftejros 
"E.H. askatu" iniciaban os · (e iso que el é 

. de Composte- acordes do Hino 
la). Poló _que Galego, es_.tes 
se ve, se en . 
troques -de Os "pseud~ 
Pinos soase· o libe_ rtários" .. ;.: 
Eusko Guda- · 
r~ak non habe- puxeron·se a. 
na os proble- asubia-lo 
mas que hou- .. 
bo. Teño-lle 
de.masiado 
respeito aos verdadeiros abert
zales euskalduns para opinar 
sobre este rapaz. Para ser que 
unha pát_ria é u-nha parvada, 
sempre e cando esa Pátria sexa 
a galega. - · 

Gastaría rematar lembrando unha 
frase de Bakunin : "Eu sop patriota 
de todas as Patrias oprimidas". 
ldentifico-rne con ela; e se vós 
(quen queira que.sexades) tendes 
á esquerda nacionalista galega 
por inimiga, sínto-o, pero ... xa so
des vários: Fraga, Abel Caballero, 
Geluco, Diz Guedes, O Bispo de 

-~1.· . 

-, 

unha entrevista. M. 
pergunta quen é e~e 
señor. Respóndeolle 
que o Ministro de 
Cultura. Non .leva 

. protección, cando 
menos aparente. Logo 
no festival de cine. M . . 
ve á Raul Castro. 
Atrévese a f alar coa 
sua muller qu~ lle _,, 
_responde, accesíbel,-e 
con naturalidade. 

1 Tampouco se albisca 
unha protección 
especial. 

As noticias de 
Alxéria non falan de 
mortes. Son máis 
precisas. Informan_ de 
degolamentos e de 
asasinatos a coitelo. 
Os p~rtes das 
televisións 
, extranxeiras _que 
·contan o de Sérbia 
tamén detallan a -

_ camicefria. Ninguén . 

1 parece matar ali cun 

1 disparo seco. Figúrase 

1 que hai üri especial 

1 intérese palas 

1 vísceras. Na década 
1 dos oitenta, no 
1 Salvador, os labregos 

: 1 ·acusados de colaborar 
- 1 coa guerrillá eran 
1 decapitados e 
i deitados na beira das 

estradas, para v_ista e 
exemplo dos 
transeuntes. Nunca se 
difundiron 
ampliamente,_ .sen 
embargo, esas 
notícias, coas suas 
crueis 
especificacións. 

-Co secuestro da 
embaixada do Xapón 
en Lima veñen as \ 

notí€ias sobre a 
situaCión d_o país e 
-dos seus cárceres. 
Fujimori construiu 23 

1 de alta seguridade. Os · 
1 gue_rrllleiros piden a 
1 liberación dos presos 
1 ·_ -ou cando menos a 
1- mellara das suas 
1 

,, 
condicións de vida. A . 

1 Cruz Verme/la · recolle .. parte desta ·solicitude 1 
1 e reclama do governo 

1 ultraliberal unha hora 

1 de paseo para os 

1 detidos, luz nas celas, 
1 o permi~o para entrar 
1 libros. O penal de 
1 Lurigancho é o máis 
1 coñecido. A tecnoloxia 



"L 

1 e a construción destas 
1 tumbas de vivos, como 
.1 xa-lle chaman, foi 

- - J ._ ap.ortada por _España._ 
O PSOE mellorara con 
estas exportacións a 
balanza -de pagos. -

Botan foguetes en 
Vigo polos cincocentos 
traballadores que ven 
. de contratar Citroen. 
Válian, contodo, 
algunhas precisións: 
os empregos son 
temporais, a média 
xornada e de noite. Os 
contratos fixéronse 

1 porque unha parte do 
cadro de persoal 
estaba traballando tres 
turnos ao dia ou seña~ 
24 horas, con 
descansos de duas-ou 
tres horas na, própria 
. empresa, mália que 
nas suas instalacións 
non hai ·camas·. 
Negarse era difícil e o 
labor extendiase 
tamén a Sábados e 
Domingos. As novas 
contratacións son 
resultado da presión 
sindical e das · 
millonárias 
subven"cións públicas 
que palas mesmas 
ven de recebir a 
empresa.+ 
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. - Mondoñede-e a C.N,T.- BonitG go- -
verno de salvaCión nacional (es
pañola, claro está).• 

u.e. 
(COMPOSTELA) 

A situación 
en Chi_apas 
Ante o valeiro informativo que 
existe nos m·eios de comunica
ción do Estado Español a res- · 
peito dos acontecementos no 
estado mexicano _ de ·Chiapas·, 
vémonos na abriga de informar, 
nós mesmos, · 
do seguinte: · 

1) Como con-
secuéncia das Non fai máis que 
conversas . de aumentar O, _ ~ 
paz da Mesa · 
de San An- número actual 
dr~s , en Fe~ . de presos 
bre1ro de 1996 
o EZLN e o acusados de 
governo mexi- "colaboración 
cano asinaron 
uns acordos co Exército 
~~~í~~~~v~rs~ Zapatista, que 
práctica. Nes- SOfren 
tes ac·ordos, éonstai'ltes 
produto dunha 
proposta da · torturas 
COCOPA 
(Comisión de _ 
Concórdia e Pacificadón), exixia
se o inmediato recoñecemento 
das culturas e formas de autogo
verno das comunidades indíxe
nas de México.- Dez meses des
pois, candó se habían aplicar es
tes ·acordes, Zedilla alegou que 
podían carre.gar·problemas cons
titueionais, que "non contaba con 
ter que levalo_s nunca á práctica" 
e que os asinara para facer ev.o- . 

ANOSATERRA 

Sanmartin 
1 

Ts.EPIZZA® 

llSTACIÓNS 

+ , 
PAU A LllllA IALlll. 

luir as negociacións -especial
mentE? en tempos de precampa

. ña eleitora_I-, polo que pedía 
tempo_para consultará tecnocrá-

cía. Obviamente, o EZLN reac
cionóu ante esta ignomínia cun 
ultimátum: o governo tería 15 dí
as (a partires do 8 de Decembro) 

está aberta ás vosas colaboracións, débense incluir o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder as 45 liñas. 

Envios a: . 
A AtDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo ou através do Fax: 
(986) 22 31 -01 
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_ _ _¡¿a@ rª-~P_Qstar tocante aos acor:-. ~ .· 
dos, ou este_s se verian interrum
pidos e o conflito armado volve
ría a ter carácter oficial. -

2) De contado, o Exército Fede
ral (EF) mexicano -que estivo 
sempre presente , formando un 
permanente cerco ao redor das 
comunidades indíxenas- foi re
forzado, e aumentaron as intimi
dacións e a represión do EF so
bre a povoación civil chiapaneca. 
Arestora os efectivos militares e 
paramilitares do governo federal 
levan acosando aos indíxenas 
desde comezos do presente ano, 
co fin dos desprazar e mesmo de 
provocar a guerra civil no Estado 
de Chiapas. lsto contradi a su
posta vontade negociadora do lí
der priista, Ernesto Zedilla, e non 
fai máis que aumentar o número 
actual de presos e presas políti
cos/as acusados de "colabora
ción co Exército Zapatista de Li
beración Nacional , que sofren 
constantes torturas e vexacións 
pala parte do aparato militar da 
República de México. 

En resposta á chamada que fixo o 
EZLN á povoación civil nacionc.:¡I e 
internacional , a Proposta de Ac
ción Zapatista únese á campaña 
de protestas da rede estatal de 
apoio á rebelión zapatista. O vin
deiro Martes 11 de febreiro, a par
tires das 10.30 da maña na rúa 
do Principe (Vigo) taremos un ac
to lúdico festivo para informarmos 
á cidadania viguesa e aos meios 
informativos sobre o que vimos 
de expoñer, e para recollermos 
asinaturas que subscriban o es
crito que adxuntamos e que vai 
dirixido ao presidente da Repúbli
ca de México, Ernesto Zedilla.• 
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lgnórase a cllidiéncia e_prezosda Plataforma 
de Televisión _Dixital na que está a TVG 
Terá unha canle no programa básico, outras temáticas e audio 'difeienciado 

9* H. VIXANDE 

A TVG vai ter ·unha canle de 
televisión por satélite no paque, 
te básico retribuido n:a Distri, 
huidora de Televisión Dixital, 
coñecida como Plataforma Di, 
xital da Telefónica. Este é o re, 
sultado da sua participación, 
cun dous por cento do capital, 
na Plataforma. A canle, cuxo 
deseño está ainda en estudo, ha 
incorporar programación pró, 
pria, programación asociada e 
informativos, todo na língua ga, 
lega. A sua sintonización non 
uporá un custo adicional aos 

abonado a esta Plataforma. 
Contodo, descoñécese a audién, 
cia que terá a Plataforma de 
Telefónica, toda vez que Canal 
Satélite, a plataforma de Canal 
+ e Antena 3, xa está a emitir. 

A T elevi ión de Galiza investiu 
de moment~ 200 millón de pe, 
etas para e facer co 2 % do ca

pital da Plataforma Dixital da 
Telefónica. A cámbio terá unha 
canle no chamado paquete bási
co retribuido, polo cal os abona
dos á Plataforma non haberán 
pagar un suplemento por sinto
nizar esa emisora. A partici
pación da TVG contempla a po-
ibilidade de contar con algunha 

canle temática e a opción do áu
dio diferenciado en galego na 
emisión de acontecimento im
portante que afecten á Galiza 
nas outras cantes da Plataforma. 

Para a representante do BNG no 
Con ll , Tareixa Navaza, a de
ci ión da TVG de incorporar e á 
plataforma da Telefónica respos
ta a unha motivación política e 
non a critérios de beneffci seco
nómicos da empresa e sociais do 
país. "Podíamos ter feíto como a 
Televisión de Catalunya, TVJ, 
ou a Euskal T elebista, ETB, que 
están agardando a ver que sucede 
para entrar nunha das platafor, 
mas, na que máis audiéncia ha
xa". A isto, o xefe de prensa da 
TVG,, Enrique de Arce, respos, 
tou que "entrar na Plataforma de 
Telefónica era unha cuestión de 
oportunidade, oferecéronnos es
ta~ e vimos que era algo con futu
ro, trátabase de non perder a 
oportunidade". "En canto á au, 
diéncia -abondou A~ce-, depen
de dos contidos, Canal Satélite 
ten o futbol, pero nós terno!' os 
partidos do Compostela e a Tele
visión de Catalunya, TVJ , ten 
unha parte importante do futbol 

A TVG ten o dous por cento da Plataforma Dixital da Telefónica. Na foto, estudo de realiU1ción. A. IGLESIAS 

e ainda non se decantou definiti
vamente por Canal Satélite; por 
outra banda, a Federación de Te
levis ións Autonómicas, Forta, 
ten os direitos do 80% das pelí
culas codificadas que emite Ca
nal +, e na Forra estamos nós".-

Sobre a plataforma na que parti
cipa a TVG todo son dúbidas, 
descoñéce e a sua programación 
futura, non ten abonado e ig
nóra e que mercado pode con
querir. Tampouco e abe cal e
rá a cuota que haberán pagar os 

u abonado . Frente a i to, o 
anal at' lite xa e tá a funci -

nar unha pr gramación, au
diénci . tarifa. c ñectda . 

A di pHtas empr ariai e políti
ca entorno ao modelo de plata
f; rma de tclevi ión dixital p r a
télite que finalmente s impoña 
no Estado chegaron ao Parlamen
to da man dunha interpelación do 
PSOE. Mentres este partido acu, 

saba ao Govemo galego e á Com
pañia de Rádio e Televisión de 
Galiza de actuar conforme a inte
reses partidistas, o BNG;-através 
da deputada Pilar Garcia Negro, 
fixo énfase na necesidade de man, 
ter a especificidade e autonomia 
da Televisión galega compren
_dendo sempre que non hai capa
cidade de ter unha plataforma 
própria. Garcia Negro reprochou 
ao PP e á Dirección da TVG de 
actuar por imperativos políticos 
externo e non ter a iniciativa de 
infonnaT ao Parlamento. Por ou
tra banda, "ainda que haxa· unha 
porcentaxe de participación, os ti
burón r matan por entender e", 
dixo a deputada aludindo ao acor
do entre o Canal + e Antena 3 
-antes enfrentadas:_ e reclamou 
"mínimos de ensatez" ante a a
turac ión das ofertas televisivas. 

A privatización da TVG 

O presidente Manuel Fraga 

Galeusca emite desde Xaneiro 
Desde o 31 de Decembro, e eri 
fase de probas, a Televisión da 
Galiza emite unha programa
ción através da canle opor sa
télite Galeusca consistente en 
programas de produción pró, 
pria. O satélite de emisión, 
PSAJR .está orientado cara ao 
continente latino americano 
na: norma de vídeo PAL e a di
Tección da TVG agarda aca, 
dar, en 1998, -unha audiéncia 
de dez millóns de persoas. 

México, o Peru, Chile e a zona 
interior da Arxenti~a, asi co, 
mo a cidade de Buenos Aires, 
poden captar o sinal, nas próxi
mas semanas agárdase chegar a 

Venezuela, o Brasil, o Uruguai 
e a- totalidade da Arxentina. 
Nun futuro prevese que· o. sinal 
tamén se· recolla en Europa: 
"Emitimos en probas e o sinal 
chega ben a case todos os sí
tios, e partir de Marzo.ou Abril 
a emisión xa será definitiva", 
dixo Enrique de Arce, xefe de 
prensa da Televisión de Galiza. 

Os telespectadores poden se
guir prograrnas como Gq.licia 
Entera, Luar, Pratos Combina
dos, Galeguidade, Xabarin 
Club, Imos Aló, A Cociñar con 
Paco Feixó, Telexornal, Os goles 
da X0rnada, Tal como Somos, 
Toda unha Vida, etc.• 

aportou ot.itra pinga á pÓlémica 
audiovisual cando afirmou que 
"privatizaría a Televisión da Ga
liza se atopara a un comprador 
que aceitase os imperativos .da · 
Leí de Criazón da Compañia" . 
As afirmacións de Fraga disgus
taron á oposidón. Pilar Garcia 
Negro dixo que era "unha decla
ración polÍtica grave e elocuen
te sobre 3: conceición do país". 
"O próprio director da Compa
ñia -.abondou Qarcia Negro-, 
gábase de ter saneado as cantas 
pero o PP ignora que a TVG foi 
criada pola necesidade de contar 
cun diferencial comunicativo 
para defender a língua, a cultu
ra, a história e a realidade social 
do país sen intermediários". 

A Lei 9/84 de Criazón da Com
pañia de Rádio e Televisión da 
Galiza, no artigo 16.a) ·estabele
ce entre os princípios que han 
inspirar a prog~amación "a pro
moción e difusión da Cultura e 
Língua -Galega, asi como a de~ 
fensa da identidade da naciona, 
lidade galega". O artigo 1.1 esta
belece que "a Compañia de Rá- .
dio-Televisión de Galiza ostenta . 
o carácter de entidade de Direi, 
to Público" e o articulado da L.ei' 
somete _á Compañia e ao seu 
funcionamentó xetal ao control 
do Parlarnento. ·con esta· redac, 
ción, para proceder a privatizar 
a TVG é preciso mudar comple
tamente a Lei 9/84. "Privatizaré 
prostituir a Leí . e o Fraga non 
poele xogar coa tradición lexisla
tiva de forma aberrante, isto 
non é unha leira, o Parlamento 
xa funcio~aba cando chegou 
Fraga", dixo Pilar Garcia Negro. 
Por outra banda, o BNG prepara 
un documento sobre os meios de 
comunicación públicos que será 
dado a coñecér en un mes e que 
contén unha defensa expresa da 
televisión pública.• 

-Poesía 
en Xerais 

i MIGUEL A. FERNÁN, VELLO 

.67 -. . 
J odos os que somos lectores de 
poesía estamos de .noraboa. Unha 
nova plataforma de edición poética 
fai a súa aparición no escenario 
editorial. A poesía, xénero de 
tradición milenaria entre nós,. 
veículo sensíbel da nosa 
cosmovisión cultural, ten agora da 
man de Edicións Xeraís de Galicia 
ur;ha nova vía para sai~ á luz 
pública, para i:r a_o encontro 
ventureiro da sensibilidade lectora e 
crear un enclave de emoción e 
coñecemento destin~do ao desfrute 
de todos aqueles que aman o ritmo 
da metáfora e saben descobrir nas 
imaxes do verbo unha forma · 
profunda de verdade. 

" // , 

Jl'./blativo Absoluto", título da 
nova colección, dfrixida polo poeta 

· Fran Alonso, nace, en atinado 
deseño _ge Miguel Vigo e fermosas 
ilustracións de cuberta realizadas 
por Xosé Freixanes, cunha clara 
vocación de servizo á industria da 
imaxinaciÓn poética, concebida 
esta de forma aberta e plural, e 
prestando especiáf atención ás 
voces máis novas da poesía galega. 

g_ca na historia de Galiza os 
poetas máis novos tiveron, como 
acontece age>ra mesmo, tantas 
posibilidades de veren editada a súa 
obra. Os que eremos na 
importancia, na eficacia e na . 
transcendencia da poesía 
celebramos abertamente esta 
realidade que emerxe poderosa do 
fondo abisal e luminosamente 
humano da Ling~axe. Ademais de 
existiren premios literarios 
9,estinados de xeito específico á 
obra dos novos autores e de 
propiciamos sen pausa a aparición 
editorial de voces poéticas inéditas, 
o momento actual; coa aportación 
singular de ~'Ablm: ivo Absoluto~, é 

· óptimo para, entre poetas, editmes 
e lectores, norrnalizarmos o feito . 
poético en Galiza como se se tratar 
este dun poliedro en movemento, 
en expansión <le riqueza e calidade 
vital e estética. 

~ova colección de Xerais ve 
a luz, ao fío do que.dicimos, un 
novo poeta, Estevo Creus ( 197 5), e 
recuperamos·, despois de quince 
anos de ausencia editorial, a un 

• autor senlleiro.da Xeración dos 80, 
Anxo Qui:ntela. Chus Pato e o 
Premio Nobel Seamus Heaney, 
traducido ao galega con gran 
pulcritude· por Vicente Araguas, 
completan a primeira entrega desta 
nova e .intelixente aposta editorial. 

$nga e feliz sexa a ~ventura -
<leste.Ablativo Absoluto que nós 
tamén queremos compartir co noso 
alento corno entregados lectores. 

9.rte o ba~co mar adentro e a 
Poesía, esa illa máxica onde ~e 
produce a marabilla da linguaxe e 
da música, agárdanos a todos. • 

./ 
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• Propoñen a Jo han Carballeira para as Letras Galegds · 
. .. 
• En. Bueu, a asociacióq Jo~an Car, 

. 

balleira quer lembrar e dignificar 
a figura aa persoa que lles dá o 
nome no 60º aniver5ário da sua 
morte. Johan Carballeira, c'uxo 
verdadeiro nome era Xosé Gómez 

. de la Cueva, é lembrado na sua 
vila, Bueu, onde tµi centro de en, 
·sino ten o seu nome pero a 
asociación quere levantar unha 

esc~ltura adicada a es_te poeta e 
xomalista de El Pueblo Gallego, 
que era alcalde cando a subleva'. 
cióli. militar do 36 polo que foi 
encarcerado e fusilado o 29 de 
Decembro dese ano. A asociación 
que preside Manuel Fazáns quere 
propoñelo para o Día das Letras 
Galega5 e divulgar a sua obra. 
Dentro dos actos para celebrar o 

aÍliversário do seu fusilaménto, o 
28 de Febreiro ten lugar un recital 
poético no instituto da vila no 
que participan Befnardino Graña, 
Xosé Maria Alvárez Cáccamo, 
Carl~ Caneiro e Anxo .Arigueira 

· con Xosé Manuel Millán corµo 
apresentador e Suso Vaamonde 
na parte muskal. Están previstas 
outras actividades para este ano 

como eonferéncias sobre a 
· ~angarda cultural na Galiza, unha 
subasta de cadros e un festival de 
rock. Hai xa tres comas abertas 
para recadar cartas para a estatua: 
2091,0541,52,3040001969 en 
Caixa Galicia, 2080,0017,62, 
0040004678 de Caixavigo e 205.7, 
001z,34,33000074ss de ·Caixa 
Pontevedra. • 

.. ··········································~~·············~···················~········~······~························~·,·····~············· 

•Unha 
curtametraxe 
inédita de Velo 
no ·CG·AI 

siderada por todos ós membros do . 
- xurado como a mellor1das ·trinta e 

seis apresentadas ao cettame, cén, 
trase na história dunha pirata que 
un dia descobre que lle falta algo 
e regresa á terra na percura das 
suas lembranzas, relacionadas co-

Camacho, quen porá en cena os 
seus temas vellos e novos ó vin, 
deiro 13 de Marzo. Estás son as 
duas última~ actuacións destos -
-circuitos para Galiza no prim~i, 
ro trimestre do ano.• 

Coincidindo coa apresentación 
do libro Carlos Velo. Cine e exilio ' 
de Miguel Anxo Femández (Edi, 
ción A Nosa Terra) proxéctase o 
Venres 14 no CGAI da Coruña 
unha curtametraxe inédita de 
Velo e Fernando G. Mantilla, 
Almadrabas, realizada en 1934 e 
que s'e atopaba na Filmotec,a Na, 

· cional de Madrid. Esta curtame, · 
traxe, de 21 minutos, foi'subtitu..
lada como La pesca del atun en [s,· 
la Cristina, amosando a pesca 
desta espécie con almadrabas a 
mar aberro e o·proceso·de · · 
cons~rvación posterior. Non é . 
un simples documental; incorpó, 
rase ao compositor Regino Sáinz 
de la Maza, con temas escritos 
por García Larca e inclliense 
obras de Schuman. • 

• Daniel Buxán 
gaña 
o Barco de Vapor 
O escritor coruñés Daniel Buxán 

· foi o gañador do prémio de litera, 
· tura infantil Barco de Vapor con, 
vacado pola editorial SM. A sua 
obra Noa Penamoura,-que foi con, 

-agradábel saber das tazas de caldo 
que lle preparaba a sua nai. Con 
este libro, o autor responsábel· do 
Centro Superior Bibliográfico de 
Galiza, dependente c!a consellaria 
de Cultura, adéntrase por vez pri, 
meira ·á literatura infantil e 
ademais publuca a sua primeira 
obra. 

O Übro de Daniel Buxán será 
publicado pola editorial .SM e 
pasará a formar parte da colee, 
ción de literatura galega da mes, 
ma xunto con obra-s como a de 

·_Fina Casalderrey, anterior Barco 
de Vapor co libro O misterio dos 
fillos da lua. e outras traducidas 
de distintos idiomas.• 

• Jazz gal ego e 
cantautores 
en ~rota 

No ca{é Odeón de Vigo terán 
lugar dous concertos encadrados 

-no programa En Ruta, elaborado . 
pola Sociedad General de Autores . . 
O 20 de Febreiro actua o grup9 
de Baldo Martínez-, un galego 
que se mergulla no jazz e que sa, 
cou á rua hai uns meses o album 
No País dos Ananos. A seguinte 
cita será c¿ coñecido Hilário 

PRESENTACIÓN 

"Historia da Literatura" 

Queixumes dos pinos . 
_ de Eduárdo Poridal 

P O N T -E C E- S · O . 
Bar A Barquina. 

Xoves, 20 de Febreiro as 20,30 horas. 

Coa interveneión de: 
Xosé Manuel Núñe:z: Costas 

Concelleiro de Cultura 
Miguel Mato Fondo 

Recital a cargo de Francisco Souto e Miguel Mato 

---···---
~1 

ED I C I O N S 
AIOSATDBA 

•AobraQuen 
matou ·a.Mari 

- Lauri? inícia 
a sua xira 
O asasinato dunha rapaza de de, 
zaseis anos en estrañas circuns, 

. táncias é o fio polo que arranca o 
espectáculo Quen matou a Mari 
Lauri?, de Teatro Avento, que 
acadou un ~grande éxito nas suas 
primeiras represeI)tacións en Vi, 
go. A nova xira comeza o Sába, 
do 15 de Febreiro en Ponteareas, 
onde A vento representa ás oito 
e media da tarde no Auditóri'o 
"Reveriano Soutullo" esta trama 
co guión de Xoan A1'reu, 
responsábel desta nova etapa da 
compañia. Quen matou a Mari 
Lauri? é unha comédia que paró, 
dia os elementos tópicos dos fil, 
mes de _ac~ión e mistério-. t 

• · Carl~s -Bellsolá, 
de 2_4 arios, 
gaña o_premio 
Aula de Poesía 
de Barcelona-
No prémio Aula de Poesia, que 
organiza a Uri.iversidade de Bar, 
'celona, podían apresenta_rsé nes, 
ta edici9n. orixinaiS en galega ' 
ademais dos xa habituais en cata, 
lán, castella.:n~ ~e portugués. Car, , 
los Beílsolá, úrí universitário bar, 
celonés de 24 anos, foi o gañador 
este p.no~c.oa obra Ferros i prunes 
(Fen-os e ameixas). Os seus ver, 

sos de amor serán publicados na 
cole.cción· Ablativo Absoluto, de . 
Xerais, en: ~dfción bilingüe. O 
xuri desta V edición-estaba com, 
posto polo presid~nte. da Aula de 
Poesia Jordi Villarqnga, o secretáJ 
rio ·Eduaid Sanahuja, Maria Xosé 
Queizán, en representación do 
galega, Ana Maria Moix, pala' 
língua castellana, Fiama Hasse 
Pais Brandao, polo portugués. e 
J6an Margarit, en representación 
do catalán; • 

• As escritoras 
estrean o novo 
proxectó de 
Carmen Blanco e 
Rodríguez Fer 
As mulleres na literatura 
centran o primeiro número da 
publicación Unión Libre. CacJer, 

· nos de vida e cultura, que ten un 
comité de redacción,: 
internacional dirixido polos es, 
critores Carmen Blanco e Clau, 
dio Rodríguez Fer. Neste primei, 
ro caderno, publicado por 
Edicións do Castro; colqboran 
especialista de Europa e Nortea, 
mérica xa que se recollen as po, 
néncias do Encontro 
Internacional de Mulleres Escrito, 
ras, no que participaron Ellen 
Marson, Kathleen March, Susa, 
na Reisz e Olga Novo, entre ·ou, 
tras. Este número inclue 
adernais fotobiografias de Pora e 
Dura V ázqüez, Luz Pozo Garza e 
Pilar Vázquez Cuesta, unha tra, 
ducción de Rimbaud a cárrego 
de Maria Lopc~>, un texto da por, . 
tuguesa Ana Hatherly e poesia 
visual de Rodríguez Fer. lnclúese'. 

- un dossier sobre os cademos de 
Ruedo Ibérico, no que colaboran 
alguns dos seus protagonistas co, 
mo José Angel Valente, Juan 
Goytisolo e Nicolás Sánchez 
Albornoz.• 

•Ühumor 
de Leandro 
en Nárón ' 
Até o 25 de Febreiro pó, 

· dense ver os debmsos de 
Leandro no bar Carde, 
belle de Narón. Este hu, 
morista leva colaboran- . 
do en prensa, 
nómeadameri.te en A 
Nosa Te~a cunhas viñe, 
tas nas que a mestura 
dun humor temo e, á 
vez, acedo leva aos seus 
personaxes a reflexionar 
sobre as contradicións 

- da sociedade galega.• 

A NOSA TERRA. 

•O Prémio 
de Narrativa 
Eixo Atlántico 
publicftrase 
en galega 
e. portúgués 
Ate o 15 de febreiro está aberto o 
prazo de recepción para o I 
Prémio de Narrativa Galego,PortuJ 
guesa Eixo Atlántico, no que parti, 
cipan as asociacións de editores 
galegos e portugueses máis o Eixo 
Atlántico e que t~n unha 
dotación de 1.500.000 pesetas. 
Hai que apresentar oito cópias do 
orixinal en galégo ou portugés na 
Asociación Galega de Editores, 
iua Dr. Cadaval 33, 3ºC, 36202 
de Vigo. O xuri está-composto 
por sete membros elexidos entre 
críticos, profesores e escritores ga, 
legos e portugueses e un secretáJ 
río sen voto designado polo Eixo 
Atlántico e o fallo anunciarase 
23 de Abril, Dia Mundial do Libro 
e dos Direitos de Autor. A publicaJ 
ción da obra corre a cárrego das 
asocíacións de editores e farase en 
galego e portugués. • 

" • Ultimo pulo 
da campaña pola 
OU de Ourense 
A demanda de autocolantes para 
as matrículas dos automóbeis co 
OU de Ourense foi un éxito, se, 
gundo o balance que fa¡ A Mesa 
-pola Normalización Lingüística. 
Lévanse repartidos 9.000 
autocolantes nesta campaña aos 
que haberia que engadir o 
repartidos por empresas como 
San Luis ou La Región. Ademais 
de acadar que se sumaran á cam, 
paña diversas asociacións e enti, 
dades, conseguiuse que a restitu, 
ción do topónimo fose Lei na 
Galiza .e actualmente está nunha 
Comisión do Congreso de Oepu, 
tados, onde desde A Mesa espe, 
ran "que os nosos representante . 
pechen dignamente a campafia, 
independentemente de opci ns 
ideolóxicas, acadando a re titu, 
ción histórica dun topónimo 
oficial". Coa axuda do concello 
de Ourense, vanse repartir 
10.000 autocolantes máis alá 
dos lf mi tes provinciais cun folle, 
to informativo sobre a 
campaña.• 
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O ser humano 
no cent.ro 
Título: Vintecinco anos + un. 

Autor: Xaqu in Marin. 

Lugar: Centro Cultural de Ferro!. Febreiro 

Hai v intecinco anos máis un, 
que Xaquin Marin, se adica ao 
que se dá en chamar arte. Esta é 
a disculpa para que colgue no 
Centro Cultural Municipal de 
Ferrol, unha ampla mostra da 
sua obra. Se no mes de Outubro 
poidemos ver o último do seu 
quefacer, agora apreséntanos, 
xunto con aquela obra e outras 
anteriores, unha das facetas me
no coñecidas do Xaquin: a pin
tura. Certo 'é que fo¡ por onde 
principiou o seu traballos artís
ticos para logo adicar e con pai
xón ao debuxo. 

Xaquin Marín é un autodidacta, 
que escomenzf. a expoñer nos 
anos setenta. Epoca de convul
sión sociais, loitas antifascistas, 
espallamento das orgaizacións 
nacionalistas ... Marin, fillo de 
mestre de escala, traballará en 
Astano, onde a xente traballa
dora, proletariado e simbióticos, 
compoñen un colectivo que fil
trará un tipo de humor fino que 
Marin saberá recoller na sua 
obra. Reimundo Patiño foi unha 
das persoas que o animaria a tra
ballar, e en especial animouno a 
traballar no cómic, no que Gali
za nos anos setenta era un ermo. 
Marin e Patiño, colaborarán na 
edición dun dos primeiros có
mics en galega, a obra As duas 
viaxes do ano 197 5. 

Non ei se fo¡ o Marin ou Pepe 
Barro, quen me apresentou a 
Raimundo Patiño, un dia das 
ua vacación e tivais na Coru-

ña. E lembro corno Patiño trata
ba de sintetizar para nós unha 
poética da pintura galega, na es
piral, no círculo, na repetición 
barroca, no horror vaciti. Marin 
penso que xa estaba nese tipo de 
pintura e debuxo. Os cadros que 
colga nesta exposición, son os 
dunha pintura expresionista, os 
seus temas son os homes, ben 
sós ou cuma se facia na pintura 
daqueles tempos, polo aquel do 
compromiso social, o home 

G~1.·eirQ 
, _ . CULTURAL . 

, . .-. -
imerso na ·col~rtvid:~ae -social. 
As figuras máis que pintadas po
deriamos dicer que son construi
das a pinceladas, inventando 
unha musculación minuciosa, e 
por riba pasa e repasa con líneas -
finas as superficies·, dando un as~ · 
pecto cargante. 

Co te~po -esta característica da 
sua primeira obra, iráse aclaran
do, non só na pinturá, senón na 
obra gráfica. Isa redundará 

nunha clarificación dos ternas 
nunha melíor leitura da 
Óbra. 

Os temas das pínturas. de Marin 
son sempre o home. Marin é un 
grande. humanista e xa na sua 
primeira pintura estanos o,dian
tando o que logo serán o~ seus 
dibuxos. Así o home e a máqui
na, .o home asoballado, o· home 
encasillado nun cubo ... 

Na apresen
tación da ex
posición f eita 
por Siro Ló
pez, éste fala
ba do i_mpor-. 
tan te que 
Marin seria 
dentro da 
píntura do 
Estado espa-

. ñol, de seguir 
traballando 

Xaquin 
Marin, 
dentro do 

.debuxo_ __ 
galega, será 

·unha 
referénc~a,_ 

. por" canto 
foi un dos nesa técnica. 

A s i rn: e s rn o ·iniciadores 
Siro López, do comic 
consideraba 
nas suas pala-
bras de pre-
sentación que dentro do panora
ma do humor -europeo, ·Xaquin 
~arin ten un posta destacado. 

Dende os- anos setenta a obra de 
Marin céntrase no tiebux;. Son 
miles os traballos feitos polo aú~ 
tor. Na rnóstra actual, recolle os 

. seus últimos traballos e algun 
outro de etapas anteriores: 

Falabamos de que Marin é un 
humanista, porque como decía o 
aforismo latino n.ada do que 
atinxe a home élle_ alleo. Pode
riamos engadir que nada do que 
atinxe ao home galegQ lle é 
alleo. Os seus debuxos, non só 
tocan temas de plena actualida~ 
de que lle veñen dados pala sua 
viñeta diária nos periódicos se-
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, Novos títulos para
ª cole¿ción F erras 
Xerais fai medrar a colección Ferros con 
11.ovos títulos como O valo de Mansell~, 
de Anxo Angueira, Mundiños, de . 
Xavier Qmeipo e Un cadelo menos e Z9 
histórias máis, de Femando Sabino. Ü 
prirneirn .coUe nome dlID poema no que 
se descrebe a construcción dun valado 
por parte dos viciños de ManseUe ·para 
facer un campo de xogos e compila 
outros versos de Aí1xo Angueira. 
Mundiños son relatos e notas de Queipo 
entre a realidade e a ficción mentres que 
o libro do brasileiro Femando Sabino é 
unha antoloxia de narracións, que foron 

. traaucidas por alunas de Traducción e 
lnterpreración da Universidade de Vigo 
coa coorde~ación de Gonzalo Navaza. + 

Os galegas anarquistas 
na Arxentina 
Aparece en galego o-libro de Carlos 
Penelas Os galegos anarquistas na : 
Arxentina, un ensaio sobre os galegas 
que pary:icip~on na loita sindical no país~ 
americano cun 
compromiso 
libertário. 
Penelas, fillo e 
neto de 
emigrantes 
galegas, afonda na 
bi6grafla de todos 
aqueles emigrados 
·que fixernn suas as 
ideas anarquistas e 
que-participaron na 
acción directa nos 
primeiros anos deste 
século en sectores como o ~porte e .;:¡ 
mineria. O prólogo deste libro de Espiral 
Maior é de Manuel Mera, secretár-io 
confedera! da CIG.+ 

Á~elFole 

O debate poético do novo milenio 
por Carlos · Casa~es 
Na colección Árbore de Galaxia, 

· dirixida ao público 
novo, edítase A Yida 

/f '1f i..'t(º t4/ fo f Ufi 
' 

Traballa··de ·campo 
S E A M ·u S, · · · H E A N E Y 

Trabal/o de cáÍtipo abane~ entre o. espfrito 
Sefeno dos poem'a·s Ó' amo.te á .terra,.e O ton 

aflixi·do e a~Had~ 9~!gunhas das súas 
composició~s sodf:lis, c(que fai del un libro 

ele~f ato;-(ntenso. 

X ERA 1-S 

~ - ". de ÁnxeFFole,-de 
.., ,., .._ .::..éarlQs Casares. ·o· .. -_ 

libro baséase nas 
entrevistas que 
Casares fixo a Fole, 
autor aoque se lle · 
adica -oOia das Letras 
Gálegas, no ano 1984 .e 
que se plasmaran nourro 
vQlume. Desta vez, e de 
xeito sintetizado, cóntase 
a infáncia, os estudos, a 
eX:per~ucia na Gu-~rra do 36 e os anos 
de postguerra, "cando quedou qa rn¡¡", 
do-escritor e xomalista de Lugo . • 

A vida nos bal~eários 
Ir á -~~gas fo_i un costume que se foi 

. consolidando no século XIX na percura 
de saude e de unha boa excusa para as . 
vácaciÓns familiares. A vida nos balneá~ · 

: -_,~ \ - rloS'de·Galicia é un traballo de M~ia A 
Leboreiro, publicado por Ir Indo, 
que se situa no 
mtirido decimo· · 

· ·nónico moralista 
e que percorre os 
balrieáfios de -
Mondariz,' Caldas, 
Guitiriz ou Lugo, 
entre outros. O ¡¡; 

- bro_dá conta de co
mo ao redor das 
termas vanse con
formando comple
xos turístieos. • 

.. 

~ . 
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. nón que a sua obra amosa a sua 
própria filosofía. · O home é o 
centro do seu sistema. Amósase 
contrário a explotación do ho
me polo home, e do ·home pola 
máquina, critica a explotación 
da natureza, defende os direitos 
da muller, critica o militarismo, 
defende o idioma galego, critica 
a emigración ... 

Hai anós pintou unha marea qe 
lixo que afogaba a cidade, e hai 
meses pasou o de Bens. Agora 
pinta a unha muller de pél negra 
e con pinta de progre, sentada 
como a futura presidenta dos 
USA. Para os pobres da T erra, 
deséñalles a sua bandeira, con
sistente nun pano negro, cunha 
barra de pan como enseña. Para 
os nenas grandes, recria os can
tos de épocas infantís, así os tres 
Reis Magos, reparten Ós xogue
tes, pero o que carga cos paque
tes é o Rei negro. Ou o do bó se
ñor que <liante do arrnário non 
sabe que traxe poñerse, si o de 
gran cabaleiro ou o de ladrón. 
Adicado aos gai teiros galegos, 
pintou unha maternidade, na 

. que unha nai (Galiza), alimenta 
ao seu pequeno, dándolle a 
mamar dunha gaita. 

Xaquin Marin, dentro do debu
xo galega, será unha referéncia, 
por canto foi como deixamos di
ta, un dos iniciadores do comic 
galego, e ademáis Marín supuxo 
a ruptura co tipo de d~buxo que 
se viña facendo. Rompe co tra
dicional, repetitivo, e costumis
ta, anquilosado na sua estética e 
ruralista nos seus .contidos. Xa
quin Marin rebélase contra Ulm 
Roan. Os contidos dos seus de
buxos serán os dunha Galiza tra
ba 11 adora, . industrial, ou os 
dunha Galiza cando menos vista 
con ollas novos. Fai mais finca
pé na imaxe que no 'texto. A súa 
obra estéticamente fo¡ evolvin·- . 
do sémpre dentro dunha mesma 
liña. A sua poética bebe· nas 
fontes do románico e do barro
co, por outro lado moi asentados 
na paisaxe galega, e ademais uti
liza e adápta na sua obra a poéti
ca innovadora do comic. A obra 
de Marin·, rrecesit~ tamén da 
participación do espectador. 

·Non dá na obra de humor todas 
as claves, é o espectador na sua 
leitura demorada o que t~n que 
atopar a chave do humor. Mes
mo como cando na vida diária, 
na vez de respostar directamente 
ante o inquérito do interlocutor, 
voltámoslle . a contéstación con 
outra pergunta. E para Marin 
van vintecinco máis un.+ 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 
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A amnésia 
histórica 
de·· sofia 

de Grecia 

Título: La Reina. 

Autor: Pilar Urbano. 

Editorial: Plaza y Janés: 

Hai pouco máis de un mes saia 
·a rua un libro que, asinado po
la xomalista Pilar Urbano adi
cábase a glosar a persorialidade 
de Sofía de Grecia. Nunca an
tes, que eu lembre, tivo libro 
destas ca:r:acterísticas semellani:e 
apoio dos me¡ios de comunica
ción. -Copiando as tácticas das 
grandes empresas cinematográfi
cas que falan das suas películas . 
cando son só proxectos, logo 

. cando se rodan e finalmente 
cando van ser estrenadc;i.s, a edi
torial que lanzaba o texto de 

- Pilar Urbano (no fondo unha 
mera transcripción de conversas 
de aporte creativo nulo) realiza
ba un enorme esforzo de propa
ganda para que o libro fose mer
cado c~seque antes de sair do 
prelo . Non houbo xornal, co
lumnTsta ou tertuliano radiofó
nico que mm mencionase o li
bro ata a saciedade e, mesmo, 
os xomais de maior tirada non 
se cortaron á hora de adiantar 
para o grande público parágrafos 
enteiros e amplas escolmas das_ 

· opinións que a Dona de Borbón 
contáballe ao ouvido a esta xor- · 
nalista, "destacada membro do 
Opus Dei, e que fora escollida 
persona lmente para tal traballo 
pola ·entrevistada. 

Desde unha óptica comercial 
cónviría sinalar que a grande 
acollida de ventas do libro dé
belle máis a esa campaña de 
lanzamento, probabelmente aus
piciada desde a Zarzuela, que ao 
desexo íntimo ,do lector por co
ñecer as opinións da -s-ua prota
gonista. Pode que os alarmantes 
dados que os súbditos da Gran 

. Bretaña están a oferecer desde 
hai anos sobre o futuro da sua 
Monarquia (segundo as últimas 
enquisas mais da metade dos bri-

. tánicos non cree qúe a Coroa su
pere o ano 2050) contribuise en 
non escaso grado a este esforzo 
propagandístico por revitalizar 
unha institución que sufriu non 
ultimas mes.es algun que outro 
ataque sobre a sua función . 

Polo que atinxe as opinións que 
a entrevistada lle manifestaba á 
xomplistp. de ''.El Mundo" é ilus
trativo deterse nunha "pequena· 
pasaxe: "( .. ) Cando eu cheguei 
no ?3, -afirma 'Sofía de Gré
cia- non vin purgas, nen re
presions brutais, crueles ... : Agás, 
e moi subliñado, as penas de 
marte de Setembto do 74 ( ... ). 
O meu home tratou de interce; 
der para que non os fusilaran ... . " 

É un tan to vergoñento que 
mentres os alumnos de COU sa
ben que precisamente nése ano 
63 a ditadura franql}ista lle daba · 
garrote vil aos. milita.ntes anar
quistas Joaquín Delgado e Fran-

Sofia de Grecia. 

.cisco Granados, acusados falsa
mente dun .atentado contra a 
Dirección Xerai de Seguridáde 
(como xa fixeran publico no -63, 
os anarquistas Antonio Marti-

-.nez e Sergio Hernandez, e vol
vian a recoñecer a autoria da
quela acCión hai p·ouco desde 
Paris) esta señora, que ten como 
ocupacións mais relevantes, en
tre _outras, presidir asociacións 
benéficas, ser embaixadora do 
Estado español nas convencións 
de loita contra a pobreza, ou 
sentar no palco dun teatro para 
escoitar un bo cpncerto de músi
ca clásica .. ., afirme, sen matices, 
que non viu. purgas, nen repre
sións brutais e crueis. Pouca me
moria ou es-
quecemento 
premedita-
do?. N es·e Débelle 
mesma pasa
xe refíre~e 
aos fusila
mentos do 75 

máis á · 
campaña de 
lanzamento 

(ela di· 74, que ao 
·outro erro?) e desexo de 
lembra a po-
sición do seu . 
marido que 
trato de in 
terceder para 
que non fusi-
lasen aos mi-
litantes do 

coñecer as . 
opinións da 
protagonista 

FRAP (o vigués Baena, Sán- . 
chez-Bravo e Garfia Sanz) e aos 
militantes de ETA (Otaegui e 
Txiki) , Sofía de Grecia non di 
toda a verdade. 

En efecto, no transcurso da es
candalosa farsa de proceso xudi
cial que a tlitadura-franquista 
mol).tou para condear a morte ' 
os cinco antifascistas antes cita
dos, e que provocou a rep~lsa . 
unánime da comunidade inter
nacional, o :pai de Xosé Hum
berto Baena Alonso enviaba 
desde Vigó ao entón Príncipe de 
España unha. carta solicitando a 
sua intercesión para que o seu fi
llo tivese un xuizo xusto. A res~ 

, posta · que o Príncipe' deu nunha 
. carta asinada polo xeneral Ar
mada foi, como queda debida
mente documentado (A Nosa 
Terra nº 702), a de que aquel 
asunto excedía as suas compe
téncias. Polo tanto non existiu o 
"tratou de interceder" do que fa. 
la a entrevistada. Ou ben á Se
ñora de Barbón o seu home non 
lle contaba todo. o que lle aco
rría c,and9 era PrJncipe herdeiro 
do rexime franquista .ou ben, 
simplesmente, agacha a ver<lade 
histórica de xeito condenábel. • 

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 

Aire 
de borra1la 

Título: Tortilla para os obreiros. 

Autor: Fran Alonso. 

Editorial: Espiral Maior, 1996. 

• "A Illa Verde". a colección de li
bros en pequeno formato da edi~ 
torial Espiral Maior, pecha o ano 
1996 editando a última obra poé
tica de Fran Alonso: T artillas para 
os o&reiros'. Autor xa ben coñeci
do dos lectores, tanto de narrati
va como de poesía, Fran Alonso 
c.onsolídase como unha das voces 
máis acüvas e interesantes do 
momento literario galego. 

T artillas para os o&reiros ~anexa 
unha estructura binaria que 
combina. a un tempo, o relato 
poético (le dúas historias parale
las sen máis puntos en comun 
que as tortillas e unha fiestra de 
hospital sobre a ría. Na Secuen
cia A unha muller desprázase en 
barco de Cangas a Vigo onde 
traba]la facendo tortillas nun 
bar frecuentado por obreiros. Na 
Secuencia B, desd~ o seu cuarto 
de hospital, un doente reccrda, 
nas súas últimas xornadas de vi
da, as 'türtillas que lle facía a nai 
e que son o seu único nexo co 
exterior. Como se nos explicita 
no texto introductorio estas 

Son secuencias de soidade para o 
estertor definitivo . Unha muller de 
f azulas doces coma cereixas colo-

. radas , que navega. Un enfermo de 
lavañeiras no sangue , que devala. 
E ese aire de borralla , que de ma

.ñá alanca . . Ese aire que se espare
xe pola ría e tTansporta arrecendos 

· e neuroses. Son sec.uencias que lle 
roubo ás vísceras do mar agónico. 

Meni:res atravesa a·ría, a muller 
que asume a voz poética na Se
cuencia A vainos facendo partíci
pes da súa situación familiar e la
boral: explotación, drogadicción 
do filio, desemprego do home ... 
Aínda así, non fl:!-ltan pegadas 
dunha me]ancolía que ten o seu 
xerme no paso do tempo -"Ás 
veces poalld no mar/ como poallan 
os anos so&re nós"-," reflex:ións so
bre o seu fracaso como nai -"Tes 
fillos caf ofos coma vacas frías/ gue 
che enchen de cristai~ os calcaña
res./ For iso o tTetremi do barco é a 
miña agarimosa/ apocalipse mater
nal" -; recordos para os enfermos 
do hospital que destaca entre os 
edificios -"Se cadra ha es tar cal
quera enfennó na ventá,/ coma un 
cazumbi,/ a ollar este mar triste". 

. A viaxe confórmase así como un 
tempo introspectivo 

Eu mesma sinto TU! travesía deste ·mar 
o mellor e o peor peor de cada_ día-

' Nela axito .docemente o meu sangue e 
ej á súa vez quéceme as tempas a diario. 
E unha estraña sensación. 
Logo a cociñar para bs obreir~s todo o santo tempo. 

No entamo·, desde a cama dese 
hospital onde agoniza, o home 
que "PADECE do corazón/ e de 
índice elevado de lava~iras en san- . . 
gue ./ Ten vitrocerámicas nos ollos 
das enf ermeiras ,/ que lle f erven o 
sangue con azucre/ e algodón, cada 
dúas horas" e soña con rendirse 
ante o avance inexorable da en-

ANOSA TERRA 

Fran Alonso. 

fermidade. Asistimos ás súas últi
mas horas de vida como todo o 
que o rodean (médico , enfermei
ras, fillos) impotentes no innega
ble anun io do fin pero negándo
nos á submi ión: "Condición de 
mor te , rebumbio de enf ermeiras/ 
das mil mareas que tódolos días me 
electTocutan vida,/ en proporcións 
ahondas para eu subsistir/ nas ca
mas acá:ricas deste hospital". A soi
dade do doente, a radical soidade 
do que se enfronta á morte, é pos
ta de manifesto por esta voz que 
esmorece vixiada polo "animal" 
que espera o festín dos despoxos 

Sinto como a Sorte respira debaixo da cama, 
e ntbe palas sabas e me ronda os ollas, 
e quere espertanne entre tusülDs e ruptura 

do ritmo cardíaco. 
Sin to como me golpea as tempas, 

como me penetra as 1isceras 

Duas personaxes contrapo tas, 
muller e home, a falamos de rea
l idade~ diverxentes e inconexas 
cun ton narrativo. Dou léxico , 
doméstico e científico, a explaiar
se polo versos para crear ambien
tes igualmente pechado , abafan
tes. A muller recorre a un léxico 
cheo de palabras referidas á coci
ña e aos alimentos: al, fogón, ce
bola, tortillas, zucre, cacao, toma
te, etc. O enfermo utiliza termo 
científicos e técnic propio 
dunha linguaxe hospitalaria .e 
dun léxico do aparello : vitr ce
rámica , hi-
pertenso, áca-
ros, micr on-
das, neuta l-
xía, sedación, 
icteric ia, etc. 
Ambos bus-
can provocar 
o mesmo 
efecto no lec-
tor, de localo 
dunha reali-
dad e lin ea l 
para, dun xei-
t.o impresio-
nista, facerlle 
chegar . máis 
fondamente a 
mensaxe poé
tica. Así, a 
muller califica 

Du 
per naxe 
con trapos tas, 
mullere 
home, a 
falárnos de 
realidades 
diverxentes 
e inconexas 
cun ton 
narrativo 

ao pai como "pescador co sangue 
cheo de azucre/ e ollos supurados de 
cacao" e o home describe o mun
do como "prescripción dunha festa 
de color', / posoloxía médica de crin 
/ a pendurar/ entTe as ·comparsas 
deste mal" . · 

Ambos comparten un mesmo 
escenario urbano e silente. Ese 
Vigo que, desde o barco , "pare
ce Nova York '1 e nos mosúa a · 
súa cara máis ·baixa;' os obrei-

1 
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-.[11 Leituras 111 
ros, os operarios. O espacio on
de se desenvolve a explotación ¡ 
laborar para ela, ese continuo 
facer tortillas que a convirte 
aos ollos do lector nunha peza 
máis dun engrenaxe, e onde el 
devala na recta final da súa vi
da. A ameaza urbana está pre
sente na visión matutina can
do, desde o barco que a leva, a 
muller fala así 

VIGO desde aqui parece Nova York. 
Como nas películas dos sábados. 
E sorrime, desde enfronte, cinicamente, 
f ermosa e altit1a, a cidade das mi ñas penas, 
a piques de engttlinne. 

Terra e Tempo 
/ e a v1xenc1a 

do marxismo 

Hai un ano o T erra e Tempo, hi -
tórica publicación da Unión do 
Povo Galcgo, con máis de cen 
número publicad , ac meteu 
unha importante reforma da ua 
estrutura e contido , acorde co 
papel actual que e te partido xo
ga dentro d BNG. Desde aquela 
on tres número que viron a 

luz. O rim ir referido a eri -
d hi tóri o, ant rior ao R i 
Católico , no qu Galiza ra un 
r ino ind pendente; egund 
d dicad a anali ar a vixéncia d 
term colonialismo e último, e 
recén s id da impr n a, c ntra
do na náli e d marxi m n 
contexto naci nal. Como se po
d deducir da imple mención 
d c ntido , Terra e Tempo 
abandona a análise pontoal do 
pr blema , a elaboración táctica 
urxente, para especializarse na 
reflexión teórica e na interpreta
ción. Os números monográficos 
desta nova etapa débense a plu- . 
mas variadas, dentro dun fio 
condutor común. Alguns dos au
tores mesmo carecen de vínculos 
directos coa organización que 
promove a publicación. 

O número máis recente, o cen
trado no marxismo, ten. a .valen-' 
tia de defender un ponto de vis
ta nunha época pouco propícia. 
O no me de T erra e Tempo, pen
sado por Méndez Ferrin para un
ha revista literária, viña simboli-

. zar o vínculo entre a dedicación 
ao país e a posta ao dia con todo 
o que estaba á pasar no mundo. • 

. O nacemento da UPG seria 6 
motivo de que aquel nome fose 
.recair sobre o seu voceiro e non 
sp bre a rev ista prevista nun 
princípio, en coeréncia coa von- . 

Dúas vidas que esmorecen. Unha 
p"echada na esterilidade da súa 
existencia, outra na morte que co
loniza o seu corpo. Unha explota
da ~n todos os ámbitos persoais 
que abranxe, outra desafiuzada ata 
de si mesma, do seu corpo. Dous 
seres que respiran aire de borralla 
e maldicen o seu destino 

A rwitiña ínzame os tendóns e de s4-
peto faise de mañá e a/anca, ese aire 
de barral/a. Escoito como estoupa 
conr:ra o barco. Como unba vida se 
perde entre a néboa e o siroco. + -

TERESA SEARA 

Primeiro 
número do 

Terra e 
Tempoxunto 

a outro 
da actual 

xeira 

tade dalguns mozos de que a ac
ción política tomase protagonis
mo, por riba do papel meramen
te cultural que caracterizaba ao 
galeguismo do interior desde o 
36. O monográfico que aquí se 
re eña trata preci ame~te de res
pqnder á cuestión de se este é o 
lugar é o momento de reivindi
car ainda o marxí mo. Desde 
unha plurali-
dade de enfo-
que temáti
co , a con
clu ión é po-
itiva. Mália 

os erro aos 
que poide e 
ter chegado a 
práctica mar
xi ta, váli-
d egue a er 

O marxismo 
segue a ser 
válido como 
método de 
análise 

marxi mo como método de 
análise da realidade. 

A publicación deste número 
veu coincidir precisamente co 
pasamento dun historiador 
marxista español: T uñón de La
ra. Un crftico reseñou a sua 
morte decindo que tirou á his
tória da anécdota, para aportar
lle análises, dados e interpreta
cións. Conseguindo, deste mo-

· do, modernizar a história de Es
paña. É dicer, finalizaba o críti
co, T uñón de Lara aportou, aos 
estudos históricos que se esta
ban a facer, a análise marxista. 
Se ternos en conta que en Gali- . 
za pervive unha estrutura elei
toral clientelar, herdada do an- · 
tigo réxime, .que ese sistema ca
ciquil pre-democrático está ain
da instalado nas esferas ·de pen
samento, de cooptación da opi
nión e da universidade, do cal 
se derivan analises .Próprias do 
idealismo e da mistificación, 
característicos do XIX, conclui
remos que a metodoloxia mar
xista ten ainda por cumprir o 
seu papel ·de pulo modernizador 
na história donoso país.+ 

M. VEIGA 

G~uieirQ-' 
-CULTURAL ' 

Do~umento · 
•· 

VlVO 

Título: Caloeirjña das Bauzas.· 

Autor: Pallarn~llada . 

Editorial: Cumio. 

Cando se fala de música tradicio
nal en estado puro, normalmente 
estase caindo nunha· falácia, xa 
que a pureza, din alguns entendi
dos, só se atopa nos cancioneiros, 
e cecais sexa moit-o dicer ... 

Os oito compoñentes do grupo 
arousáp Pal/amallada saben disto 
abondÓ; por algo percorren o País 
fornecéndose de repertório, que 
logo nos apresentan nos seus dis
cos, complementado con mapa 
incluído, no que se detallan as lo
calidades nas que foron recollidas 
as distint~ composicións -<lezase
te en total- que se suceden neste 
terceiro disco dos Pal/amallada. 

Aqui escó.itanse muiñeiras, ro
mances, valses, xotas ... en estado 
instrumentalmente puro, xa que 
os músicos utilizan exclusiva
mente sons tradicionais, nomea
damente gaitas e percusión, 
amáis de voces, pero verbo da 
pureza que comentaba ao comezo 
destas liñas, evidenciase máis un
ha vez que unh? mesma cantiga 
que ternos esc;oitado desde tempo 
inmemorial, a miudo cámbia ou 

modifica de texto segundo o in
térprete de turno, sen por iso per
der autenticidade nengunha das 
versións posíbes; outra caracterís
tica desa osmose é o próprio idio
ma, xa que algunhas coplas fican 
nun híbrido galego-castelán, 
cando non descaradamétite o úl
timo que, naturalmente se xusti
fica en función da realidade so
ciolingüística -?- do País. 

Pois ben, "Caloeiriña das Bouzas" 
é ante todo un document,o da 
nosa cultura máis ancestral, e 
con iso xa ten garantido o seu in
terese. Pero como queira que no 
repertório tradicional, en xeral, 
tamén hai os seus máis e os seus 
menos en cuestión de gostos -
non todo nos satisfai por igual-, 
permítome o luxo de opinar, e en 
tal sentido quédome cos cantos e 
temas instrumentais que Pal/ama
llada incluiran no seu anterior 
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disco, "Na seitura do Barroso'.', 
que segue a ser, logo desta tercei
ra entrega do fato arousán, unha 
xoia da nosa música. 

Dise que n.o mercado discográfi
co ---<;orno tamén no literári~ 
ás veces, unha novidade turra da 
prCÍdución anterior do mesmo 
rnúsico, e se ·cadra> tal cousa po
de acontecer nesra ocasión, xa 
que, .ade~áis, cando falamos do 
mundo folclórico non o estamos 
facendo de novas tendérióas 
. musicais, de vangarda ou con-
ceitos asi. Daquela, Pal/amallada 
seguen o seu camiño, diáfano, 
alternando doadamente o canto 
co instrumental, e mesmo se 
agradece nesta nova producióh 
un certe ar rudimentário, pró
prio de quen non precisa de flo
rituras para-se facer escoi tar.. 

XOAN M. ESTÉVEZ 

---,----------l/11 conta de discos 11>+--I ~---
Variedade estética 

Titulo: Celtas, Vol. Il. 

Autor: Vários. 
Editorial: Resistencia. 

Segunda entrega da colección 
"Celtas", que actualiza e revisa o que 
nesta franxa atlántico-europea veñen 
xerando distintos solistas e grupos folk. 
Os escoceses New Celeste, os irlande
ses Liam O' Flynn ou Máirtín O' Con
nor, o bretón Alan Srivell, os galegos 
Berrogüetto ... e así ata un total de vin
teun nomes, que completan non só 
unha variedade xeográfica serrón ta
mén estética, tal como manifesta Ma
nuel Domí~guez no texto-prólogo ao 
duplo CD. Por exemplo, o grupo Mac 
Umba mestura gaitas escocesas con rit
mos tropicales; o trío irlandés Deiseal 

decántase máis ben polo jazz no seu 
discurso instrumental. 

T odos son folkis, uns máis apegados á 
tradición; curros, a meirande parre, 
abogan pola mestizaxe. Duas alternati
vas xa consolidadas no vello mundo 
da música tradicional. De todo hai 
nesta edición compilatória.+ 

Discurso plácido 

Título: Bágoas de harpa e lua. 
Autor: Vários. 
Editorial: Resistencia. 

Maxinan un discurso musical cambian
te dentro dunha unidade, dunha coe
réncia estética. Tal é o caso do disco 
escolma-recopilatória por título "Bágo-

as de harpa e lúa". Quince temas dou
tros tamos nemes, máis próximos en 
xeral á chamada nova era que a outra 
cousa, e en todo caso tracexando un 
discurso plácido, relaxame, tamo que -
mesmo unha formación apresentada 
coma grupo pop irlandés, Hada to 
Hada, dan unha leición de pulcritude 
versus delicadeza instrumental. Outros 

~ nomes presentes na antoloxía son a 
cantora californiana Kate Price -pero 
esta é mellor escoitala na s.ua própria 
discografía, por exemplo "Deep Heart's 

· Core"-, o español Joaquín Liévano ... 
nomes a descobrir por pouco coñecidos 
é en xeral o que salienta no disco. Ta
mén hai algun que ourro multi-insrru
mentista, destes que lle dan a todo e 
serven o mesmo para un roto que para 
un descosido.• 

X.M.E 

. , 
P I R I E I S I E N I T I A I Cll l O I N 

DE 

Carlos Velo. CiD.e e exilio 
EN -A CO -RU N ·A 

VENRES 14 DE FEBREIRO ÁS 20 HORAS NO CENTRO GALEGO DE ARTES DA IMAXE 
PROXECTARASE A CURTAMETRAXE ÁLMADRABAS DE CARLOS VELO 

EN 

SANTIAGO 
MÉRCORES 19 DE FEI3REIRO ÁS 20 HORAS. NA GALERIA SARGADELOS 

A 
EDICIÓNS 
ABOSATEIUlA 
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Emoción~ bágoas e 

unanimidade foron as 

marca.s que presidiro:r:i o 
· . verir~s 7 de F-ebreiro a 

homenaxe ao líder 

comunista Santiago 

Álvarez, que tivo forzas 

para se subir. ao palco do 

Teatro Principal, 

adoptar o s~u xésto de 

home feito a mil arengas 

e berrar con forza vivas 

ao Partido Comunista, a 

unha Galiza Ceibe e á 

l~ita antifascista. O 
veterano ·da batalla do 

Ebro pux~ o ramo co seu 
f ermoso .. sorriso a ·U..~ha 

homenaxe qu~ xuntoti 

a~s seus ~ama~adas , qe 

s~mpre e a un públic~ d~ 

esquerdas que recoñecia 

. ' ¡ _unh~ vida de . ~ntr'ega 
.. · pola xus.tiza.-

Emotiva homeh~e ao líder c:ómunista Santiago Alvarez 
Compostela recolle unha ~xposición~ de toda a sua traxectóri~ antifascista 

1 ~ t ... 

* XAN CARBALLA e a Coral Máximo Gorki, coas 
palabras dos convidados pola or-

Rafael Pillado, Waldino Varela, ganización- O alcalde de Com-

veterano -militante comunista, 
Pepe Díaz Catbatleíra. 

Carlos Núñez ou Xesus Redon- postela Xerardo pstévez;.o secre- No pako~süeedíarise -as interven- -
do Abuin, eran alg_uns dos vete- tário xeral do PCG, Manuel Pe- cións. O alcalde de Santiago 

. qmos compañeiros d~ Santiago fia Rei; a portavoz do BNG, En- lembrou que semP,re que viña á 
. Alvarez que se citaron' cotna un ·. :-- ~ama . .Oterp; o dirjxent.e do cidad,e $an_tiago~Ah:arez vis_itá-

puño no Teatro Principal. Polos · .. '. J?CE, ,Eanc~c frutos_; o cc)orde- - báo/~ cantdu- ~-solidarjedade co- ~· 
corredores escoitábanse vellas e'-__:- nado·r dé EU-EG, Anxo Gue- - · mo pálabra que a vida"do válde; 
e1notivas epopeias, apenas esbo- rreiro e Xesus Alonso Montero orrés encheu sempre de contido. 
zadas, "lembro cando sain do que compuxo a oración princi- Manuel Peña Rey agrádéceu as 
cárcere, que m.iña nai tróuxome pal do acto, reivindicando o pa- múltiples axudas que permitiron 
unha dúcea de ovos", e sabiase · p_el -de· persoas· como ~antiago culmfoar ' os acto's e Anxo Gue-
que cando Xesus Alon:so Mon- Alvarez ria construccion .dunha . rrdro rerrlatou ~s suas -palabras 
tero fíxo na sua. intervención .un .süciedáde' máis xusta qüe supere . reív.indkarido'pata 'o homenaxe-
alegato contra a -tortt_{i-a "da que a iniquidade do capitaf~smo. ado a condición .dé "'galeguísta 
foí responsábel Franco e ·todos' e" - histórico"."Ericama Otero trou-
cada un dos sé:ls mí·nistros" o Galíza tima con ·xustiza ·- . xo unha'rnensaxe do.BNG "para 
am;guízo da emoción sent~ase ' · · Dort Sarltiago Alvarez, potque 
na sala en inoitos dos preséntes A 'preserimdora Elvira Come;a- . · ese'- trata.mento só-'o merecen 
que"a padeceren en própría car- 'ñá·debullaba·as mensaxes de ho- aqueles que entregan a sua vida 
ne. Nun dos palcos, rodeado da inenaxe 'das organizacions .-de EU a?s 9emai~ na!·loífa pola xustíza" . . 
comí~ión de homeµáxe, Santia- · e do PC, ~ adesións do · BNG e 
go Áivarez asfstía, autorizado ' de; CCOO e unha manchea de 
polos médicos que seguen dia a · 
dia un· proceso tumoral, a un ac
to de honra máis ql:1e merec;:ído. 

. nofas, resumidas na enviada pola 
viuva do médico recentemente- · 
falecido· Paco Comesaña; iepetí-

· d amen te citado xunto a outró 

. / 

; O díri'Xen'te d; PCE, Francesc 
_ Frutos, subiu o diapasón d~ noite 

coa simples leitura do nome
amento de 'Santiago Álvarez, en 

, 1938, cor~o comisárío político de 

división. Aqúela lista de méritos 
político-militares no meio da prí
meira guera contra fascismo que 
se levou no mundo, arrepiaba 
porque os· asistentes podíamos 
ver, nunha pantalla situada enri
ba dos oradores, _ as imaxes terrí- . 
beis -daquela batalla e a Pitadura 
posterior que traian ao presente a 
memoria dun tempo que marca a 
política de todo un século. 

Alonso Montero arrinéol) aplau
sos ·corrta látigos cunha iriter- ' 
vención que percorreu a biGgta
fia do dirixente comunista, "ho, 
me que p.ertenceu á nación dos 
pobres,r·-af dos máis desfavoreci
c;Ios, }lue apesar de non ter ape
nás escala, como moítos rapaces 
do seu tempo, soubo ·ler no texto 

. da sqcied.ade (} ,entendeu que ha
.bia qu~ traballar, estudar e orga-- · 
nizarse para· a<;:abar ·cun mundo 
tan mal feíto". 

' "Santiago Álvarez soubo enten
de-r que non era dabondo con 

Horas antes do acto no Princi
pal, no Salón Artesonado de 
Fonseca abriuse unha mostra de 
fotografias e paneis corn:;ebida e 
realizada pola Fundación 10 de 
Marzo, que permanecerá aberta 
todo o mes de Febreiro, e despois 
irá a Vilamartin de Valdeorras 
-vila natal de Santiago Álva-

Santiago Alvarez, Unha vida de loita 

- rez- denantes de percorrer as 
principais vilas e cidades do país. 
A mostra consiste nun resume 
qa intensa vida de Santiago 
Alvarez na loita antifascista, a 
guerra e os longos anos de cadea. 

Uxia e ·cuchús Pímentel abriron 
o acto que-foi in.tercalando as 
attuacións musicais, nas que in
terviron tamén María Manuela 

Naceu en San Miguel de Ou-
. teiro (Vilamartin de Valdeo

rras) o 11 de Febreiro de 1913 
e aos 18 anos ingresou o Par
tido Comunista. A sublevación 
fascista cólleu en Madrid. e se 
incorpora ao exérc,ito republi
cano onde ten unha traxectó
ria ao fronte das Milícias Popu
lares Galegas participando co
mo Comisário Político do 
Exército Popular nas principais 
batallas do conflito. Exiliado e 
xa no Comité Central do PCE, 

regresa clandestinamente no 
1945, é detido é cóndenado a 
morte. Conmutada a pena pasa 
9 anos en diferentes penais. 

Exiliado at:é 1976, no 1969 é 
eleito secrtario xeral do Parti
do Comunista de Galicia. Á 
sua volta é detido outravolta, 
con Fraga como Ministro de 
Gobernación, pero a presión 
'popular arrinca a sua liberda, 
de co logro dunha Aministia 
Xeral. Mantén até hai poucos 

anos a sua activídade política, 
e durante eles publica os seus 
catro .libros de memórias, e 
outros traballos sobre as Bri
gadas Intemacionais, os comi
sários políticos ou a guerrilla 
antifascista na Galiza. Moitos 
destes libros foron publicados 
polas editori<¡lís galegas do 
Castro e Xerais .. Sobre esta 
traxectória inequívQca pódese 
consultar a entrevista publi
cad a en A Nasa Terra (Nº 
385 . Maio 1989). • 

buscar a salvación individual" 
dixo Alonso, e lembrou as diver
sas detencións que sofreu Santía, 
go e a condena de morte dictada 
contra el en 1945, da que o sal
vou a solidariedade interna
cional. Nese contexto gabou a 
resisténcia "contra a tortura, esa 
abominábel práctica que perse
gue destruir a djgnídade das per, 
soas. Santiago Alvarez re istiu os 
días e noites nas que foi meti
do a tormento e mo moitas ou
tras persoas na Ditadura, porque 
aquel home humilde sa ia que 
era unha peza a servfcio da 1 i
ta por un mundo mellar". 

Despois de lembrar as r lacións 
fraternas entre Castela e co
munistas, expurgando un texto 
da revista antifascista Nueva 
Galiza, tuio facsímil puxo en 
circulación Edicións do Castro 
para este acto, Alonso Montero 
dixo que Santiago Álvarez adi, 
cou a sua vida para ql¡le "Galiza 

' rimase con xustiza". 

Ao final 'Víctor Santidrián 
(Fundación 10 de Marzo), cha~ 
mou ao palco a ·santiago Álva
rez que apareceu entre os aplau
sos entregados da xente posta 
en pé. Adoptou ese seu sorriso 
encantadór e contaxioso, pou
sou a man esquerda no cadril e 
acenou con enerxia coa dereita 
frent~ ao micrófono, nunha ati
tude que mílleíros de antifascis
tas coñeceron desde 1936. Nun 
brevísimo parlamento o líder 

... comunista soubo arrincar os ca
no vivas que pecharon o acto, 
no que só faltou o canto da In
ternacional dun público dema
siado ínibido polo peso da his- . 
tória que tiña . di~I}te. • 
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ANQSA TÉRRA 

1 tas tomas des botadas serviron . 
para a confección ·das suas pri, 
meiras propostas" persÓnais. ·Pel_í, 
culas inmersas nos circuitos do 
chamado ciñe, independente-e 
marxinal ~ da§ que tira' unha ba

. ·gáxe- técl).ica e profisional que· o 
converten ·nuri.' dos cámaras triáis 
solici,.tados de Catalunya. ·-
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A -xes~ación de Autopista, unhci 
navallada á nosa terra (1977), Al
coholismo en Gctlicia (1978) e ·o 
monte é naso. 0?78) ocupan un 
importante espacio nun memo, 
randum biográfico, anotado por 
Rom e García Ferrer, _que Soler 
ofrece neste libro. Lémbrase con 
indisimulado orgullo das proxec
cións de O monte é naso e como 
os gastos da produción foron sol, 

· ventados coas aportacións dos 
veciños en asembleas populares. 

Lloren<; Soler, . imaxe de lei 

Os. pasos dados no eido experi, 
mental e á andadura comercial 
convérteo en compañeiro ideal 
das exp<Sriéncias iniciadas por 
Helena Lumbrer·as en torno o 
mít-i.co 68 e palas qu_e se tentaba 
criar un · cinema de combate e 
apoio das loitas obreiras e .pÓpu, 
lares. O proxecto -ao que non 
era alleo o Partido Comunista 
italiano- obtiv:Ó certa difusión 
en Eur_opa e múltiples _proxec, 
cióhs clarrdestin~ no interior. 

Nesa .teima Llorenc;. ensaia unha 
liña máis experimental con pezas 

·. imaxilladas pai;a ridiculizar o 

Experiéncias que terían dificil 
continuidade e que desviarían a · 
Llorenc;. cara o ensin9 ·da imaxe. 
Xeira peqagóxica de descobri
mento entusiasta d9 suporte video 
para conducib a un natural e 
abrigado paso pola televisión. A 
amargura chega coa política de 
homologación dos novos conce
llos democráticos. Animan unha 
deturpación _da transgresora crea, 
tividade dos setenta sempre en 
apoio dos movimentos sociais. Pa, 
sa a ser considerada caduca e· ina:
decuada aos te~pos da claudica, 
ción socialista e conv.erxente. De, 
sencanto que Llorenc;. sinte igual, . 
mente ante o poder e control que 
técnicos e "comisários políticos" 
exercen na tv pública catalana. 

O percorrido dun catalán que fixo cine na Galiza. 
I . .. 

- N0-00. Coa cinta El Altoparlan
te .( 1970) present"- prim~íros pla, 
nos eh cámara lenta de rostros- de 
obreiros que camiñan pola rua 
nunha montaxe na que a banda 
sonora redúcese p'royocadora, 
mente a discursos de Franco. '~Pe, 
zas· oratorias" tiradas dun disco 
que como premio dlln anterior 
filme publicit_ario r~cebera de 
mans· do propio Ftag11 Iribame1· 

-O- X. ENRIQUE ACUÑA documentación sobre a súa obra 
en cine, video e televisión coa 
suma, a maiores, de textos teóri, 
cos, narracións, poesía e comic 
do propio cineasta. 

O Vao era ben distinto no 1976. 
Ainda estaba lonxe de converter, 
se no centro de distribución que 
surte agora de cocaína e hemina 
ao sur da Galiza. Daquela era, 
non máis, unha pobre colónia de 
ziganos pendentes dos seus tracfi, 
cionais paraofícios, troces e v~n, 
das. Un oportuno encentro en 
Barcelona co arquitecto ponteve, 
drés César Portela, conduce a 
Lloren~ Soler a estas terras de 
Poio e Campañó convencido de 
rodar unha mediometraxe que re, 
collese as marxinais condicións 
de vida daqueles ziganos. Para 
sustituír os seus vellos chabolas 
Portela andáballes a construir nD' 
vas vivencias. No caseto de obras 
instálanse Soler e a fo'tógra.fa An, 

na T urbau e alí conviven várias 
xomadas naquela comunidade re, 
collendo tomas para o filme Gita., 
nos sin romancero. Fraguaba a pri, 
meira experiéncia cinematográfi: 
ca de Libren~ Soler no noso país 
e nada unha colaboración estrei, 
ta do documentalista co gr~po 
político onde militaba.Cesar Por, 
tela, inmerso naquel intre nas 
mobilizacións contra dos expólios 
de Autopistas del Adánóco e a de~ 
fensa dos montes comunais. 

· A figura de ~lér xa merecera un, / 
ha recopilación homenaxe prepa, 
rada por.Manolo González no 
1994 na que se repara especial, 
mente na sua produción na Gali, 
za que o próprio Lloren~ define 
como "unha história de amor!'. 

.. daquela ministro da.-Oitad4ra. 

O libro de Rom e García F~rrer 
informa puntualm"ente de·sta 
etapa como documentalista so, 
cial que· leva a Soler a realizar 
filmes sobre os sobre:vivintes do 
campo d.e conc"e'lltraciÓn de 
Mauthausen, a répercusión do 
golpe de estado en Chile, o má, 
chismo da festa tauriná con· To, 
rera (Soler recoñécelle a Carlos 
Velo a autoría do mellar filme 
sobre tauromáquia) e sobre todo 
a análise das filmacións galegas. 

Segue sen ser homologábel o So, 
ler libertário de Más allá de las ·re, 
jas eil apoio aos.presos da COPEL 
(Coordenadora de Presos en Lu, 
cha, organización que lanzou nos 
anos 70 as meirandes loitas rei, 
vindicativas nos cárceres). Nas . 
páxinas do libio deixá un nídio 

• retrato de fotomatón ideolóxic;o. 
·~Agora din que o córimni§IBO_ e o 
anarquistnó, morreron. E como 
decir que as leis físicas do vapor 
en e}cpansión xa non existen por, 
que desterraron a máquina de va, 
por das nosas indústrias". + 

Esta apaixoante andaina galega e 
o conxunto da sua obra recebe 
un aporte definitivo coa recente 
publicación dunha monografía 
por parte dos críticos Martí Rom 
e J. M. Ferrer(*) adicada ao di, 
rector nado en Alcoi no 1936. 
Un volume que recolle ampla 

De xeito amador atópase co cine 
aos 26 arios e cedo comeza a par, 
ticipar na rodaxe de pequenas 
reportaxes publicitárfas n~ que · 
os deterxentes "Orno" e "Ese" 
tomaban o único protagonismo. 
Despois virfa unha etapa de cine 
_industrial en 35 mm do que cer, 

OPtNTÓN 

(*)Llar~ Soler.]. M. García Ferrer, Maní 
Rom. Edit:a~missió de Cultura.da Aslociació 

d'Enginyers lndw,trials de Catalunya, 1996. 

LUÍS PITA: A VOZ NON É A PALABRA 
Luí Pita -e descúlpese a lembranza deste epi, 
sódio p rsoal e miú·do de igual xeito que se tran, 
sixe c a evocación que fun os noivos do intre e 
circunstáncias nos que e cofieceron- era a 
úni.ca e vaga referéncia que eu tiña cando che, 
guei a facer prácticas en El Ideal Gallego, vai pa, 
ra vinte anos --o que é nada, xa se sabe, na vi, 
da como no tango, pesie á fenomenoloxfa tan, 
gueira dos Iglesias, o Julio e mailo Quique, que 
isa i é moito. Asi que entrei na Redacción, 
perguntei por el e, como se este pimpín fo~e un 
concelleiro carregado de exclusivas ou porque 
lle apetecía un gro lo para se inspir~r, deixou na 
máquina unha frase pela metade para convidar, 
me a café e seducirme contándome en catro pa, 
labras cheas de risos onde eu viña aterrar. 

PRIMITIVO CARBAJO 

'Nunca 
ti ven 

compañeiro de 
traballo máis 
. divertido, 

nen xefe máis 
estimulante. 

Cando lle daban 
eses cárregos de 
segundo nível · 
, que axiña 

repentaba coa 
sua teimosia de 

El Ideal era un periódico confesional, da Editorial 
Católica, no que, sen embargo, a doutrina dos bis, 
pos en transición política convivía coa vocación 
·democrática de roxos convictos --daquela era ro, 
xo todo o que non fose fascista- como o próprio 
LP, Xosé Antón Gadño, Gabriel Plaza ou mesmo 
o director, Rafael González ... Eran amigos entre 
eles e axiña, xenerosos, fórono <leste pimpín, que, 

· como digo, xa caira seducido polo Pita naquela ser consecuente" 
\.., 

média hora de explicacións situacionais. . 

Naquel xomal atípico o Pita era puntal básico, 
un armadanzas de alegría contaxiosa que balsa
mizaba con seu humor os. cabreos cotiáns do ofí
cio. Asinaba daquela uns artíéulos memorábeis 
en sección própria, La Calle, dos que tiraba un 
suplemento .salarial, a tanto a peza, para se ax.u, 
dar a mercar piso e, como unha· causa non tira 

outra, a miúdo facía tremar con eles ata os ci, 
mentas do Pazo Municipal. Entraba o Pita na 
Redacción como unha bafarada de aire fresco, o 
das novas que, paseniño, na sua evolución de 
cada día, el traía e cantab~ para todos, antes de 
as escreber, sen resistir o chiste que lle merecían 
os seus protagonistas. Agard~bamos ese intre de 
festa como os rapaces o recreo escolar. 

O Rivas xa contou aqui hai u~has. semanas un 
dos seus éxitos máis califieados: o can sen do, 
no que morde a un paseante no porto da Coru, 
ña, o dono que se agacha como un puta e que 
o Pita, teimudo, logra identificar e, máis aínda, 
facer dimitir, porque o dono do can er~ o xefe 
da Policía, que non dubidaba sancionar aos 
donos de cans soltos, e qué pouca preséncia a 
súa ... Nesa anécdota e tantas outras que aforro, · 
aflora o compromiso ético de "LP co xomalis:. 
mo. lsto é,- a búsqueda ela verdade, dunha par, 
te, e o plantexamento das suas consecuéncias,. 

, caía quen caía. De aí nace o xomalismo máis 
xenuino, o po contrapoder, no que LP escolleu 
trincheira sen.espaventos xupiterinos, pero fü·, 
me, coa humildade de gorrión do xomalista de 
provfndas na que acomodou, sen mermar por 
iso a sua vontade loitadora nen regatear esfor, 
zos persoais para' levar a mellar información 
aos leitores. 

. . 

LP teoriza de .antigo e ten aplicado no posíbel 
unha consigna ·que lle é qu~rida de seu, tanto 
na escrita como nos tratos persoais: a de empa, 
rellar o útil co deleitoso. Eu .nunca tiven com, 
pañeiro de traballo máis divertido; nen xefe 

máis estimulante, cando lle daban eses cárregos 
de segundo nível que axiña. rebentaba coa sua 
teimosia de ser consecuente, tanto no Ideal co, 
mo, logo, na Radio Nacional en Galicia. A sua 
traxectória profisional est_á sementada de gran, 
des e fermosas derrotas, ata a vitória final. 

Agora veñen de concederlle a· "incapacidade 
absoluta", tipoloxia administrativa que, unha 
vez máis, traizoa a realidade das coi.isas xubi, 
lande a un periodista enorme como se fose mt, 
lico -ou gardacivil, aos 54 anos. Por culpa do 
cancro maldito,_ que lle estragou a voz: Pero LP 
non é tar:i.to hcime dé rádio' €orno de periódico, 
de pluma. Perdeu a. voz, mais conserva a pala, 
bra. E máis amplas se cabe~ as· suas constantes 
de lucidez e dignidade. A sua incapacidade bu, 
rocrática non deixa de ser unha liberación, e 
nesas estamos. 

Amig¿ noble, · vitalista, xeneroso, culto e memo
rioso ~Espasa chameino unha tempada, até que 
esa enciclopédia ficou curta para as suas calida, 
des-, levo vinte ano~ co pennisb de Marirriat, a 
sua muller, que tanto sabe, tratando de vampirizar 

. as suas maneiras de mestre, e tomigo 'vai a pena 
de non dar daprendido todo o que el ten posta á 
miña disposición. Na homenaxe que lle brinda, 

. ron hai uns días dixo que aspiraba a morrer coa 
dignidade dos gladiadores no circo romap.6. Eu só 
sei dicirHe que adelgace, .porque os ócios estanlle 

. engordando como un bocoj, e escriba.+ 

PR!M1TIVO CARBAJO é xornalista. Escrebeu con Luís Pita, 
_Francisco Vázquez, a pegada dun príncipé (Xerais) 



... 
1 

l ; 
~ .. -:. 

28 13 DE FEBREIRO DE' 1997 • Nº 765 GuieirQ· ·· 
. CUL TIJRA+. . 

Q GA1TE1Qº c~PUTA:b10 
. 1 

'MANUEL RIV AS 
~ .- ... 

. . ( . ·,. ·. ',. 

O 'Hasta lueguiño' e o 'iVeña!' 
Hoxe hai algunha xente en Ga-

. licia que se despide coa fórmula 
de Hasta lueguiño. Soen ser 
mulleres W ASP, de clase media 
alta, aire couché, e que segura
mente prefiren a Lord Romay 
que ao T wist Cuiña. Eu tópoas 
sobre· todo nos Cantóns, que é a 
city coruñesa. Andan algo de
sencantad as de Vázque.z por 
culpa do chanel de Bens. Din 
hasta lueguiño con certa lan
guidez, como quen _di au revoi
riño.· 

Este Hasta lueguiño non é 
prnpiamente castrapo . O 
castrapo prodúcese 'normal

mente cand9 un galego falante . 
trata de desprendS!rse da súa lin-· 
gua como se fose un gabán de 
pobre e ponse .fino. Ese galega 

di, por exernplo, Hasta -luejo, 
que é como se lle escapara un 
fonema silvestre pola boca, pero 
non di Hasta luegujño. O cas
rrapista ten unha-ceri:a cohe
rencia interna. Dicir Hasta. lue
guiño pareceríalle· unha recaída 
fonética, unha enxaqueca, unha 

. mariconadiña. 

As donas do. Hasta lué_guiño 
falan desde a seguridade do 
pedigrí e fan este simp~ti

co chisco chic ~orno -unha ca
rántoña de palleiro. Estas des-. 

_ harmonías son unha-das poucas 
conquistas da polítiG:a do cha
mad9 bilingüísmo harmónico . 

. O toque do dimiputiyo galego é 
como poñer un cabelo de anxo 
na punta da lingua, como· unha 
gµinda no licor .da linguaxe. O e AMJÑO VdJD. C0 NG08TQA NoVA 

Hasta lüego é frío e mesmo 
-.puntiagudo. Cando unha dona 
coruñ~sa ·di Hasta Luego é co
fuo se che dixera Si te he visto 
no me acuerdo, pero se che ·di.· 
Basta lueguiño é como se che 
dixera adeusiño cun paniño de 
sediña na manciña. 

O xeito de de~pedirse é ta- · 
mén un signo de identi

. dade individu~Le, ás ve
ces, colectivo. Deica lqgo,. abur, 
chao, ata logo Lucas, que_ che 
den ... .i'.\,gora tamén_está de mo( . 
da o ¡Venga! castelán ou o ¡Ve
ña! gq.lego. É unha despedida 
que lle acae moi ben á febre ne
oliberal: O ¡Venga veña! é un 
adeus de executivo que se vai 
espallando acanda· a telefonía 
móbil. É unha despedida para-

dóxica, como quen di "adeus 
que aí vou comer o mundo". 
Dinche ¡ Veña! como se che pu
xeran pico e pala na man. Can
do me din ¡Veña! de despedida 
fico cunha perplexa soidade de 
op~rario, como o Charlot de 
Tempos modernos abraiado 
afante da maquinaria do mun
do. ¡Vale, veña! diche o hipe
tac.tivo nun adeus imperioso. E 
eu digo nos adentros: "¿Veña? 
¿E onde carallo quere que vaia 
co quentiño que se está aquí?". 

O mellor é cando se xunta 
a do· ¡Hasta lueguiño! e 
o do ¡ Veña!. Estou se

guro que farán boas migas. A 
dona W ASP e o executivo que 
se vai comer o mundo e mailo 
deus que o fixo. + 

FRANCISCO A.· VID AL 

Un desgraciado xuramento 
Cando están de vir, 

· as desgracias chegan 
polo camiño máis 
inesperado, cunha 
frivolidade e un-des
potismo que fan, 
aínda máis profunda, 
a desventura. 

Nunha casa con 
patín, sernellan
te a esta da foto, 

vivía unha viúva de 
vivo (que diría Rosa-· 
lía); unha muller que 
facía máis próspero o 
resultado da emigra
ción do eu esposo, 
dándolle á casa unha 

' v istosidade que o
bresaía sobre as de
mais da parroquia. Á -
conta daqueles car
tas que chegaban en 
fo rm a de divisa, e 
gue ela, convertida . 
en ama, pai, nai, cabeza de fami
lia e criada da casa, reconve'rtía 
en bens e mellaras, semellaba 
que o dela prosperaba máis que 
o do resto da vecindade . 

A casa xa . fora próspera moitos 
anos atrás; cando os antepasados 
da· familia ergueron sobre a cati
va casa .de chan de terra un pri
meiro andar, con piso de <¡:arbci.- -
110 semanalmente enceradó, e 
por ende -relucente, :ao .que se 
accedía a través dun patín co 
seu patamal que era a .envexa de 
todos nos. atardeceres da -aldea. 

Un patín que relegaba a_os . 
animais~e aos aparellos de 
labor a unha dependencia 

separada da das persoas, facía a 
casa máis hixiénica e señorial, 
tal que, se non fose polo gran
dor, parecería toqo un pazo, que 
ench ía de orgullo aos seus mora
dores, que, por óutra banda, so
pórtaban con. certa rexouba e 
resignación que dixesen deles 
que fo,ra gañada con malas artes. 

- Non se collen troitas coas 

calzas enxoitas . 

· E o malo' é q~e cando os maldi
cires se van transmitindo de xe
ración en xeración, fanse máis 
irrecuperables, máis trémendas 
e ferintes as palabras. -

Qu.ixo a envexa busc~rlle p~gas 
á prosperidade e a maledicencia 
argallou o descrédito acusándoa 
de ladra, de cpmeter o maior 
pecado do naso mundo rural: 

- Cambiaches o marco de sitio. 

Amuller. sentiuse ofendida · e 
d~feµde~se c~n rabi.a',-. que . 
nunca tal cousa se lle oco

rrera,_ que qu~ n_(K;e~iCl.fde tiña· 
de facér tal. Xurou. e prqtestou 
solemnemente,:_perq «:ando a 
crítica,se .estende·como mane.ha/ 
de aceit~, non vale a defensa, e 
todos os argumentos agu illoat\ 
·na.'mesm.a ferida .. · 

- 1Q ue vai didr! Era moita ce
ra para tan cativa igrexa. 

¿Como facer calar a aquelas 

acusacións? ¿Como demostrar 
que ela non tivera nada que ver 
no tal cambio de marco? 

-~ ¡0úrovos qi:e eu non fun! 

· N·'?n bastab~ . Un xura~ento 
só non chega. Xurar e po-
fleé a Deu.s por testemuña, 

. e El nunca bat}(:a a· poñer orqe e 
~·xustiza nos asuntos dun veciño 
dQ '€omún. A1Deu,~ é necésario 
incitalo,, provocar que tome 
cartas no asunto sen necesidade 
El.e f~~er -a¿t·o ,'de presencia; e 
ela, .qúe se .sabía inocente, invo
cou 'do Todo . Poderoso unha 
mostra .da s2ia·if10cencia. 

- Permita Deus que quede inú
til da ~an que"tal fixo. 

E marchou: ·\/olveu co· ingr.ato 
sentimento dunha acusación ca
lumniosa que, :aínda sen funda
mento creaba certa desconfianza. 

- Quen tantq se rasca algo lle 
proe. 

Chegou aos pés da escada do 

patín, contendo a 
rabia que fai dese
xar un cataclismo 
polo que se b.orre 
dun golpe a aldraxe. 
Subiu a grandes 
alancadas, os chan
zas, tal un can ra
bioso, protestando 
contra a veciñanza 
ingrata e insolida
ria; renegando a 
grandes voces de vi
vir entre aquel fato 
de resentid os, e 
chegou ao patamal 
tan cabreada que se 
deu a vo lta coa cla
ra intención de fa
cerl le un bo corte 
de manga a aquela 
aldea de ca lumnia
dores cando, sobre 
as recén fregadas 
lousas que dan ac
ceso á vivenda, es~ 

corregou e caeu á enlamada 
ent rada do soto. E quedoulle o 
brazo dereito roto e inútil de 
por vida. 

E a peor desgracia, máis que o 
de quedar por ladra sen se
lo, ou que a xente lle sacase 

a· fala, porque non quería tratos 
cunha perxura; peor aínda que 
que os males se estendesen a 
onde o home gañaba o pan e 
por tal calumnia el, que tanto a 
quería, renegase dela e que a 

· casa, outrora próspera, caese n a 
máis negra. das desgracias;· o pe
or foi que ela perdeulle a fe a 
Deus mei;itres os veciños, que 
se sentían adufadcis por m, re
novábanlla, ampliando así o 
afastamento entre eles, creando 
antagonismo onde. só caoíá 'a. 
discrepancia. . 

N o que nunca deu en pensar 
ninguén foi que, seguramente, 
o ct,{lpable de todo aquel em
brollo fose o malvado diaño, 
que argallou a trasnada para 
poñela a mal con Deus e cos 
homes .+ 

ANOSKTERRA 

Anxo Angueira 
'A miña poesia 
revisa o concepto 
que tembs da aldea' 

Que está a ler? 

Acabo de ler Marte de Rei, de Oario 
Xohan Cabana, unha novela hitó
rica que me go t u moit . Agora 
adícome aos catro títul s da colec
ción Ablativo Absoluto: Trabal/o de 
campo, de Seamus Heaney, Nínive, 
de Chus I?ato, Poemas da cidade 
oculta, de Esteva Creu e O asasino 
esrrábico, de Anxo Quintela. 

Que recomenda? 

Como profe or de en ino meio re~ 
comendo unha reedición que vai 
sair de Amoia, amoia, de Xo é Lui 
Méndez Ferrin, como en xeral toda 
a obra <leste autor, que eu considero 
xa un clásico. Recomendo tamén as 
)eituras de Cunqueiro, Otero Pe
drayo e Ro alia de Castro. Por últi
mo, un libro moi recomendábel é 
Gramática do siléncio, que recolle a 
obra do Eu ebio Lorenzo Baleirón. 

Vostede coordena en Dodro un 
certame co no me de te · poeta. 
Que reseña de Eusebio Lorenzo 
Baleirón? 

Era un poeta da miña t rra, de Lai, 
ño, en O )dro e o concur o poétic 
e tá pen ado para reivin<li ar a ua 
memória e, por ou tro lad , dar a 
coñecer a n va v ce ; rtame 
ten colección p ética própria en 
Ediciós d Ca tro. O gañador d 
última edición f i I idr N vo . 
Unha característica_a re ñar de 
Lorenzo Baleirón é a autenticidad 
tráxica ao redor da morte na ua 
obra. 

Ven de sair o seu libro de poemas 
O valo de Manselle. 

O valo de Manselle abrangue unha 
série de poemas longos e é un libro 
no que teño posta moita fe xa que 
.responde a unha experiéncia im
portante da miña vida, qve consis-

. tiu en traballar ombreiro a ombrei
ro cds meus viciños para subir un 
'valado, con proxecto de futuro 
porque queríamos facer un parque. 
Ademais da experiéncia do traba
llo .comunal, transmítense valores 
como, por exemplo, cando unha · 
muller deume liño e díxome que 
ti.ña que ' encarregarme d.e botalo 
porque ia para morta. É un libro 
que tenta afondar nunha nova vi
sión da aldea e dunha· revisión da 
pqesia galega cara unha pulsión 
social, m~is comprometida.+ 

Poeta e narrador. Laiño - Dodro, (1961 ). 
Obras: Val de Ramirás, Bágoas ·de facer illas, O 
valo de .Manselle e un estud<J sohre Cim pólvora e 
magnolias de X.L. Méndez Ferrin. 



• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O Trinque 
Don Gabino 

Antonio Fernández Pérez é un 
galega nacido en Rio de Janeiro 
que hoxe reside en Verin. Publi
cou Terra Coutada, trinta anos 
despois de escrebila por impedi
mentos da censura de Franco. 
Agora sae tamén en Galaxia o 

seu libro Don Gabino, unha no
velera que conta os estragos ·da 
guerra do 19 3 6 nas terras de 
fronteira con Portugal. Aos 88 
anos de idade é quen de manter 
unha prosa dinámica para narrar 
un drama colectivo. t 

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

Bue u 
•MÚSICA 

LABREGOS ESPAC/AIS E 
DISTURBIO 

O Colectivo Rebolo artella o 
concerto das duas bandas, 
para o Domingo 23 ás 
20,30 no bar Aturuxo. 

• ENTROIDO 

FE TlVAL 
DE COMPARSAS 

A p rtir das 21 h. do Ven
res 14, na Sala Paraiso, terá 
lugar o XV I festival de 
c mpar as en benefício das 
Escolas .Deportivas do Bueu 
At . Balonmán . Os prezos 
Ja entr d van da 600 
pra, 400 para o sócios, ás 
300 para as criaruas. Teñen 
asegurada a participación: 
A panda guai de Bueu, O 
percal de Aldán, Os mari
nerues e Xarángallo manga
Uo de Marin, Os máis ou me
nos de Hio, Os que dirán e 
Marcha loca de Aldán, Os 
mirachilis e Os mulos de 
Bueu, Os de sempre de Can
gas e Os peneques de Beluso. 

•TEATRO 

PARA SER EXACTOS 

O grupo Mofa e Befa repre
senta, o Domingo 16 de ás 
21 horas, no Amruxo a 
obra Para ser exactos . Or
ganiza o colectivo Reboto. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

]OHN VAN HILT 

Exp6n forografia na Zaran
da durante tod o me de 
Fehr ' iro. 

•MÚSICA 

PATRI KM LLARD 

gait 'irn bret6n toca o 
Venr 2 l <Í 22,30 na Za
randa. A entrada cu ~a 550 
pta, 500 antccipacla. 

A QUENLLA 

Mú ica tradic iona l obre 
texto de vello poeta e es
ritores galeg s, o Venres 14 

ás 22,30 na Zaranda. Entrada 
a 550 pta, 500 antecipada. 

exposkión 
sobre 3.000 

anos de 
culturas 

prehispánicas 
en SANTIAGO 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

DESASTRES DA GUERRA 

Os gravados de Goya sobre~ _ 
guerra cos franceses pódense 
ollar na Casa da Cultura. 

•TEATRO 

A NOITE DAS TRÍBADES 

Teatro do Atlántico vai re
presentala o Xoves 20 e 
Venr s 21 ás 20,30 no ci
ne Galaxias. Dirixe Xúlio 
Lago sobre o texto de 
Olov Enquist. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

A CORUÑA 1809-1936 

A evolución urbanística e 
económica da Coruña nas 
vellas forografias do Arqui
vo do Reino da Galiza. 

SOLEDAD PENAL TA 

Expón esculturas na ..Sa la 
de Mosrras de Caixa Gali
cia do 13 ao 28 de Febreiro-

•MÚSICA 

ZZToP 

Actuan no Coliseum o vin
deiro 4 de Marzo. As entra
das xa están á venda por 
2.500 pea. Nas billeteiras do 
concerto van custar 3.000. 

SINFÓNICA DE GALIZA 

Venres 21 ás 20,30 no Pazo 
de Congresos, co oboe Ca-
ey Hill e baixo a batuta 

de Yoav Talm.i. o progra
ma inclue Vaughan-Wi
lliam , trau e Ovorak. 

•ÓPERA 

AIDA PERAMA 
PECTA ULAR 

Unha.produci(n de Giu
eppe Raffa, do 21 ao 23 de 

Febreiro no Coli eum. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

25 ANOS+ UN 

No Cent~o Cultural Muni-

Carteleira 
IJJF',O CLUBE -DAS PRIMEIRAS 

ESPOSAS. Tres mulleres na cin
cuentena, abandonadas polos seus ho
mes, deciden vengars~. Só a boa factura 
industrial salva, a mé9ras, un guión de
masiado feble. 

~ THE WONOERS. Anos sesen-
ta. Dirixe T om Hanks. Catro rapa

ces conseguen fonnar un grupo musical e 
ter -un éxito breve (igual'que o dá própria 
película.). 

~O AMOR~ PREXUDICA SE
RIAMENTE A SAUDE. Dirixj

da por Gómez Pereira. Comédia españo
la divertida e ben construida. . 

llJF ROMPENDO AS ONDAS. ó 
danés Lars von T riers (Europa) re

trata a intoleráncia da relixión calvinis
ta, através du?ha Linguaxe _anovadora. 

cipal, e durante este mes, 
Xaquin Marin móstranos 
unha escolma do seu Labor 
gráfico. Vintecinco anos + 
un de pintura e comic. 

A DOUTRINA 
DO BOSQUE 

Pintura e escultura de Xúlio 
· Sanjurjo Aler na galeria 
Sargadelos (Dolores, 55). Até 
o 2 de Marzo,. á mañá de 11 
a 14 e á tarde de 1 7 a 22. 
Domingos de 12,30_ a 14,30. 

•MÚSICA 

INNER Duo 

Música de cámara o Xoves 
19 ás 20 h . na Aul'a de 
Cultura de Caixa Galicia. 

•TEATRO 

PARA O LESTE 
DOGANTRY 

Coa Faccoria Teatro Xoves 
20 e Venres 21 no Teatro 
Jofre. 

C.X.LÓPEZ-PAZOS 

~ AO CRUZAR O LIMITE • . 
Amena intriga p rotagonizada por 

dous bos actores: o veterano Gene Hack
man e o inglés de moda Hugh Orant. A 
narración-está sempre ·no· límíte do tópi
co, pero non chega a cruzalo. 

~Á VERDADE SOBRE CANSE 
GATOS. Duas mulleres, unha 

alta, loira, espeétac.uiat e atolondrada e 
outra babea gordíña, intel.ixente e rrío( 
interesante dec_iden poñer "a proba a un 
home, para ver de cal das duas se enamo
ra. 

~ SLEEPERS. Carro rapaces dun 
baitro pobre de Noy.a lorque, co-

-meten un deliro e son interhádos-nun re
fonnatório. Alí serán violados polos gar
das, repetidas veces. Só un crego católico 
os vai protexer. Dureza comida, envolta 

- el! celófári comercial.• 

Lug_o __ _ 

-. EXPOSICIÓNS 

FOTOGRAFIA 
E LITOGRAF!A 

A sala Almirante do Ho
tel Méndez Nuñez expón 
as fo tografias do lugués 
Xosé Eulóxio Blanco 
xunto ás de Luisa Galin
do (Sevilla), e as litogra
fias da californiana Vito
ria Olson. 

XAIME FALCÓN 

Pintura figurativa cun tra
tamento mbi coidado da 
cor nos cadros de Xaime 
Falcón ._ Na galeria Apolo 
Arte, até o 19 de Febreiro. 

•TEATRO 

BAILANDO EN VERÁN 

Arturo López dirixe a 
compañia Espello Cóncavo 
sobre textos de Brian Fiel. 
No auditório Gustavo Frei
re do Martes 18 e Mércon:;s 
19 ás 20,30. 

Narón 
•TEATRO 

LISÍSTRATA 

A última mont axe do 
CDG é ·un ha adaptación 
de Eduardo Alonso e Ma
nuel Guede sobre os tex
tos de Aristófanes Lisítrata 
e Asembleia de mulleres . 
Fan pases no Auditorio 
Municipal do 13 ao 15 de 
Febreiro. 

Ogro be 
• EXPOSICIÓNS 

PATRIMÓNlO 
MARÍTIMO 

A paisaxe, os porros, a ar
quitectura popular, faros e 
sinais, as embarcacións, os· 
saberes marítimos, entre 
outros témas vencellados 
coas tradici6ns do mundo 
do mar ocupan a mostta 
que abre no !ESP. (Rua 
Bouzas, 22). Comprende · 
un conxunto de paneis
con explicacións e unha 
ampla variedade de debu
xo e fotografias que-xun
taron a Comisión de Nor
mali zación Lingüística e a 
Federaci ón Galega pala 
Cultura Marítima. 
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Feliz 
Domingoéo 
título da 
exposición 
fotográfica 
da Coso dos 
Artes de 
VIGO de seis 
autores 
franceses -

Aida 
Operomo . 
Spectacu/ar, 
do 21ao23 
no Coliseum 
da CORUÑA 

Da pintura 
ao.-comic. 
Vintecinco 
anos+ un 
deX~quin 
Marin no 
Centro 
Culturo/ do 
FERROL 
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Antoni Ros 
Marbá 

dirixirá 
desta volta á 
Filharmonia 

deGaliza 

O Clube 
nacionalista 

·Alén Nós 
organiza a 

conferéncia 
Galizano 

dialéctico do 
Estado que 

pronunciará 
- Francisco · 

Rodríguez · 

Ordes 
•TEATRO 

A NOITE DAS TRÍBADES. 

Unha comédia dir;xida por 
Xulio Lago e interpretada 
por Tearro do Atlántico, ba
seada en textos de Per Olov 
Enquist. Na Casa da Cultu
ra o Venres 14 ás 20,30. 

Our€nse 
• EXPOSICIÓNS 

CONTEMPORÁNEOS 

No Museu Municipal es
colma de un cento de foro
grafjas de Pastor Outeiral 
desde 1992 en Ourense. 

BIENAL DE ,GRAVADO 

A IV Bienal Internacional de 
Gravado Julio Prieto Nesperei
ra comemora_os cen anos do 

-nacimento do artista ouren
sán de quen leva o nome. 
Até o 15 de Febreiro na Au

. la de Cultura de Caixa Ou
rense (Avd. de Pontevedra}.' 

•TEATRO 

LISÍSTRATA 

A nova montaxe do CDG 
do 19 ao 23 no Teatro 
Principal. Dirixe Eduardo 
Alonso e interpretan Laura 
Ponte (Lisíscraca), Susana 
Dans, Rosa Álvarez e Ma
ria Barcala (Pra~ágoras). 

Pontevedra 
• EXPQSICIÓNS 

DE PICAS.SO A BARCELÓ 

Percorrido pola arte con
temporánea do Estado. No 
Teatro Pri~cipal, até odia 16. 

•MÚSICA. 

CUARTETO DE CORDA 
PARISII 

O Martes 18 ás 20,30 h. no 
auditório de Caixa Ponte
vedra. Entrada libre. 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

GALIZANÁ 
DIAIÉCTICA IX) EsrAOO 

O Clu.be Nacionalist~ Alén 
N6s organiza a c.onferéncia 
qtJe pronunciará Francisco 
Rodríguez Sánchez, Depu
tado do BNG no Congreso 
en Madrid, no Salón de 

Convocatórias 

PROBLEMÁTÍCA MEIOAMBIENT AL 

O Coléxio Oficial de Biólogos,da Galiza 
artella do 24 de Febreiro ao 7 de 
Marzo, no Laboratói-.io Xeolóxico de 
Laxe (O Castro-Sada), un curso de in
trodución -á problemática ambiental. 
Durará 35 horas que van dirixid<¡is a 
estudantes, Licenciados e profisionais 
do ensino. Máis información no telé
fono (981) 53 14 40. 

TEATRO PARA 
A lNFÁNCIA E }UVENTUDE 

Vaise realizar do 18 ao 27 de Abril de 
1997, a XVII edición do Fazer a Festa
Festival .Internacional de Teatro para a 
Infiincia e a ]uventude, artellado pola 
compañia Art' Imagem. O festival que 
é único en Portugal, realizase como 
outros anos no Porto, en rendas de cir
co montadas nos Jardins do. P,alácio de 
Cristal. Conta con espectáculos de 
mañá e tarde dirixidos aos máis cati
vos, e con montaxes para a mocidade 
ás 21,45 da noice. Tamén oferece dia
riamente un espazo de café-teatro que 
se realiza á meianoite, xunto con ex
posicións, colóquios e obradoiros cea
trais. A convocatória abranxe case 20 
compañias europeas. Calquer informa
ción .no teléfono de Art'Imagem: (07-
351-2) 200 30 51, e fax 200 32 04. 

ANTONIO MACHADO 
DE NARRACIÓNS BREVES 

A F.undación de los Ferrocarriles Espa
ñoles convoca o XXI prémio Amónio 
Machado de narracións breves referi-

das aos camiños de ferro. Admiten ori
x inais 'inéditos- en calquer língua do 
Estado, até o 28 de Febreiro de 1997. 
Conta cun primeiro prémio de 
1.000.000 pea, un segundo de 400.000 
e oito accesits de 400.000 pta. Para 
calquer cuestión hai que dirixi_rse a: 
Fundac;:ión de los Ferrocarriles Españo
les. Santa Isabel, 44. 28012 Madrid. 
Teléfono 91 527 79 94. 

CERT AME DE NARRACIÓNS BREVES 

O concello de Arteixo organiza a VI 
edición do ce.reame de narracións 
brev~s Manuel Murguia que leva· un 
único prémio de 400.000 pta. Poden 
concorrer todos os que o desexen 
cunha única obra (orixinal e cunha 
exten~ión entre os 15 e 30 fólios) de 
temática libre. Os traballos apresen
taranse sen remite, por cuadriplicado, 
mecanografados a dobre espazo por 
unha só cara e baixo plica (título, le
ma, nbme, enderezo, teléfono e curri
cula). A entrega ten que ser antes do 
1 de Marzo de 1997 no concello de 
Arteixo (Travesía de Arteixo: 15142 
Arteixo), nun sobre que indique: VI 
Certame Manuel Murgui-a de t'Jarra
cións Breves. Maior información nos 
teléfonos: (981) 60 00 09/60 12 
00/60 00 54 .-

CONCURSO LITERÁRIO 
DE DORNEDA 

. O vindeiro 7 de M~o remata o prazo 
de admisión de text9s para a VII edi
ción do- Concurso literário de Domeda. 
As obras (tema libre e, cunha extensión 

máxima de 4 fólios) en texto ou prosa, 
distribuiranse en carro categorías segun
do a idade, de 8 a 10 anos, ·de 11 a 13, 
de 14 a 16 e de 17 a 20, con tres pré
mios cada unha. Para participar hai que 
r~mesar cis textos, xunto cos dados per
soais (nome, apel.idos, enderezo, teléfo
no e data de nacimento) á: Sociedade 
C. R. D. Dorneda. Arillo. Dorneda. · 

PRÉMIO CAFÉ DUBLIN 
DE NARRATIVA BREVE 

Poden coneorrer orixinais inéditos de 
un ou vários relatos, cunha extensión 
de entre 65 e 100 fólios (DIN A4, 
con 2.000 caracteres por fóli~ aproxi
madamente). Hai que aptesencalos 
por cuadriplicado e baixo plica, antes 
das 12 da noite do 1 de Maio, dirixi
dos ao "IV Prémio de Narrativa Bre
ve Café Dublin". Café Dublin. Martin 
Codax . .Vigo. O prémio ascende a 
300.000 pta. e máis un billete de ida 
e volea a Irlanda . A publicación da 
obra gañadora será tramitada polo 
Café Dublin. 

PRÉMIO DE POESIA MIGUEL 
GONZÁLEZ GARCÉS 

A Deputación da Coruña abre até o 
25 de Abril o prazo de admi ión de 
orixinais para á Vil edición do Prémio 
de poesia Miguel González Garcés, que 
destavolta ase-ende a 1.000.000 pta. 
Os traballos teñen que ter unha ex
tensión mínima de 300 versos, e han 
chegar por quintuplicado, mecanogra
fados a dobre espazo baixo unha plica 
e lema, ao Departamento de Cultura 

da Depuración da Coruña, nun sobre 
que poña "VII .Pre_mio de Poesía Mi
guel González Garcés". As bases pó
dense cqnsultar BOP do pasado 31 de 
Xaneiro. Na derradeira edición o pré
mio fo¡ para Estebo Creus Andrade 
por Areados. 

ENCONTROS DE EDUCACIÓN 
PARA A PAZ 

Até o 15 de Febreiro t~on pecha o pra
zo de matrícula para participar nos XII 
Encontros de Educación para a Paz 
que organiza en Compostela, do 21 ao 
Z3 de Febreiro na Escala Galega de 
Administración Pública, o Seminário 
Galego de Educación para a Paz. O le
ma das xornadas será Desemprego e 
probeza. O prezo da matrícula ordiná
ria é de 5.000 pea, 3.000 para parados 
e estúdantes. A inscri.ción pódese fa
cer no (981) 56 19 56, ou directamen
te nos Basquiñas, 33- l 2B. 

SEMINÁRIO . 
DE ARTE ROMÁNICA 

O Departamento de Património Históri
co do Concello de Vigo mantén aber
ra a inscrición até o 20 de Febreiro, 
para o 11 Seminário de Arte Románica 
que terá lugar do 22 de Febreiro ao 20 
de Abril. O seminário será impartido 
por Xabier Ocaña Eiroa, sobre o 
claustro, os relevos e os capireis do 
Mosteiro de Santo Domingo de Silos 
(Burgos. Castela). Ao remare das cla
ses teóricas farase un ha v iaxe de 3 
días ao mosteiro. Maior información 
no (986) 81 02 82. t 

Lootz mosrra na galería 
T rinta debuxos, fotos e es
cu l c,uras de pequeno for
mato. Pódese visitar aré o 
1 7 de..Febreiro. 

SINFÓNICA DA GAUZA 

O Xoves 20 ás 21 horas no 
Auditório de Galiza, dirixi
da por Yoav Talmi e con 
Casey Hill no oboe. 

ción. A história decorre en 
Portugal, na Lisboa do 38 
oaixo a dftadura de Salazar. 

Actos do Hotel Araguaney 
o Xoves 13 ás 20 horas. 

DADA SIEGT! 

_Un aula máis do curso de 
introduc_ión á arte contem
poránea que fai o CGAC. 
O Mércores 19 ás 20 h. · 
con António Ramírez ca-' 
tedrático na Autónoma de 
Madrid. 

• EXPOSICIÓNS 

SANTIAGO ÁLVAREZ, 
UNHA VIDA DE LOITA 

A Comisión Homenaxe a 

Santiago Alvarez, arcellou 
unha mo.stra biográfica e do
cumental no Salón Arteso
nado do Coléxio de Fonseca. 

JoAo BIEITES 

Pinturas· no café Rua Nova 
até o 3 de Marzo. 

Drn BRüCKE 

Expresionismo alemán: con 
un cento de obras de Hec
ke l, Schmidt--Rottluff, 
Emil Nolde e Ludwing 
Kirchner, ·fundadores en 
1905 do grupo Die Brücke. 
Até o 3 de Marzo na lgrexa 
da Universidade. 

MARIO GRANELL 

MAN DECAL. 
ALBAÑILERIA FINA 

O artista informalista 
Ánxel Hu-ete expón no 
Dol:lre E-spazo do Centro 
Galega c;le Arte Contem
poránea. Abre de Martes a 
Sábado de 11 a 20 h, Do
mingos de 11a14 h . 

GALICIA NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica sobre o 
país, até Xuño no Museu 
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 Xoan Viqueira. 
Abre de 18,30 a 21,30 h. , 

Ü ESPIRITU DA 
AMÉRICA PREHISPANA 

MILLAOOIRO 

Oferecen dous concertos 
didácticos, os dias 18 e 19 
de Febreiro ás 11 da mañá 
no Auditório de Galiza. 

•TEATRO 

ANxELIÑOS ,-

De Roberto Vidal Bolaño 
interpretada polo Teatro do 
Aqui, do 1 7 ao 21 desee mes 
ás 20 h oras na Aula de 
Cultura de Caixa Galicia 
co seguince reparto: Evaris
to Calvo, Xan Carlos Me
juto, Anabel e Urxia Gago 
e Roberto Vida! Bolaño . 

NENER!AS 

PISfOLEIROS 
· DE AUGA DOCE 

(Monkey Business. USA 
1931. 74' b/n) . Xoves 20 ás 
20,30 no cine Ronsel subti
tulada en castelán: Unha 
das primeiras comédias dos 
irmaos Marx dirixida por 
Norman Zeos McLeod, no 
programa do Cine clube Lu
miere. Entradas a 400 pta. 

Publicacións 

Ü SAPOCONCHO 

O Museu do Humor de Fene saca un bo
letin trimestral que coordena o d bu
xante Xaquin Marin. O núm ro 9, qu 
corresponde ao Decembro pasado, é o 
máis recente, e coincide co segundo ani
versário da publicación, Inclue eccións 
adica~as aos mestres do humor gráfico 
aos galegos en particular,. horó copo, 
caldo de sapoconcho 
onde van 
colabora
cións de 
Forxán, An

O ESSUD2 DA GAl..IZA DE

SEAAD2 P2R CASTELAg 

EN INsl§NIA QU SHA VEIRQ 

A Casa da Parra oferece 
unha mostra de Mario Gra
ne ll, irmao do nomeado 
Eugenio, e tamén pintor 
surrealista. 

Escolma sobre 3.000 anos 
das distintas culturas ame
ricanas prehispanas. Abre 
no Auditório de Galiza, 
Museu do Povo Galega e 
lgrexa de San Domingos de 
~Bonaval, dada a·sua magni-

o ·20 e 21 de Febreiro ás 22 
h. na sala Galán, un texto 
de Fefíl.. N oya da mán do 
Teatro ~ali leo. A própria 
compañia apresenta o es
pectáculo coina "algo máis 
que unha obra mordaz e sa
tírica soobre a educación, 
moito máis que unha refle
xión de ton relaxado sobre 
as inxustizas das relacións 
entre os rapaces ... Ao lon
go das distintas cenas o di
rector debuxa con traro fir
me, ao fio dun sorriso, un
ha dura crítica• ás bases da 
educación moderna".' 

xo Cuba, Le
andro, ou Na
chortas, entre 
moitos outros; 
e un apartado 
para os novos 
destavolta adi
cado a Martiño 
Vázquez Baño. 
O Sapoconcho está 
aberro ás colabora-

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

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

- de Caixa Galicia 
2091 0501 

68304000 l 024 . -
Solicita a cantidade 
que desex~s ao 
Apdo. 1371, . 

36200 de Vigo. 

LOLA SOLLA 

Pi11tura e gravados na Sarga- -
delos. Até o 22 de Febreiro, 
de Luns a Venres de 10,30 a 
14 e d~ 16;30 a 20,30'h. 

COMPAÑEIROS 
DE VIAXE 

A Fundación Eugénio Gra
nel! al:5re no· Pazo de B_enda
ña (Praza do Toral) , a nios
cra Compañeiros de viaxe 
con fundos da colección 
surrealista da fundación. 

MANDALASDESANGUE 

A artista austriaca Eva ·· 

. tude, de Martes a Q01ningo 
·de lZ a 20 h, até o 28 de 
Febreiro. Luns pecha. O 
Museu do Povo Galegó ten 
preparado un .servizo de vi
sitas guiadas para escolares 
e interesados en xeral, que 
se poden solicitar no telé
fono (981) 58 36 20. 

•MÚSICA 

REAL FIU--IARMONIÁ 
DA GALIZA 

O Xoves 13 e o Xoves 27 
ás 21 h. no Auditório de 
Galiza. Dirixen An-t.oni 
Ros Marbá e Sebast-ian 
Weigle. 

Vig~·o ___ _ 
•CINEMA 

SOSTIENE PEREIRA 

(Sostiene Pereira. Franza
ltália-Portugal 1995. 104' 
~or). O Cine clube Lumiere 
trae para o Xoves 13, ás 
20,30 n o cine Ronse l, un 
filrne dirixido por Roberto 
Faenza e protagonizado por 
Marc;ello Mastroianni, 
quen levou un David di Do
natello á mellor interpreta-

1 • 

cións, sobre todo dos máis novos: Museu 
do Humor. Fonte do Campo 20-22 . 
15500 Fene. A Coruña. Teléfono (981) 
34 14 5 l. Fax (981) 34 24 OO.+ 

• EXPOSICIÓNS 

FELIZ DOMINGO 

Fotografias en branco e 
preto. Un maino fin de se
mana atrávés do visor de 6 
fotógrafos fr anceses: Ja«
ques-Henri Lartigue, 
Fran~ois Kolla-r, André 
Kertész, Marcel Bovis, 
Denise Colomb e René 
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apresen tan 
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ANOSATERBA ........................................................ -....................... . 
Anúncios de b~fde 
• Solidarízate cos insubmisos nos 
cuarteis Elias Rozas e Ramiro Paz, 
presos na ·prisión militar de Alcalá de 
Henares. Conta de Caixa Galicia 2091 
0300 43 3001548044, Grupo de Apoio 
a Elias e Ramiro de Compostela. 

• Mestre de primária busca traba
llo relacionado con o ensino: ed ito
riais, livrarias e cultura en xeral. En 
cualquer lugar da Galiza. Perguntar 
por Manuel no (9~1) 69 56 82. 

• MOL: Língua Nacional n2 5 bole
tim de informac;om lingüística ed.ita
do polo Movimento Defesa da Lín
gua (MOL) . "A língua fai-se insubmis
sa", actualidade lingüístióa .. , inclui ma
terial para se autofinanciar: livros, ca
misolas, bandeiras , autocolantes, etc. 
Envio gratuíto a quem o desejar. En
comendas no Apartado 570 de Ferrol. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista distribue mendas ter
moadesivos da bandeira da Galiza 
e da Sereia de Castelao ("Antes 
mort@s que escrav@s") para a rou
pa, se queredes receber este mate
rial enviade 270 e 360 pesetas res
peitivamente em selos de 30 a caixa 
dos correios 561. C.P. 36080 da Pon
te Vedra ou bem ingressade a mes
ma quantia na conta da Caixa da Ga
liza 2091/0500/10/3000087782. 

• Buscamos colaboración para o 
dosier do punk estatal 77-86 (infor
mación, artigos, fotos , gravacións, 
portadas, entrevistas ... ) Se lle dará 
unha cópia a cada colaborador. Ta
mén dispoñemos de catálogo de 
venda de MKT's, LP, Fanzines ... Pa
ra recíbilo enviade un selo de 32 pta. 
J.A Rodriguez . Apartado 1386. 
15007 A Coruña. 

• Arréndase piso amoblado en 
Cangas, ao carón da praia de Rodei
ra polo tempo que queiran. Telf. (986) 
31 41 40. 

• Os servizos centrais do Instituto 
Galego de Consumo e a Axéncia 
Europea de Información ao Consu
midor (AIEC) en Santiago , teñeri no
vo enderezo e teléfono. Os interesa
dos poderán dirxtrs~ a: Praza de Eu
ropa, 10-2 .. Edifício Area Central-Fon
tiñas . 15703 Santiago. Teléfono (981) 
54 45 12 e fax (981) 54 45.99. 

• Licenciadas imparten clases par
tícula res de EXB, ESO, FP, BUP, 
COU, Universidade: Língua españo
la, fonética e fonoloxia, língua galega 
e comentários lingüísticos. Teléfono
(982) 21 85 38. Lugo. 

• Licenciada en filoloxia hispánica 
dá clases de ESO, BUP e COU. In
teresados dirixirse ao Apartado 709 . 
1 5080 A Coruña. -

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

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

• Se queres calendários para o 
ano 1997, de parede (65x45 cm), 
com o lema Na Galiza, 365 em Ga
lega, a 500 pta. unidade (mais des
pesas de correio), dá-nos o teu en
derec;o , e mandaremoscho, junto 
com 5 caléndarios de mao, contra 
reembolso. Escreve a Ass.R.Ene 
Agá : Apartado 266 de Ponte-Vedra 
ou chama aos teléfones (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 
venc,r. Feita a duas cores. Taias L, 

Jacques. Aré o 17 de Mar
zo na Casa das Anes. Pola · 
semana abre de 11 a 14 e 
de 17 a 21 h. Sábados só á 
mañá, e Domingos á tarde. 

breiro. Abre a partir das 15 
do serán. 

ELOY H. ROLLÁN 

Aré o 25 de Febreiró, na 
Sala de Arte de Caixa Vigo, 
pódense contemplar as pin
turas de Eloy Hemández. 

•MÚSICA 

BALDO MARTÍNEZ 

Jazz o Xoves 20 ás 23,30 h. 
no Café Teatro Odeón. 

XL, XXL. EncomendE.S ao Apartado 
19, CP 27740 de Mondonhedo. 

• Alugo apartamento de 2 cuar
. tos en Vigo. Calefacción, garaxe e 
electrodomésticos. Perguntar (98S) 
69 88 55 . 

• Buscase profesor/a de galega na 
província de Barcelona. Escreber a 
Paseo de la Montaña, 141 32 3ª. Gra- .· 
nollers 08400 . Barcelona. 

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

• Clas.es particutar~s de matemáti
cas EXB-BUP-COU-ESO-FP-Primei
ro· d~ cárreira . Pexego de abaixo, 
33-2º esquerda. Compostela . Telf. 
(981) 57 22 63. 

• A Rádio Piratona, a rádio libre de 
Vigo, emite no 103.6 da FM. Para 

· participar neste proxecto de comuni
cación alternativa escrebe ao Apdo. 
8278, 36200 Vigo. Enviádenos as vo
sas maquetas, fanzines, movidas e 
todo o que vos pete. Bicos. 

• Fanzine con banda deseñada, en
trevist.as, ecoloxia, solidariedade_, 
música •.. Se queres colaborar con
ríosco, manda os teus traballos a: 
Voceiro Tembla a Terra. Apartado 
de Correos 94. 15600 Pontedeume. 
A Coruña. 

• Novo fanzine independentista ju
venil Com For~! No primeiro núme
ro: 1996: um ano de luita; PreS.0.S; 
Drogas, nom?; Dossier publicac;ons 
galegas; Alternativa Democrática em 
E.H.; ... Para receber 4 números (ape
riódica) ingresso de 1.000 pta. na 
conta 2091/0007/51/3000157543. En
comend.C\S na Caixa dos Correios 
4778-15080 A Corunha. Enviai, tam
bém, colaborac;ons (novas, artigos, " 
opinións, ... ). • 

AGARDANDO 
QUEPA E ALGO 

O recoñecido grupo de mú-
ica tradi innal Fia na Roca 

apr enta o eu novo disco 
Agardando que pase algo, o 
vindeir Venres 21 ás 20,30 
no Centro Caixavigo. A 
entrada antecipada pódese 
conseguer por 800 pta. no 
pub Dublin e na rendas de 
música A Columna e Elepé. 
A entrada no Caixavigo 
custará l.000 pta. 

continuidade coa Comme~ 
dia que tanto éxito lle re
portou á compañia pero 
cun ton bastante máis ace
do, froito da colaborackín 
con escotas italianas. 

A galería apresenta as obras 
elaboradas "na tradiiylfo da 
A legoria, entendida como 
forma de ilustraiy§o de con
cei tos tao opostos como o 
destino e o livre arbítrio, a 
ordem e o caos, o condicio
namento e a liberdade. O 
pintor recorre a dialectica 
das várias correntes artísti
cas, conseguindo estabelecer 
um coméntário sobre os lí
mites do suporte com con
substancia~ao entre matéria 
e cor, entre pintura e escul
tura". Mário Sequeira fica na 
Quinta da lgreja. Parada de 
Tibaes. 4 700. • 

LUME, A TAÑA E 
MEIGAS 

Carlos Puga apresenra unha 
érie de foto en branco e 

preto sobre Galiza, na sala 
Sargadelos (Doutor Cadaval, 
•24). Do 7 ao 27 de Febreiro. 

AMANDO E OUTROS 

Amando, Carlos Barros, 
Luís Lugán, Ana Teresa 
Ortega, Domingo Sánchez 
Blanco e Xosé Vázquez 
Cereixo, expoñen pintura, 
fotografia e escultura na 
galeria Bacelos. Até o 21 de 
Febreiro. 

A MEMÓRlA DUN SOÑO 

Até o 2 de Marzo na sala do 
Centro Caixavigo, con 71 
cadr-os de artistas españois 
dos anos 30 aos 80. 

XENXO 

. Óleos no loca l do CRAC 
(Asociación de Viciños de 
Coruxo), at.é o 15 de Fe-

MADRIGALlST AS 
DE PRAGA 

O Xoves 20 ás 22,30 da 
noite no teatro de Caixavi
go. Interpretan a comédia 
L'Amfiparnaso de Orazio 
Vechi. 

•TEATRO 

EN PECADO BANCÁRIO 

Axouxere Teat.rn apresenta 
duas pezas En pecacb? ·ban
cário e A nai pasota Martes 
18 e Mércores 19 ás 20,30 
no Auditório de Caixavigo. 

Vil-ª_garcia. 
•TEATRO 

EsCOLA DE BUFÓNS .. 

Ollomolt.ranvia leva á Casa 
da Cuhur~, os días 13 e 14 
de ~ehreiro, unha peza en 

Bragc._a ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

Luí CoQUENAo 

A galería Mário Sequeira, 
inaugurou -qnha mo.stra de 
rraballos recentes do pintor 
angolano, Luís Coquenao. 
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HORlZONTAIS: 

L No plural, lugar onde se cultivan plantas omamen- · 
tais 7. Pedra ornamental de cor verde ou esbran'.cuxada 

.1 8. Persoa que éxplica as causas notábeis dunha cidade, · 
museo, etc. 10. Común, pouco preciso 11. Canta 13. 
Parecía 14. Animal que ten o corpo cuberto de plumas 
16 . . Profira un discurso; recé. 17. Que non ten roupa : 
18. Fillo de Abraharn 20. Ao revés, nota musical 21. 
Demostrativo 22. Elemento de formación de palabras 
que expresa a idea de dentro 23 . Batraquio moi fre 
cuente en pozas, lagoas e regos 24. Pretendente, pro
metido 27. Carta da baralla 28. Remuíño que fan as -
ondas 30. Touro 3L Argola 32. Enxugne 34. O mes
mo que adro 36. Contracción, no plural, de en e de un 
3 7: Nome de persoa 38. Dise do órgao ou parte dun or
ganLsmo igual con respecto a otro co que se compara. 

VERTICAJS: 

1. Arbusto. de folias pegañentas, flores brancas, rosas ou 
amarelas e -oló't· forte: 2. ·T ermina:ción de participio fe
foiniI;io 3. Esmiuza~ . Ünha cousa co relador 4 . Do fogo -

._QU con álgÚnha das hl(ls cualidades 5. Espida, sen rou-
. pa. §. Defuxante galegb 7. Capital de Israel 9. Afasta- -
- -rán, sepirar~n· ro. No plural, calquera clase de tela 12. 

Líquido _mestur&do ~G>n gas e metido a presión nun en- · 
vase 15.· Un(dade~ de ·potencia eléctrica 18. Dirixíanse 
a unJ ugar _19.- E~p~~ que redea a Terra e onde se ven 
-0s. astros 25. Mo(gordo 26. Ida a algunha parte 29. 

_ l:Jeste lugar' 31. Ave:·mariña 3.}. Alg\ms, certos 35. 
· Pe!la., sufrimentQ; • · 

':. 
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Tacho/as, o· mellar actor que deu Galiza 
Exi'liado pala emigración e a Ditadura hoxe apenas o coñece a xente do teatro 

'* XAN CARBAl_,..LA 

Ouvir a voz de Tacho/as, senti-
lo recitar a Curros, a voz que
brada xa pola idade, foi unha 
experiéncia inesqL,Jencíbel. A 
entrevista de catro horas que 
lle fixo Anxo lglésias en Bue~ 
nos Aires (A Nosa Terra. N2 
322 .. 1987), permitiunos saber 
de primeira man a epopeia 
deste emigrante, fier ao seu pa-
ís, que marchou d.e Ourense e 
ergu~Li unha carreíra de máis 
de 50 anos nos teatros arxenti
nos, representando unha man
chea. de obras galegas, e sea
do figura principal na estrea de 
Os vellos non deben de nll.ino
rarse de Castélao. Agora Luís C/) 

Pérez restaura para todos en ~ 
Edicións do Castro a biografia ~ 
amputada deste actor nato. < 

Poucos meses despois de que: 
morrese Maria Casares, sae a 
biografia de Fernando lgl~sias 
Tacho/as, ambas e duas figuras 
fundamentais dun teatro e un ci
ne galegas que a emigración e o 
exílio non só impediu senón que 
prolonga o memoricídio até hoxe. 
Unha trunfou en Paris e outro en 
Buenos Aires pero só nestes últi
mos anos se comeza a coñecer 
a dimensión das suas figuras. 

Tacho/as (o alcume que o uni
versalizou) saira do Ourense 
natal con vinte anos, a toparse 
na Arxentina cos país e os ir
máns que apenas coñecia. Le
vaba xa no seú fardel de exilia
do o trato con Alexandre Bóve-

. da e os galeguistas de Ouren
se, dos que aprendeu a lección 
da lealdade. Era ó ano 1929 e 
até 40 anos despois non voltou 
a pór pé r.1a Terra. Nese inter
médio levantou o e9ifício da es
cena galega na emigración e 
estivo a carón de todas as per
soas que contribuiron nesa tare
fa: Blanco Amor, Varela Buxán, 
Maruxa Villanueva, Castelao .. . 
e. as compañías de teatro -qu.e 
se foron armando en todo ese 
tempo en que os teatros do país 
tiñan proibida a palabra galega. 

Luís Pérez construiu unha obra 
de ir:nprescindíbel leitura, para 

calquer persoa que se interese 
no teatro. Fíxoo recadando todo 
tipo de testeinuñas, talando con 
Tacho/as, lendo os seus ese.ri
tos, transcribindo as emocionan
tes palabras · da fill_a, redactadas 
a carón do pai que un Outono 
austral de 1991 morria nun cuar
to do Centro Galega de Buenos 
Aires, e facilitándonos exaustiva 
información sobre a carreira tea
tral e cinematográfica. .. 

De Castelao · 
a Lee Strasberg 

As primeiras actuacións son 
arreciar dos actos dominicai.s da 
colectividade galega. Monólo
gos, pequenas representacións, 
o ofício aprendido· .ª cara de can 
co público, que moitas. veces 
aplaudía desde o autonoxo a 
burla chocalleira do. esterotipo 
vulgarizado do galega, que Ta
cho/as semp~e se negou a ~epre
sentar. A tal ponto chegou esa 
teima que fü<0 niudar o guión 
·dunha película na que p~rticipa
ba por querer que representase 
ao galega_ pouco meaos que co-
ma disminuido mental. ' 

Cando chega 1936 e o ria de 
exiliados se instala tamén .na 
Arxentina, Tacho/as forma par
te dos que, primeiro apoian de 
jodos os xeitos posíbeis ás far-

zas republicanas , e despois 
abren o colo aos refuxiados. 
DaqueJa entra en contacto con 
Castelao, ao que o une unha 
grande amizade, Seoane, Dies
te, Blanco Amor .. . A sua activi
dade teatral nos palcos e nas 
en:iisoras de rádio multiplícase, 

·asi como o seu papel no cine . . 
No 1944 estrnase Os vellos 
non deben de namorarse, con 
Tacho/as e Maruxa Boga ·nas 
papeis de protagonistas. ·"O 
mellar Don Ramonciño e a me
llar Pimpinela", segundo 'OS que 
viran aquela obra que Castelao 
sempre quixo ver representada 
en mellares teatros e non puido 
ser antes da marte. 

o libro recolle unha anécdota 
sobre as simplezas con que lle 
ian a Tacho/as os xornalistas 
que querian saber de Castelao: 
«Hai uns tres anos chamoume 
á casa por teléfono un señor e 
.pediume unha entrevista, pois 
era periodista e quería escreber 
un artigo sobre Castelao. Vímo
nos nun bar, perto do Centro 
Galega. tmbáliaba para unha 
revista española e perguntou
me cousé;is baldeiras, sen senti
do. Por fin veu a pergunta im
portante: -A Castelao, que pra
to lle gustaba, que prefería ... -
Non sabia -que os Apóstolos, os 
Santos comian .. . , díxenlle». 

Tacholas, na imaxe en 
1987 na sua casa 
de Buenos Aires, 
é reivindicado na 
biografia que lle escrebe 
Luís Pérez. 

Se hoxe q!Jeremos ver e ouvir a 
Tacho/as actuando teremos que 

· servirnos do cine, e buscar pelí
qulas como L{l Patagónia rebel
de ou No habrá más penas ni 
olvido (basada na novela do re
cén falecido Osvaldo Soriano) , 
en ambas compart indo planos 
ca gran Federico Luppi. Ben
querido por todos os actores do 
grémio, en Buenos Aires corría 
a frase no grémio de actores · 
"eu estiven no de Tacho/as'' re
ferido á impresionanté demos
tración que fixo diante do direc
tor Lee Strasberg. Contouna el 
mesmo naquera entrevista de A 
Nosa Terra : 

"º director do Actor 's Studio 
veu en Xuño de 1970 e deu vá
rios seminários. Quixo ver actua
cións de actores arxentinos e un 
amigo animoume a que prepara
se algo. Fixen o monólogo de El 
lugar donde mueren los mamífe
ros de Jorge Díaz. Tiven un mo
mento feliz cando Strasberg me 
pediu que improvisara, e ao re
matar abrazoume e bicoume. 
Anos despois perguntábanlle po
la sua experiéncia na Arxentina 
e dicia que se acordaba dun ve
llo actor, Tacho/as (arre caralla!, 
dixo así), que ·fixo un exercício .. .. 
E despois facia un panexírico 
tremendo. Para min aquelo foi 
como receber o Osear". • 

OFERTA EN VOS 
-+ IDA E VOLTA +-

Berlin .................... 58. 900 ptas. 
Cologne ................ 59.000 ptas. 
.Copenhagen ••.••••••• 58.300 ptas. 
Hamburg •••••••••••••• 59.700 ptas. 

Milano / Roma ..... S f .009 ptas. 
Sofia ••••.•••.••••.•••••••• 70.200 ptas.· 
Tel -Aviv •••• ~ ••••••••••• 84.300 ptas. 
Vienna ••••••••••••••••• 86.000 ptas. · 

OFERTA 
BUENOS AIRES •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 97.000 ptas. 

Validez: 3 meses do 1-1-97 ao 20-111-97 

CONSÚLTENOS 
OUTROS PREZOS 

ALGAR VE 
SOL, PRAIA, V ACACIÓNS EN 

SEMANA SANTA/97 
Apartamentos 

4 persoas desde, 4.2()0 ptas./noite 

Chalets 3 persoas desde 
7 .900 ptas./noite 

' /"'--) 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

·• SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 ~ 3515·1) 82 48 93 - .FAX 23 798 
VALEN~A DO MINHO 

Recordo que chovia, iso 
. si e senón o recordo in-

véntoo porque se i que 
pouca marxe hai de erro . Pero 
o resto das cousas van mestu
radas nunha brétema, eran os 
tempos de guerra de moitas 
xentes, e co incidían coa miña 
loita desigual por cambiar os 
pantalóns curtos e que se me 
concedese o meu lexítimo de-

. re ito a andar co n. pan talóns 
longos. 

Os anos que v iñeron de pois 
xa v iñeron precipitados un 
de trás doutros, n os que ían 
pasando unha erie de acon
tecimen tos, reforma democrá
tica, o prime iro auténtico e 
verdadeir barbead (p r fin 
comezaba a asomar unha 
ombra de bigote e remataban. 

as broma de «faiche falla un
ha goma de borrar»), Consc
llo escolar no Instituto, E ta
tuto de Autonomía, e comen
zos do asunto sexual do que 
un non fala nun xomal respe
tábe l. C hegou mesmo a ser un 
tempo definitivamente emo
cionante, Franco morto en 
que n in eu nin os meu con
temporáneo tivé emo que 
facer nada ao re pecto, mái 
que sumamo a unha certa le
dicia e sorriso parvo xerali:a
dos. Polos libro de Hi toria, 
aos que en tanta relixiosidade 
se mantiña naquele. anos, a
b i amo que: xa e tirara a 
bomba atómica, xa pasara o 
Holocau to, xa e talara a gue
rra civil, creo que xa dixen 
que Franco morrera, houb ra 
dúa guerra mundiai , etc ... 
Aboiaba no am hiente un ha 
común a unción de que o 
maiore de a tre da humani
dade xa pa aran, porque era 
evidente qL1e tamafi.a catá -
trofe n n e repetirían; todos 
terían aprendido a lec ión .. 
Noutra palabra , n ': ncic 'ra, 
mos no mellor ~ugar e no me
llar momento. Er mo uns ti
po con ·ort e ningu 'n h· bfa 
de vir á no as ca a para l -
varno pre o e tiñamos es
condidos "O capital", "O li
bro re xo de Mao", o " empre 
en Gal iza" d Ca elao, u 
pornografía. Ai caralla, acá
baseme a columna e ainda fa l
ta o mellor. + 

VOLVER AO REGO 

Cand o os o rd en ado res · 
comezaron. a populari -

. zarse , moitos di xeron 
que xa non h abia esq uerdas, 
nen dereitas. Bill Gates, máis 
que Fukuyama, fo i o guru do 

- fin da história. Desaparecidos 
os conceitos de clase socia l e 
piusvalia, o único que impor
taba era posuir un aparato da 
última xeración . A tecnoloxia 
ocupaba o lugar da ideolox ia. 
T od o iso aEé qu e c h ego u a 
guerra da' te levisión 'dixital. 
Grácias a ese enfrentamento a 
cara de can entre competido
res podemos saber que os ~i
crochips non son neutros.+ 




