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Encerro en Carballedo contra o secuestro , 
de documentación polo alcalde 
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. lnzar teme que as ideas neoliberais acaben por 

entrar no nacionalismo· 
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Xosé Ramón Barreiro: 
'"Foi mellar 

que a autonomía 
a construise 
a direita" 
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Santiago: 80 prazas de biblioteca 
para l 00 mil habitantes 

-------21-~~~~~-

o governo francés asume as propostas 
da extrema direita 

-------17-~~~~~-

O contello das Pontes último botin dunha direita que non admite oposición 

PSOE· e BNG_ acusan ao PP de golpismo municipal . 
[ 

Despois de tres horas .,de. pleno, no que apesar da tensión non houbo nengun enfrontamento entre os cidadáns asis
tentes, o Partido Popul.ar culminou nas Pontes a sua última escaramuza do largo golpe de estado que ven protagoni
zando desde hai un ano en concellos de todo o país. -Maceda, Vilariño de Canso, Melón, Redondela, Castro Caldelas 
e As Pon.tes sbfÍiron xa o asalto, que os líderes da dereita non cansan de dicer que non ten porque ser o derradeiro. 

O asistentes ao 11leno das .Ponles refendaron a man alzada a xestión .de Vítor Guerreíro. 

HISTORIAS QUE NINGUÉN.CRE 
ÁnxelFole 

Unha colección de relatos 
breves que ali1osa .a 
. extraordinaria capaci'dade de 
Ánxel Fole para converter en 
literatura calquera feito, real ou 
imaxinario. 
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No leite coma no naval 
O desmantelamento do sector lácteo galego non Hes é tan doado de 
realizar coma o que lle impuxeron ao sector naval. As explotacións 
gandeiras non se poden pechar por decreto como Asean, Asrano ou Si
degasa, nen se lle pode pór un Guardia Civil a cada vaca para que non 
a munxan. Mais a fraseoloxía e os argumentos empregados agora para 
recortar a produción láctea son os mesmos que publicitaron · hai dez 
anos. "Hai que modernizar o sector, facelo competitivo, incentivalo, · 
reestruturalo, reconvertilo, eliminar os excedentes de man_ de obra que 
serán empregados neutros sectores ... " A realidade demostroulle até aos 
máis entusiastas (sindicatos e partidos estatais) que a palabraria só aco, 
chaba a detenninación política do Governo central de rebaixar a pro, 
<lución ás-toneladas propostas pala UE. Non houbo recolocacións e a 
pretendida competitivdade. é imposíbel pois Asrano ten prohibido 
construir barcos. A ministra de _Agricultura fo¡ clara no Congreso 
cando contestaba a unha pergunta do BNG: "A UE non está disposta 
a aumentar a cuota". O camiño para que non haxa. supertaxa é doado, 

· disminuir as explotacións incentivando os planos de abandono e; co, 
mo saben que estes non Ues deron resultados, impendo nonnas de fun, 
cionamento ás explotacións que leve a moitas á desaparición. o pro, 
blema é que ainda hai moitos que se negan-a aprender da históría. • 
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A telefonia rural . ~~ r: .. 

instalada· ~la- Xunta 
non vale 
para Internet 
A Telefonía Rural de Acceso 
Celular , cuxa instalación en 
Galiza foi pagada en parte pe
la Xunta, non serve para o ac
ceso á Internet nen para a 
transmisión de dados , mália 
que no momento da sua insta:. 
lación , entre 1991 e 1994, xa 
se sabia das suas deficiéncias e 
das necesidades futuras de ca
pacidade da rede. A universali
zación do servizo, que había ser 
obrigatórío coa liberalización 
das telecomunicacións, fíxose 
con tecnoloxia obsoleta. (Páx.4) 

Atentado contra 
o monumento 
.a Alexandre Bóveda 
O 17 de Agosto de 1996 inau
g urouse o monumento a Ale
xandre Bóveda, en Poio, na Ca
eira, onde fora fusilado sesenta 
anos antes, un mes despois do 
levantamento militar de Franco. 
O monumento viña precedido 
do esforzo popular, do traballo 
da Fundación Afexandre Bóve
da e da significativa aportación 
do concello de Poio , corpora
ción que preside , o nacionalista 
Luciano Sobra!. A inauguración 
do monumento da Caeira acudi
ron a sua viuva Amália e fillos . 
Nestes dias apareceron ptntadas 
que cubrian a inscripción que di
cia Gaficia Martir para tachala 
con pintura negra e subsituila 
por un Viva España. (Páx. 8) 

A liberalización 
do solo ameaza a 
autonomia financeira .. 
dos concellos 
O Consello de Ministros prevé 
a imediata aprobación dun 
decreto .que modificará a obri
ga actual dos promotores de 

. ceder entre un 1 O e un 15 por 
cento do terreo urbanizábel 
aos concellos onde construan . 
Esta cesión, que en moitos 
casos se facia en cartos, per
mitíu a moítos concellos sane
ar as suas arcas municioais. 
A Xu·n·ta terá que di~ir se 'tras~ 
pasa esasupresión do 15 por 
.cento á lei galega. (Páx. 15) 
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ESTA SEMANA 
"A NOSA TERRA 20 DE FEBREIRO DE 1997 

O BNG perde a sua maior alcaldia pésie aO amplo apoio cidadán 
nó ·p-leno da m9ci.ón de censura · 

As P9ntes, último (apítulo da fichaxe 
de tránsfugas do PP pas:a acaparar álcaldias 

-0- ·>(AN CARBALL·A 

Consumada a moción de censura que expulsou .a Nítor Guerreiro (BNG) da alcaldia das Ponte_s, a constitución do 
governo municipal amosa ·o enfrontamento interno dentro do PP, co· cabeza de lista Aquilino Meizoso e o deputado 
en Madrid, X.M. Pérez. Cargos, sen responsababilidades de ·governo .. A vila ainda vive os ecos da multitudinária se
sión do relevo, co envite do· referendo que ·o novo alcalde aceita e agacha e os ollas postas tanto no cumprimento 
dqs acordos·con Endesa cómo nos resultados da próxima consulta eleitoral autonómica que dará e tirará razóns. 

Vítor Guerreiro, alcalde saí~te doº.~NG,_ xuntC: ªº secretário do concello. 

Día das Namoraéfos .de· 199i ~ "N.s Pontes non-se ,vende, Vicen
quedar~_ ria, memória 9ós·pon.fe:""' '" tito". Todas-tiñan a mesm·a cór: 
ses~ Ne~a dafa concli.Jia _o,prazo· ·. -'Vitola é-lo ·mello[" ºl:' noutra cun 
para convocar ·a m0ción de- ceñ~ · ollo de Deus axexanté-"Que vás 
sura, e ás 20-horas en ponto en- , iacer,·· vicente!?". Unl:ta megafo-
traba q equipa de governo for- nia espléndida amenizaba con 
mada por"BNG, PSOE e EG-UG música a espera 
encabezaoos por Vítor Guerrei- do público, cando 

que s.e estrelou no fpndo do lo
cal. Foi o prf3lúdio do que des
pois se"ria un ronsel de lanza-

. mentas , que os -censurantes 
tentaron reconducir cara o seu 
papel de supostas vítimas. Pe-

ro o Pleno, no 

ro. o pavillón púxose en pé nun ás 1 &,45:h .. ap~re- u· ' 
. clamor xa_ incesante até as 11 ceu 9 _g~_µg,o ce.~~ . : n;.·c·oflc. eU·ei ro 
da noite. Case hora e média an- surante, éon Aquí~ 

meio de toda a 
raiba d~s 2.000 
persoás. que en
cherori o local, ti
vo duas caras: 
animaoversión 
enorme contra 
os censurantes e 
confraternización 
entre o públiéo. 
Un rapazolo me
teuse no méio de 
vário$ ceritos de 
persoas cunha 
cami·seta pinta
da: "Grácias Vi
cente" e non pa-

tes apresentáran~e os sete con- lino Meii:oso ves- do pp foi batido 
celleiros· do PP, o único de Ami- t iéJo de' chandal, 
gos das Pontes e o futuro alcal- ·en plari mestre de poJa Garda ·civil 
de, o tránsfuga Vicente Lopez ceremónias e ins-
Pena, que en Maio de 1995 en- tructor dos seus que O tomou por 
cabezara a lista do PSOE. Em- compañeiros. En 
pezaba un interminábel pleno no segu_ndo plano, 
·que a paixón do público medra~ sen lle dirixir--a pa- · 
ba inversamente ao debalo nas labra en toda a 
caras de satisfacción dos t:ensu- noite, o deputado 
rantes, que acabaron demacra- do PP en Madrid, 
dos, fuxtndo da ira popular Xesus Manuel Pe-
nunha furgoneta da Gardia Civil. rez Cargos, o de-

. rradeiro en asinar 
Ás 18 horas xa todo estaba a unha moción cda 
punto no pavillón de Deportes. A que dicia discre-
metade da pista est~ba acotada par polo seu en-

un viciño 
indignado, vista 

, ' 
~reara de pasmo 
·que levaba 

raba de tocar un-

e vixiada discretamente pala Po- frontamento coa dirección local 

- ha cornetiñá. Al
gunha mirada de 
burla _e os abra

zos e bicos dun vello ao mozo 
conseguiron desactivar a situa
ción. Alguns dirixentes do BNG 
e tamén do PP confundíanse . 
entre a xente' pero ninguén po-

licia Municipal. Várias pancartas do partido que encabeza Susana 
penduradas polo local, e unha Domínguez. 

· delas fronte á ·mesa onde se ha-
bía sentar a corporación rezaba Ás 18,55 voou o primeiro ovo 

. '1 

dia demostrar que a afluéncia 
masiva viñera en autobus de 
fóra da vila. 

Debate político 

"Morreu Franco, pero non os sim
patizantes", laiábase un pontés 
nas gr~das no momento en qve o 

. alcalde lle daba ~ palabra aos 
censurantes e estes negábanse a 
collela cun simples aceno de ca
beza. Despois o grupo do Partido 

. Popular tamén renunciou a tomar 
a palabra e asi, no meio dunha 
marabunta de berros, os repre
sentantes de PSOE, BNG e EU 
foron ·subindo á tribuna. 

O concellal ·de EU Xulio Varela 
.abriu as argumentacións solem
nemente, "pode parecer óbvio, 
pero esta moción é ilexítima ~in
da que sexa legal. Solicítolle ao 
PP que a retire porque · é un ha 
vergonza . Vides a propoñela 
agora, apoiándovos nun tránsf1,1-
ga, para intentar manexar as ¡n
versións que son unha conquis
ta do povo das Pontes". 

O representante do PSOE, Da
Pasa á páxina seguinte' 
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20 DE FEBREIRO DE .1997 

Ven da páxina anterior 

vid Vélez, que días antes profe-
. riu duras críticas pola "traición 
de López Pena, que cometimos · 
o erro de pór á fronte da lista do 
noso partido", acusou sen pie
dade aos muñidores da moción: 
"Fraga e Romay est~n detras da · 
operación, que forma parte dos 
problemas internos do PP e do 
medo á derrota n·as eleici'óns 
autonómicas. O· próprio Romay 
foi quen anunciou' o que non po
do calificar máis que golpe de 
estado nas Pontes, ao tempo 
que o Guiña prorne\e agora por 
toda Galiza investimentos que 
xa debían e~tar feítos". 

ESTA SEMANA 
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do, esquivand_o como podían 
as ráfagas de ovos que caian 
cada cinco minutos. 

Vitolo amigo, 
4s Ponte~ contigo 

Outros tres cuarto·s de hora 
prolongou Vitar Guerreiro a 
agonía duns populares que fa
cian xestos de -cansáncio. Co 
puño en alto o edil nacionalista 
saudou "sabia que despertaba 
o cariño de -moita xente maior, 
pero véndovos a vós, mozos e 
amigos das Pontes, síntome 
emocionado". 

Relatou como non lle toi posíbel 
porse de acordo para que López 
Pena puidesE) orga_nizar o re
ferendo proposto para a alca!-

- dia,' e pe.diulle aos· presente's 
que o fixeran ali mesmo a man 
alzada, "para que saiban a quen 

. queren os cidadáns das Pon: 
tes". Despois fixo un relato dos 
20 meses de xestión na alcal
día, "cando o PP, con Meizoso 

No meio dun estroncio que be
rraba "Fraga fascista" e "Romay, 
Vicente, un pacto indecente", 
David Vélez lembrou as frases 
do ministro de Sanidade e o 
presidente da Xunta, "Romay dí
xo que era unha iniciativa chea 
de fundamento e Fraga que lle 
facia unha grande ilusión", en
gadindo que "os socialistas pon
teses sentímonos orgullosos de 
formar parte deste governo pro
gressita baseado na leal reci
procidade. Entramos no conce
llo democraticamente e saimos 
pola porte grande. Os socialis
tas ponteses, herdeiros de tradi
cións democrátkas, apoiamos 
ao noso alcalde Vitola". 

A López: Pena o novo alcalde, coas mans nos petos, ninguén lle pedia opinión ao remate do pleno, só interesaba a de Aquilino Mei· 
z:oso (PP). O bastón de mando que~ou abandoado enriba da fuma. ' A. IGLE~IAS 

- ao frente, se dedicou a pór pe
días no camiño". Lembrou a dé
beda de case mil millóns que 
había nas arcas municipais, 
adiantáridose ao anúncio que 
días despois ian facer os popu
lares pretendendo adxudicarlle · 
á coalición sainte unha débeda 
que prácticamente está agora 
na metade. O seu .alegato final 
culminouno cun chamamento á 
mobilizáción política, "nas próxi~ 

Uló o referendo? 

do tamén que o líder pontés do 
Partido Popular ten tres causas 
abertas e debe apresentarse ca
da quince dias no xulgado. 

Gardaba ainda unha traca no 
seu alegato Fermin Paz, "non 
lembras o teu mitin nas elei
cións municipais, Vicente? Di-

cías que te inspirabas no códi
go político inglés contra a co
rrupción, que participabas en 
política porque admirabas co
mo virtudes a falta de egoísmo, 
a integridade persoal, a: obxec
tividade, o senso de responsa
bilidade e sacrifício público e a 
honestidade. E completabas o 

cadro dici_ncl'o que non sup9rta
bas o clima de baixa moral e 
que estabas preocupado por~ 
que na po1ítica ·se di unha cau
sa e .se fai outra". C-oa cabeza 
gacha, como ido, López ·Pe_na 
aturou o chaparrón a ·.rned.ida 
que o rostro dos seu.s com13a
ñeiros de viaxe se ia crispan-

Fermin Paz Lamigueiro, en re
presentación do BNG, caldeou 
ainda máis o ambente e debu
llou durante 40 minutos "as ver
dadeiras causas da moción de 
censura que non vos atrevedes 
a defender e que presentáste
des con faltas de ortografia". O 
concelleiro nacionalista~ presi
dente tamén do Comité de Em
pres a de Endesa, vinculou o 
proceso de loita dos traballado
res, apoiados polo concello , e o 
desenlace da moción , sinalando 
as contradicións dun Vicente 
Lopez que desapareceu unha 
semana antes do debate, des
pois de lanzar o reto dun re
ferendo que a corporación sain
te aceitou, "aqui tes unha vota
ción popular", espetoulle Paz 
Lamigueiro , "ou é que agora 
non te podes zafar da rede na 
que te meteches?". 

- mas -eleicións é onde lle ternos 
que dar nos fucinos aoPP". 

Despois de lle aterecer a pala
bra outra vez aos. censores , 
que non aceitaron talar, fíxose 
unha votación nominal , entre 
aplausos aos Non e asubios -
aos Si, que chegaron ao paro
xismo cando acenaron coa ca
beza Meizoso e Vicente López. 
Despois o secretário leu o 
acor:do e entregoulle o bastón 
a López Pena. En troques· de 
se marchar, como fixo decenta
do· a actual oposición, o novo 
gqverno municipa,I deu unha 
roda de prensa no meio dun fe
nomenal batifúndio, e a piques 
estivo de sé romper o cordón, 
de seguranza. 

Lembrou tall]én o ton vingativo 
do cabeza de lista do PP, Aquili
no Meizoso Carballo "que unhas 
veces apreséntase de direitas, 
outras de centro e cando lle peta 
se reivindica anarquista e saben
do da moción dixo publicamente: 
Agora, fódeste, Vito/o", lembran-

Entanto os seus compañeiros subiron ao todoterreo un concelle~ro rezagado do PP foi 
0

batido a m~azos pol_a Gorda Civil. Salvouno a 
Policia Municipal. . A. ·IGLESIAS-

Avisada á Garéla Civil, que en· 
nengun momento entrou no Pa
villón , o novo governo saiu co
rrendo por unha porta lateral. Ali 
produciuse o único lesionado: 
un concelleiro áo PP foi aporre
ado pola Garda Civil que o to-· 
mou por un viciño indignado, 
vista a cara de pasmo que leva
ba. Salvouno dunha tunda a Po
licía Municipal.+ 

O PP_ á procura do partido úllicó 
A única vez que se impediu a celebración dunha 
moción de censura municipal, foi un alcalde da dereita 
(Xosé António Rodríguez Ferreiro. Os Blancos, 
.Ourense) o protagonista. Rodeou cos seus partiaários 
a casa consistorial e bloqueou a entrada dos 
concelleiro~ da oposición. O Partido Popular non puido 
acusar de semellante prática antider:nocrática nen a 
BNG nen ao PSOE que sofriron nos seus alcaldes 
repetidas mocións de censura. A aereita non dubida 
en adquirir concelleiros fugados e pésie a ser illaioria, 
entregarlle as alcaldías que despois dirixen eles 
segundo lles peta. Velaí ? último casq das ~0ntes. 

A este concello coruñés dalle singularidade a 
evidéncia de que a operación contou co ·impulso 
decisivo de Endesa e só se consumou despois de _que 
as mobilización-s de traballadores, apoiadas desde o 
governo de coalición de BNG, PSOE e EU, culminaran 
-nun convénio que obrigabá á empresa a admitir as 
reivindicacións e realizar novos investimentos na vila. 
Asinado o acordo tratábase de impedir que a xestión 
municipal fose capitalizada por un govemo 

basicamente naciol'}alista que ademais actuaria como . · 
garante de C?umpr.kñento do pactado. 

O PP e cértos poderes económicos non toleran a 
incorn.iptibilidade demostrada pala organiz?ción . 
nacionalista naquelas institucións nas que yen acadando , 
unha crecente repr~sentatividade. Velaí a razón de 
fondo pala que non permite formalizar un acorde que 
acabe de vez coa poslbilidade do. transfuguismo, e velaí 

' o ronsel de golpismo municipal que ven reivindicando o 
PP desde o cinismo, por outra oarn;la falso, .de que 
"todos o fan", como fixo Vázquez Portomeñe nas suas 
declaracións públicas despois da moción. 

Nas Pontes a protesta cidadán subiu moitos degraus 
·respeito a anteriores episódios .. S~ ben o BNG mantén 
que os plenos das mocións deben ser exemplarizantes 
e servi'r de educación política á cidadania, nas Pontes 

· o diapasón subiu e a convo.catória tivo que realizarse 
nun pavillón mµnicipal porque era o único sítio que . 
podia garantir o que foi unha aS:isténciá masiva. O PP 
lim itouse a consumar o asalto sen un só argumento, 

. procurandó vifimiiarse nun pleno no que a raiba_da 
xehte se expresou ·nun increpar incesante a Viéente 
·López Pena e Aquilino Meizoso, e por extensión a 
Fraga e Romay Beccaria. Os ovos foron unha anédota 
porque entre a xente q1o.1e ~nchia o local rion houbo ª"' 
menor violéncia: 

Apesar de-governar o PP en case o.80% dos concellos. 
galegos, o rodillo que pretende aplicar Fraga só 
demostra un temor crecente a que as vindeiras 
eleicións sancionen· o fracaso político da sua etapa 

.galega, a derradeira dunha carreira mediocre na que só 
sabe exercer desde o autoritarismo, a intransixéncia e 
un desprezo ao debate público manifestado durante os 
últimos oito anos no Parlamento galega. Rodeado de 
aduladores, o presidente honorário do Partido Popular 
dixo que tiña "ilusión" en consumar a censura-asalto ás 
·Ponles, no delírio por acadar como.seña o seu ideal de 
sempre de governar sen oposición e como partido -
único. E xa se sabe que en dernocrácia a unanimidade 
é máis que sospeitosa .• 

ANOSA TERRA 



4 GALlZA 
Xa( estaba anticuada cando a Xunta a instalou · 

A telefonia rural impede o acceso a Internet e a transmisión de dados 
-<>H. VIXANDE 

A Telefonía Rural de Acceso 
CelÚlar, cuxa instalación en 
Galiza foi pagada en parte pola 
Xunta, non serve para· o acce
so á Internet nen para a trans
misión de dados, mália que no 
momento da sua instalación, 
entre 1991 e 1994, xa se sabia 
das suas deficiéncias e das 
necesidades futuras de capa-
cidade da rede. A universali
zación do servizo, que había 
ser obrigatório coa liberaliza
ción das telecomunicacións, fí
xose con ·tecnoloxia obsoleta. 

O presidente' da Xunta gábase 
de ter instalado na Galiza a tele
foni_a rural. o certo e que das 
222 mil liñas de telefonia rural 
de acceso celular -por rádio
que hai no Estado, 102 mil es
tán na Galiza, un 42% do total. 
Esta porcentaxe resultaria moi 
elevada se non for porque o na
so país ten o 50% dos núcleos 
habitados do Estado, 31 .000. 

Segundo a· Xunta, o investimen
t6 total para a instalación da· te
lef on i a rural foi de 45.000 mi
llóns e Galiza subvencionou a 
operación con 10.000 millóns de 
pesetas. En todo caso, mália a 
Xunta atribuirse a universaliza
ción do servizo telefónico, esta 
decisión correspondeu á T elefó~ 
nica, unha empresa daquela di
rixida poló sector público. 

Polémica desde o principio 

Desde comezar o plano de tele
fon i a rural, en 1991, entre os 
enxeñeiros de telecomunica
cións vívese unha dura polémi
ca, pois xa desde 6 prinéípio era · 
patente que as equipas a insta
lar norj tiñan a capacidade ne
cesária para contar cunha rede 
moderna. O ágrio debate non 
saiu á lus pública, pero del eran 
conscientes tanto. na Telefónica 
como na Consellaria de lndús
tria, onde os asesores de tele
comunicacións estaban informa
dos da insuficiéncia dos apare- -
llos instalados. · -

Outra das deficiéncias da .rede 
de telefoñia rural é a falta de ga
rantia do secreto nas comunica-- . 
cións debido á non · codificación 
do sinal transmitido. 

A Xunta e_v_ita resp~star ,se -no 
momento de comezar o plano 
da teleforJia rural sabia das de-
f ici éncl as do sistema queº im
plantaba. Pero a publicación -do 
Libro Brarico das T elecomunica- . 
cións da Galiza, en 1994, de
monstra que o reto tecnolóxico 
estaba na mente dos seus re
dactores, que sabian qu.e no 
culme· da instalación da telefo
nía rural achegábase .un novo 
reto para o que os aparellos im
pantados estaban obsoletos. 

, -Certo é que o Libro das Teleco
mun icai cóns non representou 
máis que unha declaración de 
intencións repetidamente incum
pridas; pero revela a dobre lin
guaxe que pralica a Xunta no 
relativo ás grandes obra$ de in
fraestruturas, sexan estradas ou 

.. 
a esa nova sociedade configura
da palas autoestradas da infor
mación". Pérez Varela afirmaba 
que "para a verdadeira moderni
zación dun pajs como é Galiza, 
tan importantes como as estra
das, os portas, ou os · aeroportos 
son as infraestruturas de teleco
municación", algo do que Galiza 
quedou á marxe ao instalar sis
temas anticuados. 

Novos sistemas 

Despois de acometer un plano 
de modernización da telefonia 
rural obsoleto, a Xunta empren
de agora a extensión ao campo 
da Rede Dixital de Servizos ln
teg rados, a RDSI, que ven a 
permitir o seu de servizos como 
a videoconferéncia, ou a trans
misión de dados por ordenador 
con alta calidade. A RDSI está a 
ser instalada pola Telefónica 
nas localidades de máis de cin-

~ co mil habitantes, algo que ex
:fi clue a grande parte do país. Por 
~ esta razón a Xunta anunciou a 
<i. - · · sua participación na extención A telefonia rural é analóxica cando a transmisión. de dados ten que ser por via dixital. Na foto pequena, antena de telefonía sen fios. 

redes de telecomunicación. A 
prodamada pretensión de co
nectar as escalas ás redes de 
información como a Internet ob
viouse e só uns poucos centros 
de ensino conectáronse pala 
sua própria canta. 

Razóns técni~as 

Cando a telefonia rural· daba os 
seus primeiros pasos, no Esta-· 
do habia anos que estaba en 
·marcha un precário servizo de 
transmisión de dados por video
tex, a rede lbertex, cópia mo
desta da popular. rede M.rnitel 

francesa, que representou unha 
experiéncia pioneira no ·Conti-

~nente. Desde b princípio lbertex 
monstrou a sua insuficiéncia e 
avanzoú que era precisa máis 
capacidade de transmisión de 
dados. Pero este detalle igno
rouse no momento. de instalar a 

"· telefonia rural. · 

A explicación técnica de por que 
..a telefonia rural sen fios non po
de transmitir dados, e daquela é 
imposíbel o acceso á Internet, é 
complicada e ten que ver co an
cho de banda e "ª capacidade 
de transmisión. Hai tecnoloxia 

para subsanar es
tes problemas, pero 
require e_mpregar 
transmisores dixi
tais, en lugar das 
anticuadas equipas 
analóxicas. 

A razón polQ.. que a 
Telefónica. oon óp
tou .pala ií!stalación 
de aparellos con 

· capa,cidade' . para a 
trans.misión,., de da
dos ten que ver co 
inv,e~timénto que 

.: habia 'que facer e 
co escaso número 
de .usuários que 
potencialm·ente em
pregarian os siste
mas de transmisión 
de dados. 

Coa telefonla ·rural 
sucede alg9,.similar 
qu~ coa te.lefonia 
móbil, de feíto a Te
lefónica ten ·i:tgrüpa
dos ambos"',servi
zos. Na· tel'~fonia 
móbil coexisten 

·do.us sistemas: o 
analóxico <-menos 
avanzado tecnoloxi-

. camente e con me
nor capacidade- e 
o dixital -o máis 
moderno. Pero a di~ 
feréncia entre tele
fonia rural· e a móbil 
é que esta ~ltima 

está a ser modernizada en base 
á substitución dos sistemas 
analóxicos polos dixitais. 

As trolas de Fraga e 
Pérez Varela 

O pasado 20 de Xaneiro, o pre
sidente Manuel Fraga pronun
ciaba unha conferéncia no C/u
be Winterthur de Madrid na que 
atribuia á Xunta "a responsabili
dade de que boa parte dos gale
gas non queden definitivamente 
descolgados do futuro polo sim
ples feito de residir no meio ru
ral ou non acadar un determina-
_do nível de rendas". No seu dis
curso, Fraga proclamaba "a 
morte das distáncias" e a igual
dade de condicións dos cida
dáns no acceso ao ciberes
pácio, pero esquecia que gran
des zonas do rural non terán es
te priviléxio. 

O conselleiro de Cultura e Co
municación Social, Xesus Pérez 
Varela, nunha conferéncia pro
nunciaba en Vigo o 21 de Qutu
bro de 1996, afirmou que. a~opa-

. ba temerário "q desprezo que 
alguns amosan cara ao reto que 

.supón pa(a Galiz~ incorporarse 

deste servizo cunha aportación 
de 3.288 millóns dentro dun in
vestimento total de 11.000 mi
llóns de pesetas durante q pe
riodo 1995-1998. 

As cifras que dá a Xunta sobre 
o investimento. na RDSI son 
confusas, e sinala que se prevé 
a dixitalización de 272 mil liñas 
e 12 mil accesos básicos. Pero 
estes dados retírense ao con
xunto da RDSI no país e non si
nalan o número de liñas dixitais 
que serán instaladas no rural. 

O Servizo de Distribución Lócal 
Multiponto (LMDS, nas suas ini
ciais en inglés), ou cabo sen ca
bo, é un sistema de transmisión 
por rádio cuxo custo de instala
ción representa un tércio do que 
supón a fibra óptica e permite 
certa interactividade. O servizo 
está en uso nalgunhas zonas 
dos Estados Unidos e do Cana
dá e Fraga suxeriu que Galiza 
contará cun sistema semellante. 
Para iso durante un mes o pa
sado ano exprimentaron o 
LMDS en Compostela. Pero o 
anúncio de Fraga non mencio
nou os investimentos para facer 
posíbel esta opción. Mais ben 
de momento non hai nada.• 

A. EIRE 

As confesións de Fraga 
Fraga lribarne mos_tra a SU!l v~rd~deira · persoatidade nas entrevistas . 
cando estas nqn-son un monó_logo salpimentado de gabanzas. Sitúa, 
se como estadista, quer dicer, en Madrid, e fala urbi et orbe. Asi 
acontece ·na que lgnácio Carballo lle realiza o 16 de Febreiro en La 
Voz de Galícia. O Presidente da Xunta recoñece que Galiza está a 

. ser marxinada polo Governo Aznar, pero é comprensivo pois ten en 
conta "o ·que nós .podíamos pedir e o que [o Governo central] nos 
podia dar", dado que "o Govemo (central) tivó que organizar con 
moitas dificuldades unha _maioria". E Fraga. tamép é optimista ao 
crer que seremos recompensados e "Galiza cobrará dividendos do 
seu tremendo esfq,rzo". E cando fala da financiación autonómica, 
deix~de manifesto que o importante Ron é a sua incidéncia na nosa 
nación, senón que "cada día son rnáis as t;exións que 'din que sairon 
ben desta difícil proba". Como afirma tamén na.entrevista: "que ca, 
da quen atenda aó seu xogo". F_raga segue a xogar desde Madrid .+ 

.¡ 
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· Xesus Vega afirma que se abre unh~· nova páxina na r_elación coa Frente · 

In.zar insiste en que o BNG maoteña 
unha postura contra o neoliberalismO 
* PAULA CASTRO 

O pasado 15 de Febreiro, In
zar celebrou o seu primeiro 
Congreso tras do ingreso, no 

· ano 1993 no BNG. Ao longo 
do mesmo analisouse o papel 
xogado por esta forza no seo 
da frente e realizouse uhha 
avaliación global do momento 
político e económico que está 
a atravesar a sociedade gale
ga. Entre as conclusións tira
das polos membros de lnzar 
reiteróuse a permanéncia den
tro do Bloque e insistíuse na 
necesidade de que o BNG se 
manteña fiel a un proxecto de 
construción nacional de ca
rácter popular e democrático 
de cara a acadar a autodeter
minación do país. 

O debate do 11 Congreso de In
zar xirou arredor do texto de po
néncia apresentado baixo o títu-
lo "Contra a lóxica da mundiali
zación". No mesmo, criticouse a 
ditadura do mercado , cunhas 
leis "que todos, incluidos os po- · 
deres públicos , debemos fatal
mente acatar", asegurándose 
que esta forma de mundializa
ción conleva unha perda de so
beranía económica, política e, 
polo tanto , de capacidade de 
autodeterminación. 

Por esta razón, ainda que des
de lnzar recoñécese que "a 
meirande parte das persoas e 
colectivos que compoñen o 
BNG son , a priori , críticos coa 
evolución actual das socieda
des occidentais e co pensamen
to neoliberal" , considérase im
prescindíbel que se dea na fren
te "un debate explícito onde 
esas críticas se manifesten e 
desenvolvan de xeito sistemáti
co". Do contrário , os membros 
de lnzar consideran que esas 
ideas próximas ao neoliberalis-

. mo vanse ir "abrindo paso e 
mesmo tendo expresión dentro 
do mundo nacionalista, ca risco 
de que lentamente rematen co
bri n do o espácio que a crise 
dos proxectos e da linguaxe da 
esquerda está deixando libre". 

O papel da UE 

Canto á repetida mensa·xe da 
redución do papel dos Estados 
dentro de grandes bloques ou 
mesmo a sua desaparición, os 
integrantes de lnzar aseguraron· 
que isto "non representa nen
gunha mellara para a defensa 
das identidades· das nacións e 
pavos minorizados". Pala con
tra, a U E deseñada en Maas
trich analísase desde a óptica 
desta formación, como un 
"exemplo modélico dun proceso 
de integración pensado en ex
clusivo benefício dos intereses 
transnacionais e a costa dos 
sectores soc·iais e dos povos 
máis desfavorecidos, con"verti
dos en masa laboral e mercado 
base para o asalto áo mercado 
mundial por parte ·das ·grandes 
empresas europeas para as que 

--~--------- ------

Xesus Vega, dirixente de lnzar e parlamentario polo BNG. A. IGLESIAS 

a cidadania europea non é máis 
q~e un reclamo". 

Ademais, no decurso do Con
greso aprobóuse unha resolu
ción en solidariedade cos insub
misos presos Elias Rozas e Ra
miro Paz, que foron translada
dos ao cárcere militar de Alcalá 
de Henares á espera de· que se 
celebre contra deles·un consello 
de guerra. A este respeito, Xe
sus Vega asegurou que "o seu 
exemplo dignifica a vida política 
e .social dun país no que por 50 
millóns derrúbase. a un governo 
lexítimo e democrático". 

Segundo Vega:, tras deste con
greso ábrese unha 11ov¡:¡ páxina 
na relación de lnzar co BNG na 
que "desexamos aprender propi"' 
ciando un i_nter.cámbio de ideas·. 
e inquedanzas" e insistiu na ne
cesidade de "contribüir á dinami.:. 
zación do tecido .social tanto na 
esfera política como na base". 

\(ega analisou a situación eco
nómica do país e as repercu
sións que -esta ten na constru
ción política asegurando que a 
"desaparición traumática das es
trutu ras de produción son in
compátíbeis co de~exo de auto
govern 0,". Ademais, a:s_egurou 
que o BNG é o "instrumento de
fensivo para Galiza, para qs 
seu~ intereses económicos e 

para a construción dun proxecto 
conxunto". 

Pola su~ ·banda, Xosé Manuel 
Beiras, que asistiu ao peche do 
Con·greso, indicou que ao seu 
entender' as distintas· formas de 
entender as relacións , sociais · 
pódense resumir "nos que con
ciben as relacións humanas. en 
base a un princípio de competí~ 
ción entre eles· e os que as en
tenden en base a un princípio 
de colaooración''.. Este princípio · 
de colaboración seria o distinti
vo, segundo Beiras ,. das forza's 
que cc>"nforman o BNG, funda
mentando mesmo as relacións 
intern!tt,cicir:iais "sobre unha base 
de paridad~". 

Ademais, Beiras sinalou o im
porta~t~· momento no que- /nzar 
aliou p.s_' su as forzas aos colecti
vos tjµ_e: conforman o BNG con
tribuindo a "desencadear o efec
to boJfi .. c:fü neve" que propiciou o 
seu er.~ceso de aceleración , da 
sua presenza a níyel social. Al
go que lles doe "aos caverníco
las · e aos ·pseudoprogres, por
que nestes momentos o BNG 
chega a todos os resortes a ex
cepción , das oligarquías que 
manteñen ao país nunha depen
déncia colonial". Ao ·entender de 
Beiras, esta situación é a que 
está a provocar unha "prática , 
política crl.spada". • 

ANOSATERRA 

Paro e mobilizacións 
na· área Sul da Sanidade 
Pontevedra e Vigo son os principais cenários das mobiliza
cións convocadás pola Plataforma pola Defensa da Sanida
de Pública para o día 20 de Febreiro, no que está convoca
do un· paro no sectm da província. Esta plataforma, na que 
están integrados sindicatos, organizacións políticas e aso
ciacións, centra a protesta na existencia do Medfec, instituto 
privado que t~n ao seu cárrego áreas de intervención e car
dioloxia nos hospitais do $ul de ~aliza. A Plataforma defen
d~ a devolución dos recursos xesti.onados polo Medtec aos · 
hospitais do Meixoeiro e Xeral, de Vigo, despois de que fo
sen durante anos solicitados nas dotacións próprias dos 
hospitais. A Plataforma fai un chamamento á cidadania para 
participar nas manifestacións que sáen da praza da Ferrería 
en Pontevedra e da Vía Norte de Vigo ás oito do serán.• 

Francisco Rodríguez no Alé~ Nós: 
-¡~Agora fálase de Galiza no Estado11 

5. 

O depl:Jtado· nacionalista no .Congreso, Francisco . 
Rodríguez, analisou a situación na que se atopa Galiza 
con respeito a outras comunidades ·nunha conferéncia á 

, que foi invitad<;> polo Clube Nacionalista Alén Nós o pasa
do dia 1-3. "A realidade do país é descoñecida no Estado 
ªº igual que a sua problemática porque até o de agora os 
deputados galegas mantiveron unha atitude submisa", 
afirmou Francisco Rodríguez, que asegurou que nestes 
momentos _estase producindo na sociedade un importan
te cámbio de mentalidade do que é proba a presén·cia do 
BNG a nív_el estatal. Segundo o representante·nacionalis
ta, até a chegada dos nacionalistas ás. Cortes, a realidade 
do país era praticamente de!?coñecid_a a causa da atitude 
rñantida polos deputados galegos en Madrid, polo qu.e "o 
poder politi.co no Estado español que adoita tratar con · 
eles xulgá·á Galiza pola sua atitude submisa, o que incre
m.enta a tendéncia a considerarnos dependentes e a 
act~ar como· se non existira". • " 

Boicotean unhá. homenaxe 
a Tomás y Valiente na Coruña 
LirJ colectivo denominado 18 de Febreiro boicoteou un acto 
celebrado o Martes 18 de Febreiro na faculdade de Direi
to da Coruña e convocado polo Grupo AlterQativo de Estu
dantes de Direito para homenaxear ao ex preside'nte áo 
Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, asa-

·_ sinado pala ETA hai un ano. O Colectivo ·rn de Febreiro 
(data na que tivo lugar o. acto) declara a sua solidariedade 
"coas reivindicacións dos diferentee colectivos de pres.os 
políticos que hai no Estado español!'_ e asegura que "To
más y Valiente foi.·un xUíz que .utilizou o seu poder para 
amparar un feito tan conculcante da dignidadé humana co
m9 é a alimentación forzosa nas folgas de fame". · 

As. Juga tamén protagonizan unha moqili?ación estes ·días, 
o 20 de. Febreiro concéntranse djante· da delegación de 
Família e Muller da Coruña en solidaridade coa moza Ana 
Hartas,· internada contra a sua voritade.nun centro de orfos 
da Garda Civil en Madrid.• 

A UPG avala 
a n~esidade dun Governo próprio 
A Unión do Povo Galega, o partido máis antergo dos gale
gas, celebr~ o seu IX Congreso este fin de semana en 
Lugo. Catro son os núcleos principais de discusión: a 
situación de Galiza no cont~x10-estatal e internacional;· o · · 
conflito ideolóxico-cultural e lingüístico; os obxetivos ime
diatos do nacionalismo e o papel da própria UPG. No 

primeiro apartado·afírmase 
na ponénciá oficial que pésie 
ao agudizamento da depen-

. déncia da'economla mundial 
e a'Maasfricht 

' "hbmoxeñeizando as colidi-
. cións de acumulación de ca
.pitat'\ 'a capacidade de 
resposta da econoinia galega 
é evidente. Frente á atitude 
"sentimental. e contraditória 
a respeitp d.a r:ealidade cultu
ral e lingüística", a UPG pro:. 
pón manter "unha atitude 
prática, .combativa". Como 

Bautista Álvarez, presidente da UPG. obxectivos do nacionalismo 
a ponencia oficial fixa princi

palmente conseguir que o BNG "cbeg1,Je-a ser forza 
hexemónica na sociedadei>ara·que tamén o sexa nas insti
tucións·do país". A respeito da función do partido tentarán 
que o congreso asuma a decisión de dinamizar as funcións 
que ao partido "lle corresponde na fase actual, afortalándo-

. se organizativamente para que a ca~alización de toda a ac
tividade política através do BNG non leve nen a liquidación 
nen ao esmorecimento da. vida partidária". • -
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OPtNIÓN 

DE.ANÚNCIOS E OUTRAS 
AGRESIÓN-S 

POLA AUTODETERMINACIÓN 
DE.LA RIOJA 

MÓNICA BAR CENDÓN XosÉ M. V ÁZQDEZ RODRÍGUEZ 

O mundo da publicidade é un dos que 
mos~ra de modo máis patente a misoxinia 
do sistema de valores no que vivimos .. As 
mulleres, consideradas "carne pecaminosa" 
ao longo dos séculos, convírtense grácias á 
máxia da publicidade, en carne gostosa pa
ra saborear xunto ao obxecto exibido. O 
corpo da muller, cousificado e ob~ectuali
zado, é o máis inmediato competidor da 
mercancia. Cantas veces observando un 
anúncio nunha valla ou na tv., nos entra a 
dúbida de que é o que se oferece, se a mu
ller ou o produto real. -

Esta dúbida ten o seu trasfondo sociolóxi
~o, pois as mulleres son obxecto de com
pravenda desde tempos inmemoriais. Logo 
é normal, que se engada á publicidade dun 
prnduto o corpo. dunha muller. Así, ao 
comprador lle poden entrar as gañas de 
mercar o produto e 

unQ.a lograda metonímia, lograda polo 
. aberrante mal gosto e polo que está dan
do que falar. Por exemplo, está cuestio
nando o ponto de vista dos expertos en 
velar pola ética na imaxe. Está dando a 
entender que realrg.ente as ~:'micas organi
,z?cións preocupadas por preservar a dig
nidade das mulleres son as organizacións 

· feministas ; 

O respeito á imaxe e a non discriminación 
por éste conceito parece ser o argumento 
esgrimido polo InstiEUto c;la Muller, que se 
fixo eco dos milleiros de denúncias que 

·pedían a retirada do anúncio. Pero parece 
ser que se necesitaba máis presión. As 
AsociaciÓns de Consumidores, e Autocon

·-trol de la Publicidad, organismo que preten
~ida.mente avogarr pola a_utorregupción da 
publicidade, péchañ filas e se· deixan Ven-

. . cer pÓla obstinación 

Nunha ro'lda de prensa celebrada o pasa~ 
do Xoves, · 13 de Febreiro, Xosé Manuel 
Beiras dixo que a reforma do Senado "de
be plasmar as diferéncias entre as na
cionalidades históricas e as que corres
ponden a unha descentralización políti
co-administrativa". Engadindo que estaba · 
en desacordo 'con que La Rioja poidese 
equipararse, nunha posíbel reforma da 
Cámara Alta, ao "estatus de Catalunya 
ou a Galiza", sinalando que no actual ·Es
tado espaftol hai catro nacións -Galiza, 
Catalunya, Euskadi, e "b que se entende 
por España en termos sociopolíticos". 

A intendonalidade que guía tales afirma
cións p<;)de ser variada. Seguramente se 
trate ·c:lunha estratéxia política pontual, 
·un recurso didáctico de cara aos meios de 
comunicación que exemplifique a incoe
rénéia da estrutura do 

Aragón, coa conciéncia diferencial en alza 
no presente, pode valemos de exempfo. Os 
fueros son unha tradición' xurídico-lega-1 
propria, e ate o século XVIII non lle foi su
primida a autonomía, conservando o seu 
dereito civil. Pero hai máis, na II República 
aspiraE'a a un estatuto rexional proprio, ce
lebrándose en Caspe un congreso pro-auto
nomía nos primeiros días de Maio de 1936, 
baseado noutro de 1922. Non esquezamos 
que o Estatuto galego foi presentado nas 
Cortes o 15 de Xullo de 1936 -o que nos 
valeu para ser considerados nacionalidad.e 
histórica na redación da vixente Constitu
ción-. Un proce o interrompido para ou
tro povo , mái non debemo er o galego 
os que acredi.temos como lexftima unha 
evolución histórica segada polo franquismo. 

Non tratamos de defender a simpl za do 
"café para t do ", pe

compra un coche, por 
exemplo, porque leva 
no mesmo lote a mu
ller; como quen com-
pra un dentífrico, por
que leva un cepillo de 
dentes de oferta. 
Sempre que haxa un
ha muller nun anún.
cio, a causa adquire 
un cert9 morbo. 

O C?rpo da muller 
utilízase para vender 

'Ü sexismo está 
tan instalado_ na nosa 

sociedade que ~ ~aioria 
da xente é incapaz 

de veld' 

da empresa. 

Probábelmente, se o 
anúncio tivese algun
ha connotación racis
ta, xa estaba retirado, 
como no caso dos ca
balós dunha coñecida 
firma italiana, no que 
un cabalo negro mon-

. taba a una égua bran
ca. Moralexa, o sexis
mo está tan · instalado 
na nosa ·sociedade que 

calquet;a cousa, desde unha pizza, a un au
tomóbi l; pero aí non radica o problema 
fundamental; o realmente agresivo está no 
tratamento do corpo ferninino prévio a 

a maioria da xente é incapaz de velo. Ne
cesítase uriha urxente educación percepti
va; hai que aprender a ver tamén cos o116s 
do intelecto; cunha mirada que excfoa o 
prexuizo do critério valorativÓ; doutro mo
do _os meios d_e comunicación seguirán ga
ñándolle a batalla ás persoas. 

Estado na aCtualidade 
·e ante previsíbeis re
formas a curto prazo. 
Mais tamén se poden 
tomar estas palabras 
con distinto sentido, 
hai outra leitura posí
bel tan enganosa co- · 

.. mb ch ea _de perigos, e 
esta debe sinalarse a 
tempo pois parecen 
recurrentes certos 
pensamentos no con- . 
torno do nacionalis
mo g·alego ( entén
danse como tales as 
repetidas opinións de 
Xosé Manuel Sarille 

'Q nacionalismo galega 
debe preocuparse por 

acadar as máximas cotas 
de autogovemo para 

Galiza, e non por 
formular proxectos 

estatais que dificulten as 
aspiracións futuras 

doutros povos" 

ro tampouco quere
mos contarno entre 
os elixidos que tomen 
"café con pastas do 
ces en bandexa de 
prata" a conta dou
tros povos. Sabemos 
que hai · posicións 
periféricas e marxina
cións por corrixir, dé
bedas históricas a 
considerar, e ate cria
cións culturais pen
dentes de normalizar. 
Certamente en Gali
za a situación do idio
ma non é envexábel, 

convertirse en obxecto de reclamo. . sobre a língua asturia-
na, ou lémbrese a ac-
t i tucf e colonial do O corpo das-mulleres é sometido a un pro

ceso de descuartización, de desfeminiza-
ción (etimoloxicamente roáis-correcto que Éstas son ·tamén algunhas das conclusións 

sindicalismo no conflito pesqueiro en au
gas per~encentes ao Sáhara). 

deshumanizacióh), antes da obxecti;viza~ da conferéncia "A muller nos Media" de 
ción global. Realmente, está a simple vista · Elvira Martínez no Curso d~- Formación .A autodeterminación de Galiza non im-
que do que tratan non é de mostrar simpk- Feminista, .organizado·pbr FIGA (Ferninis-· - plica a negación doutros povos. E neses 
mente_o corpo feminino na súa dimensión tas Independentes Galegas) en Vigo. outrds están nacionalismos -emerxentes 
estética, senón de rebaixalo a máximo e, como o de Canárias, Astúi-ias, Andalu-
por suposto de d~~vinculafo ·da persoa. Os publicistas. xogan _con mditísima venta- cía ou Aragón. Unha nación é 'máis un-

:'. ' . · -~ :::;,. · xa sobre os ignorantes na matéda, coma · ha construción mental, unha abstra-
As mulferes nqn :son ta:ies; s~n pousadeiras, mín. E teñen métodos moi sutís, como a ción, que algo estático, mesurábel e per-
pení..~,~ pei tos e· po\.ico 'ináis. Ate para publicidade subliminal, por exemplo. Per9 .- , _ mp.r\ente no .temp.o. A homoxeneidade 
anunciar roupa infantil, teñen que seccio- sen chegar ao subconscente, simplemente ,. · · 'interna:·,óu odímftes' :X:eÓgráficos qüe es'-
nar a uil.ha muller, mostrando unhas "teti- hai que estar bastante desperta/o revisan-. tablezamos dependen ~nte todo da ópti-
ll~s sintétfcas", que, ·desde logo non deron do e é:uestionand:s>· m"!~~ t_egekr: -ás - ~_maxes ·: c.a: c:¡T1e···apliq~emos, e por riba _de todos 
·Q_e mamar na v-ida. Neste exemplo está da' publicidade discriminatórias, e non ab- estes c-Útérios debe prevalecer o desexo 
a~en!=üadísimo este tic (nada novidoso, por . sorver sumisamente todo o que nos _,están de autonomía dos membros dunha co-
ceito) de certos publicist-as, que faltos. de . metendo polos ol1os.. _. ··:º . - munidade. ~ •, 

- itÚáxinación ou baleirds de critério artísti- ·.. ..: - - ·_ -
có,-teñen que recorrerá descuartizará mu-· . 

.. ffér para veri.dela · por:cachqs~ ao peso, co- · 
·, mo o solomillo, ao lado dos seus produtos. 
. Fíxense que absurdo: parª vender roupa de 
, ·embarazadas' ou-de bebés, hai que sabotear 
-o~proptio corpo.feminino~ Ob_xectivamente -

,res~lta cont_raditório, _aínda que xus.tificá-
. bel dentro dunha·ideoloxia que promove o 
-. vitimismo das mulleres. Realmente o. 
,anúncio é para ·que todas as mulleres, espe
cialmente as nais, salgan á rúa cb machado 
de guerra, a arremeter contra as vallas pu
blicitárias; se n_on o fan é obviamente,· por : 

·educación; pero, fondamentalmente po"r-
qué están tan afeitas a verse devaluadas, 
manipuladas e exprimidas que, se realmen
·te se saben ver, pensarán: "unha máis". 

, · No·medio <leste esbozo anatómico, un bebé,· 
xa con cara de vencedor e unha lenda que 

~ ri.on pode ser máis retorcida: "Detrás dunha ' 
gran persoa sempre hai 'únha gran muller". 

Este anúncio, que ven causando a indig
nación nos últim_os tempos, é sen dúbida --

Xosé Lois 
-• . 

.-~· 
_ _....:....~~---==~==:'.~--~'O 

mais os falantes ara
goneses do chistavín , 
do cheso ou do be-
nasqués teñen as 

mesmas xustificacións para defender as 
súas línguas ca nós. Pode alguén de pre
ciar tal dereito? Non ternos os galegos 
aprendida de sobra a leción para eremos 
membros dunha cultura superior? 

E posíbel discutir sobre a op rtunidade de 
criar unha comunidade denominada La 
Rioja, pero en última instáncia son os ante 
chamados logrpñeses quen deben decidir. E 
se nunha cámara territorial galego tive
semos dereito a veto ante deci ión como 
cuotas lácteas, o mesmo poderfan dicir os 
r¡oxanos no referente ao viñ en ter que a
crificarse polos intereses xerais dunha nación, 
.chámeselle a esta última Castcla ou España. 

"A toleráncia non é un.ha posición tonÍ:em
plativa que dispensa as indulxéncias a que 
foi ou ao que é; é unha actitude dinámica 
que consiste en prever, comprender e pro
mover aquelo que quere ser", deixou escrito 
Claude Lévi-Strauss en canto á diversidade 
·cultural. O n~cionaÍismo galego debe pr~o-

. cuparse por acadar as maximas cotas de au
togovemo. para Galiza, e non por f9rmular 
proxectos estatais que dificulten as aspira
cións futuras doutros povos. O Estado espa-

. ñol, se}\a este das autonomías, federal ou 
eonfederal, nunc-a será algo ac;abado -xa o 
quixeran os ~olumnistas con .pesebre en 
Madrid-. Por iso se outras comunidades 
non históricas reclaman para si ·competén
cias, os galegos non somos quen para negár
llelas, nen para, permanecer indiferentes, se
nón para ser solidários, lembrando que a to
ma de conciéncia desde os precursores gale
guistas -organiz:ados políticamente primei-

•'ro como provincialistas, logo como rexio- · 
nalistas, e finalmente como nacionalistas
contoll coa referéncia e apoio doutras van
gardas nacionalista.S, como eran os cataláns 
e vascos do seu tempo. • 

'' f \ ¡ .- J l t ,;; J ~ 1 ,:. . , l ) ,! / ~.,) ( J I ,l • .,, .. ) Í .··~ · · 1 ·-~, , ·;· r. :1·:·\-- , ..... , t· •• _.., ' . ' ,, 
... ' l I • ¡. 
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PARLAMENTO 

Os concelleiros non poderán cambiar de grupo durante o mandato 
, . 

A Lei de Administración local· poténcia as Deputacións 
'*PAULA CASTRO 

Mentres que o conselleiro de 
Xustiza e Interior, Xesús Pal- · 
mou, afirmaba que o proxecto 
de Lei de Administración Local 
se elaborou tendo en conta a 
distribución da povoación ga
lega e as suas formas tradicio
nais de convivéncia, os grupos 
da oposición aseguraron que 
non se dota de personalidade 
xurídica nen ás parróquias nen 
ás comarcas, potenciando, po
ta contra, ás deputacións. Ade
ma is, mália conter un artigo. 
que define como língua obri
gatória nas actividades admi
nistrativas dos concellos ao 
galego, segundo o nacionalis
ta Alfredo Suárez Canal, o pro
x e cto de lei enviado á FE
GAMP estaba en castellano. 

O proxecto de lei de administra
ción local aprobado o pasado 
martes dia 18 pretende, segun
do o conselleiro de Xustiza e In
terior, Xesús Palmou, dotar dun 
regulamento específico a Galiza 
en matéria de administración lo
cal . A lei confire de "personalida
de xurídica ás parroquias rurais, 
que terán a condición de entida
des territoriais e gozarán de au
tonomia para a xestión dos seus 
intereses", dixo, ainda que espe
cificou que nen se regula a sua 
organización nen o seu funcio
namento, á espera "dunha Lei 
deste Parlamento". Ao tempo, 
Palmo1:J sinalou que tamén ·se fo
menta o asociacionismo munici
pal, regúlanse as Mancomunida
des estabelecéndose partidas 
orzamentárias para fomentalas e 
incentf vanse as congregacións 
de municipios mentres que .se 
esixen "garantias de viabilidade 
para as segregacións". 

Pala contra, o parlamentário do 
BNG, Alfredo Suárez Canal, in
dicou que o proxecto de leí ela
borado polo governo do PP limí
tase a repetir os contidos da lei 
estatal, cando podía terse apro
veitado para "concretar un pro
xecto de país que tivese en con
ta a nasa identidade". Ao enten
der do deputado nacionalista, a 
lei debía "introducir aquelas va-. 
riantes que fagan patentes as 
nasas especificidades", mentres 
que "a parróquia regúlase a 
posteriori, non se ten en canta 
ás comarcas e poténciase des
caradamente á deputación". 

Suárez.. Canal amosou a discre
páncia· do seu grupo por· consi
derar á lei "inútil por redundan
te"·, e criticou especialmente o 
feito de que non se teñan en 
conta ás comarcas, cando a leí 
debía estar "pola simplificación 
e as comarcas podían ter untra
tame nto-especial para ir asu
mindo progresivamente atribu
cións das mancomunidades". 
Canto ás deputacións, o deputa
do r.tacionalis~a dixo que se lle~ · 
confire u.nha "capacidade de ac
tuación discrecional en base a 
· critérios clientelistas, pbdendo 
inf.luir nos concellos de forma to
talmente discriminatória". · 

António Gato Soengas expre-

Os dados apresentados por Xesus Vega non puiderÓn ser refutados polo Conselleiro ·xosé An':ónio Or:za. A. PANA:RO · 

sou a oposición do PSOE ase
gurando que con este proxecto 
"non se lexisla nada que logo 
atente contra a conservación 
do poder, nun desmedido inten
to de control da sociedade civil 
e de asfíxia das institucións". 
Para o parlamentário socialista, 
con esta leí preténdese facer 
un "axuste interno favorábel 
aos baróns do PP que asi que
dan ben servidos". 

Tránsfugas 

O proxecto de lei regula tam_én 
as prácticas transfuguistas ca ar
tigo 71 .5, qu~ recolle que "du
rante o mandato da Corpora
ción, nengun membro dela po-

derá integrarse nun grupo distin
to daquel en que o faga inicial
mente". Gato Soengas asegurou 
que con este artigo o PP convér
tese en "adalide da loita contra o 
transfuguismo", calificou aes 
tránsfugas como '1erroris-tas da 
democrácia" e asegurou que o 
·proxecto de leí non recolle real
mente nengun mecanismo de 
loita contra estas prácticas. · 

O coriselleiro de· Presidéncia, Vi
tar Manuel Vázql.Jez Portorfleñe, 
encarregouse de respostar ás 
criticas verquidas pola oposictón 
asegurando que a leí "pretende 
a coesión comarcal" e lembrou 
que para os cataláns a "división 
comarcal precipitada supuxo ün 

es1repit6so fracaso". Portomeñe 
indicou que existen capítulos en:
teiros adicados ás asociacións 
de viciños e afirmou que mesmo 
se "aseguran subvencións que 
facilitan a sua per\tivéncia". 

O conselleiro chamóulles 
·~bertzales álegres e despreo
cupados" aos· membros da opo:
sicíón por terse cue.sfionado a 
existéncia das Deputacións e fi
x o especial fincapé no artigo 
que implanta o galega como 
idioma obrigatório nas activida
des administrativas dos cance
l! os. A éste respeito, Suárez 
·e-anal asegurpu que "cando o 
governo enviou a lei á FE
GAMP, estaba en español".+ 

Orza deriva responsabilidades 
en matéria de emprego nos "axentes sociais1

' . , -

O Presidente da Xunta, Manuel 
Fraga lribarne, preferiu non 
comparecer diante do Parla
mento, pésie á petición dunha 
quinta parte dos deputados, pa
ra informar dos logros acadados 
co Plan Económico e Social 
(PES). Na sua vez compareceu 
o conselleiro de Economia e Fa
cenda, Xosé Antón Orza·, quen 
non puido contradecir ós dados 
de desemprego apresentados 
por Xesús Vega e, responsabili
zou desta situación ao sector 
-primário "que perde empregos 
que non son compensados con 
crecimentos no resto dos ~acto
res" e aos "outros axentes $0-
ciais e económicos". 

1 

Segundo o parlamentário na
cionalista, Vega. Buxán, na eco
nomia galega dase o paradoxo 
de que ainda que medre o PIB, 
prodúcese ·un de~censo do em
prego que chega xa a un 10,8%, 
á contra do que acontece río 
conxunto do estado, . onde o in
cremento do PIS leva c9nsig.ó 
un aumento parella do emprego. 

Para -o deputado do BNG, esta 
situación é, se cadra máis pre
ocupante, cando se produce 
nunha sociedade na que "des~ 
cende a povoadón activa e na 
que non se pode recurrir á ex
plicación que adoitan dar os te
óricos que argen "ClUe os custes 
labórais son moi elevados". Xe
sus Vega indicou _qué os custes -
laborais galegas reprentan un 
84% respeito do resto do esta
do e .ademais o salário mé.i:o 
mensual é de 193.539' pesetas, 
nq. ,Gi;JJjza mentres que q m.éia 
e~_t?tal é de 210.954 pe_setas. 

vestimento en Investigación e 
Desenvolvimento, a má xestión 
orzamentária, a ·existéncia de 

, ciclos productivos _incompletos, 
o· envellecemento. da povoa
ción e a sua apatía. 

O deputado naci.onalista- espe
. cificou que nalguns dos aspec
tos hai .que talar de responsabi
lídades compartidas da _Xunta 
con outras aaministracións, 

. tanto estatal "como europeá; -
pero que na _base áchase unha 
estratéxia político-económica 
:defef'1dida pqla administración 
galega que estabelece como 

Veiia l~mbrou un e~tudo_ ela- . "cenário económico as políticas 
-bor-aao por especialista~. -"aos _ djp!adas por Bruxelas". , . 
· que non, se JZIOde acusar de ser 

do BNG", publicado recente-- Poi a _sua 6anda, X osé Antón 
merite, que resume as causas Orza lembrou que "máis das 

·que provocan esta falta de in- duas terceiras partés dos gas-_ 
centivos, entre as que se atopa tos de capital invístense en 
a evolución do sector agrário; gastos socia.is que tal vez de-
que perdeu 48.000 pastos de berian ter medrado menos", e a 
traballo, unhas infraestruturas respHito· de Bruxelas: o conse-
deficientes, a existéncia de lleiro dixo que.a "economía ga" · 

_sectores e dun empresariádo lega medra máis' porque está 
pouco _productivos, o cativo in- internacionalizada".+ 
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As dúbidas do 
· gandeiros abrigan a 
Frciga a inte~r · 

Francisco Sineiro apreséntou 
en nome do, grupo socialista, 

. unha moción pola que se so
licitaba da Xunta "un mínimo 
de garantías e compromisos" 
e que "se entregue aos gru
pos parlamentários a docu
mentación na que figure a 
fórmula que se val a utilizar 
para ao pag_amento da su
pertaxa"-: O parlamentário so
cialista advertiu que para os 

_ grupos da oposición non vale 
unicamente o compromiso 
verbal de Fraga lribarne por

. que el mesmo se contradeciá 
· nas declaracións. -

Con el coincidiü o deputado 
do BN.G, Emílio López, quen 
lembrou as constantes con
tradicións nas que incurren a 
Ministra de. Agricultura e o 
Presidente da. Xunta, xa que 
mentres que Manuel Fraga 
lribarne asegura que non 
haberá que pagar, a ministra 
declara que si . López asegu
rou ademais, que neste mo
mento está en xogo "se nos 
van deixar-seguir producindo 
ou non". 

As dúbidas amosadas polos 
grupqs da bposición levaron 
a Manuel Fraga lribarne a in
te~vir., no debate asegurando 

· que tál e como_ se fixera na 
· campaña 93-94 "non houbo 
_nengún cámbio de palabra e 
_non a haberá, por súposto, 
calqueta que sexa o resulta-
do, que xa hoxe cabe imaxi
nar cal será, nas eleicións 
próximas. Deso respondo eu 
cóa miña verba".+ 

Casare~ di que o PP 
defende o mesmo que 
o BNG 5obre o lixo 

O grupo parlamentário do 
BNG apresentou unha pro
post.a no pleno sobre un pro
grama mínimo de tratam~nto 
dos resíduos sólidos urba-

. nos. O nacionalista Emílio 
López asegurou que con Bo
gama "non se monta un plan 
de recollida, senón un plan 
de ·lixo": Ao entender do de
putado do BNG, o plano da 
Xunta. "marxina a mancomu
nidades e concellos que non 
queiran optar por Sogama", 
engadindó· que se trata .dun 
programa que busca unica
mente a rendibilidade saindo 
favorecida Fenosa. 

Xosé Guiña e o próprio Ma
nuel Fraga aconsellaron a 
Xan Casares, o deputado do 
PP encarre9ado de defénder 
as teses_ do governo. O par-

- lamentaría popular lembrou 
que a. Xunta recolle no seu 
plano os dictames da UE en 
medioambiente asegurando 
que-"aqui non se incinera en 
nengun concello" e que as 
teses defendidas polo BNG · 
son as mesmas 'que defende 
a Xunta.• 
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Défende que o Senado sexa unha cámara· das nacións 

Beiras propón unha cordenación con 
bascos e cataláns apesar das diferérÍcias. 
*PAULA CASTRO 

Apesar da·s constante~ decla
racións que diferentes repre
sentantes políticos están a fa
cer sobre unha posíbel refor
ma do Senado, o portavoz do 
BNG, Xosé Manuel Beiras, 
aseguraque non se vai a levar 
á práctica porque seria "un · 
café para todo.s que perpetua
ria a situación existente". Ain
d a así, Beiras afirmou que 
desde o BNG deféndese que 
sexa unha verdadeira "cámara 
das nacións" pero, tendo sem
pre en conta que .nesa descen
tralización administrativa ."non 
é v iábel que comunidades 
como La Rioja ~stean equipá
~adas a Galiza ou Catalunya". 

P~ra o parlamentário nácionalis
ta , ten que se dar, necesaria
mente, un "proceso de territoriali
zación do estado como un con- · 

xunt_o de identidades re.xionais e 
. · nacionais·". Neste sentido indicou 

que xa hai certos avances tras 
da posta en comun destes temas 
co .PNV, advertindo que "unha 
sociedade sen capital financieiro 
queda ao pairo'', pero especifi
cando, que apesar- de todo, se 
se tivera en canta só esta cil""
cunstáncia, "Alxeria nunca teria · 
sido un estado". Por eso, segun
do o represenlante do BNG non 
se pode caer "nunha visión exce
siva.mente economicista como a 
de Pujol, porque pode ter-efeitos 
negativos", mentres que "o· enfo-

.. que dos ·bascos ten unha coor
denadas políticas· máis claras" . 

Dé feito, Xosé ManÚel Beiras en
tenc;le que o prinGipé,ll erro de Pujol 
foi ·"non ter apostado por un mo
delo de· financiamento autGnómi
co do tipo de Euskadi"· aseguran
do que neste intre ~Catalunya ñon 
pode dar o· salto cualitativo e .o 

seu seguinte paso ten que ser o 
de ir cara a un sistema de cupos". 
Beiras indicou que é un exemplo 
interesante' a atitude basca de ca
ra a estabelecer un modelo deter
minado de facenda e fisco. 

O portavoz nacionalista as~gu
rou que mentres que PNV e CIU 
apostan pola economia do país, 
o BNG ten que elaborar o seu 
proxecto "en función da sua base 
social, que non é análoga á do 
PNV e.CIU", ainda que considera 
fundamental que se poténcien ap 
relacións entre os nacionalistas 
"de forma que as cuestións cla
ves dos distintos paises ·poidan 
ser asumidas en comun". Xosé 
Manuel ·Beiras fixo referéncia ta
mén ao próximo debate sobre o 
estado das autonomias, do qu.e 
dixo que é fundamental "ter un 
peso específico próprio para que 

· se poida tratar o tema da posíbel 
reformulación do estado".+ · 

. ~ 

A.tentado contra o tnon.umento 
a Bóveda na Caeira 
O ,17 de Agosto de 1999 inaugu
rouse o monumento a Alexandre 
Bóveda, en Poio, na ca:eira, on
de tora fusilado sesenta anos 
antes, un mes despois do levan
tamento militar de Franco. O 
mónumento viña precedido do 

_ ·esforzo popular, do traballo da 
Fundación Alexandre Bóveda e 
da significativa ·apo.rtación do 
concello de Poio, corporación 
que preside o nacionalista Lu-
cian·o Sobra!. Á inauguración do 
monumento da Cáeira acudiron 
a sua viuva Amália e tillos. Nes
t~s ' dias apareceron pintafias 

sqa incómoda, unha figura non · ron sumarse á homenaX'e que se 
asumíbel e, significa, ademáis, lle rendeu co motivo do 60 ani-
que se repiten comportamentos versário. A postura máis inacep-
como o que· levaron a fusilalo en · 1abel foi a do concello de Ponte-
19.36'.\ comenta para engadir que · ,_ vedra, que se negou a conceder
"xa se protexera cun verniz espe- · lle unhá medalla a título póstumo 
cial a pedra para qu~ no caso mália a estreita relac_ión que 
dunha pintada como esta puide- mantivo Bóveda coa cidade, en-
ran restituirse as letras sen pro- tre outros aspectos, comd mem-
blemas". Castro Ratón sinala que bro fundador de Caixa Ponteve-
"mil vecés limparemos o n¡onu- dra. ·A Deputación tamér:i tivo u11 
mento se fai falla". Foi o concello comportamento sanguiñento ao 
de Poio que cham9u a atención negarlle o recoñecimento ·se se 
sobre. p atentado contra o moriu- ten . en canta que Bóveda foi o 
mento· de ~óveda, . condeán~oo. ~ ·. artífice do sistema de-recadación 

' que cubrian a inscripción que di- "Hai cutres feitos que- incluso do-
. cia Ga/icia Martir para tachala · en máis e que non está de máis 

. con pintura negra e subsituila - lembralos porque amasan a ati-

de F~cenda na província", 'expli
ca o secretário da Fundación . 

por un Viva España. tude cara Bóveda ainda hoxe. ·A 

O secretário da Fundación A/e
xandre Bóveda Xosé Castro Ra
tón resºeña a barbarie do feíto pe
ro sinala que xa o esperaba des
de a ,inauguración do monumen
to . "E unha proba máis de qtJe 
Bóveda continua a ser unha per-

co.rporación municipal de Chan
tada ~- encabezada polo PP , re
xeitou un acordo xa tomado polo 
governo anterior para re~tituir o 
nome da rua· Alferez Provisional 
polo de Alexandre Bóveda. En 
troques, o concello de Ourense 
e a Deputación provincial decidí-

O feito de qúe~desde a inaugu
ración , os prQrriotores do monu
mento esperasen esta pintada 
que lembra tempos pasados , 
amasa, non so o carácter de fi 
gura maidita senón qYe, desde 
sectores da Pontevedra máis 
conservado ra non se- acepta 
nengunha lembranza á Galiza 
que morreu na Guerra do 36. • 

.• 
\ 

A ·man 
·do mercado 

N a revista MIENTRAS TAN
·To o colaborador 1l Volpone, 
pregunta de que xeito enten
de o PP a actuación das leis 
do mercado: "Estas almas en 
pena polo mercado, fi llos de 
franquistas de. roda a v ida, le
vados ao govemo polo voto 
popular (e n unca mellor 
dito) , converxen e xúntase 
desta para daren razón á críti
ca económica de Marx. Xa 
non podemos saber onde re
mata un prezo e onde comeza 
un imposto; xa non podemos 
crer que sexa a man invisibd 
do mercado a que fixa os pre
zos. Ao aumentar os trabucos 
sobre o tabaco, algunhas 
transnacionais do rúbio deci
diron reducir os seus prezos e 
polo tanto o seu gaño, para 
non perder cota de mercado. 
Na práctica cargan eles co 
imposto. O Govemo tamén 
fixo por reducir os prezos da 
indústria farmacéutica e a fac
tura da Seguridade Social e 
mesmo que volva parte do ga
ñado no último exercício. E 
que non funciona a 
concurréncia? Non é isto in
tervencionismo estatal? Que 
dL Pedriño Schwartz de todo 
isto ? Que sentido terá priva
tizar despois deste 
descobremento? Eles din que 
a concurréncia é infinitamen
te mellor que o monopólio e 
máis se o monopólio é estatal·. 
Eis as gasolineiras, as 
estacións de servizo desmano, 
polizadas: moven prezos a diá
rio , as gasoli11as son mellores 
para o pulmón e duran máis; 
as marcas mátanse por mello
rar o servizo. E T elefónica? 
Ainda está en gr~n parte nas 
mans do Estado, pero as i gue 
comezou a privatizarse e des
motÍ.opolizarse xa podemos 
esco itar no teléfono unha se
gunda conversa. Medrante a 
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privatización , poderemos es
coitar moitas máis ( ... ) RTVE 
convértese últ imamente en 
grupo. Un grupo públicó que 
se anúncia coma noso. Só 
molesta que digan que é noso , 
porque ainda é noso ainda 
que non sexá noso . Se cadra 
por esta léri a chamábano an 
tes o Ente. Cámbianlle o no
me porque é d~mas iado pro
greso que os En tes coticen en 
bolsa; os grupos poden privati
zar doadamente as suas partes, 
con perdón" .+· 

Ahora 
dos talibáns 
O liver Roy explica no mono, 
gráfico MANIERE DE V o IR 
(publicado por Le Monde Di
plomatique) adicado á xeop -
lítica, por que os talibán 
teñen a sua hora no Afganis
ciín. "Os Estados Unidos e 
Arábia Seudita decatáron e 
serodiamente de qu a rede i , 
lamistas sun itas, ás que eles 
axudaron para faceren a con, 
tra ao soviéticos, repúñan e
lles. Por exemplo, prestando 
apoio á Saddam Hussein. Esta 
rede apoiábase no partido islá
mico radical Jamaat-e-Islami, 
sobre Oussama ben Laden ( ri
co saudita que foi privado de -
pois da sua nacionalidac;le e 
que· chama á guerra santa con
tra os norteamericanos), asi 
como sobre as ONG seuditas 
e sudanesas instaladas en Pe -
havar (Paqui tán). O atenta
dos anti-nprteamericano do 
92 procedían de membro de -
ta rede, que non teñen 
nengunha relacion co Irán, 
como se babia de comprobar 
no atentado contra o World 
Trade Center de N va Iorque 
ou no ataques ao c n ellei
ros norteamericanos en Ará
bia Seudita (Novembro do 
95)". O eudita queren obre 
todo "impedir que Irán ocu
pe o camp9 da lexitimidade 
relixio a. Urxenlle · aliad s 
n vos desp i de o Irmán 
Musulmano , FI alxerian 
e o Hama pal tianiano e 
arredar deles durante a Guerr· 
do Golfo. O Is lam do 
talibáns ven lle á xeit p rque 
non é Huabita n teo lóxico, 
está na sua liña rigorista e é 
pro-occidental. Riad quer 
apartar a Irán da. explotación 
dos h idrocarburos de Asia 
Central para diminuir o seu 
papel en Oriente próximo. 
A inda que o negue, W ashing
ton apoia esta liña". + 

ASHARQ AL-AWSAT 



-
20 DE FEBREIRO DE 1997 

A política lingüística da Auto
nomia comeza a ser coñecida 
coma política de destrución 
lingü_ística. 

Non estou dacordo con esa inter
preta ci 6 n. O feito de a direita 
construir a Autonomia foi positivo. 
Hai que partir deste ponto d~ vis
ta. lmaxíne que fosen os naciona
listas e as forzas de esquerda as 
que asumisen este cometido. Au
tomaticamente, .o idioma conver
teriase nunha bandeira e nun ins
trumento de galeguización, de po
lítica e de governo o que provoca-

. ria o rexeitamento de toda a direi
ta do país. A Xunta ao server de 
ponte á direita e se comprometer 
co galego, grácias a Xosé Luís 
Barreiro e a Fernández Albor, eli
minou non poucas trabas socioló
xicas. Este é o primeiro ponto que 
considero como historiador. A op
ción dura, con imposición no ensi
no e a permeabilización da língua 
por toda a burocrácia da Xunta e 
das institucións, teria criado moi
tos rexeitamentos. Moitos. Ternos 
que sairmos do cerne dos que 
pensamos dun xeito determinado 
sobre a língua e tocar o que pen
sa a xente, os distintos ambien
tes, as sociedades urbanas, para 
decatármonos de que se non se 
leva con certa parsimónia e dosifi
cación, a política lingüística criaria 
moitos adversários. 

Propón que a política lingüís
tica se faga á medida das mi
norias. 

Digo que hai que ver quen vota 
PP e PSOE e quen nacionalis
mo. Ese pode ser un indicativo, 
ainda que non absoluto. Hai un 
feíto contrastado: que aquí ternos 
duas culturas. Unha normaliza
da, a do pavo, do campesiñado e 
dos obreiros e outra non normali
zada que eu chamo de mestiza
xe. Durante o século XIX estou
tra cultura non foi capaz de criar 
un modelo cultural próprio urba
no galega porque sempre pen
sou cara fóra e tiña a Madrid co
mo referente fundamental. Mais 
ainda: criou barreiras simbólicas 
fronte esoutra cultura normaliza
da a traveso de expresións coma 
paleto, pailán etc. Non habia co
nexión entre as duas. O proceso 
político ten que procurar resgatar 
esa cultura urbana non normali
zada e levala cara un proceso de 
normalización. Isa pode facerse 
de duas maneiras: á brava e do
sificadamente. Naturalmente, es
ta normalización pode acelerarse 
ou retardarse segundo as actua
ción políticas, pero o proceso en 
si é válido. 

O mapa lingüístico indica que 
co bilingüísmo harmónico o 
galega decae. 

Na Faculdade de Xornalismo, 
xunto a rapaces que· teñen o ga
lega coma língua de relación pre
ferente, hai unha mínoria que non 
o tala. Non teño claro como se· 
fan os inquéritos para afirmar iso 
que di. Pero un dado obxectivo é 
que o 95 por cento dos meüs alu-: 
nos de primeiro de Xornalismo, 
fai os exames en galego. Na Fa
culdade de História tamén os 
máis novas falan galeg0-. Se me 
talase doutros seitores, coma o 

. da lgrexa, recoñeceria que a ·si
tuación da língua é arrepiante. 
Desde o Vaticano 11 a lgrexa non 
se incorporou ao proceso de nor
malización lingüística. 

De que equilibrio se pode ta
lar despois do que vostede 
chamou nunha ocasión co-

. renta anos á barbeito? 

Par.to do ~u post o · de que- o pro-
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A Académia recebe ao historiador da Galiza do XIX 

Xosé ·Ramón Barreiro 
'Eu quero ser libre ainda que seña pobre1 
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que os meca·nismos para intere
sar · ao' profesorado no gal ego 
teñen que ser outros, por fora 
da lei. Non é bon facelo por for-
za de lei. · 

Que significou a Autonomia 
para o país? 

Ternos que talar <Je quen de
mandou a Autonomia e. quen fo
rori os seus primeiros xestores. 
Unha minoria demandaba o au-

·-O- G. LUCA 

-· togoverno e a maíoria non sabia 
dela. Os xestores da primeira 
autonomia optaron por ela non 
só para non _quedar mal ante o 

NON ESQUECE QUE TIVO QUE PADECER A FRAGA COMO MINISTRO PERO NA ETAPA DEMOCRÁTICA DO FRANQUIS-

TA CONFESA QUE PREFERIRIA AUTORITARISMO DEMOCRÁTico· QUE PUXESE EN VEREDA AS BARONIAS. UNHAS 

HORAS DESPOIS DE INGRESAR NA ACADÉMIA CUN DISCURSO SOBRE !>, SEGUNDA XERACl(>N DO LIBERALISMO . 

CORUÑÉS, BARREIRO ABORDA NESTA ENTREVISTA A. SITUACIÓN DA LÍNGUA E A HISTÓRIA RECENTE DO PAÍS 

xecto ten que ser agresivo: Pero 
a agresividade non se pode con
verter en cqqcción. Estes son os 
elementos que eu 9oido que hai 
que matizar. Hai procedementos 
que poden non ser' eficaces, co
mo · é o caso da coacción que 
produce rexeitamento. Pero es
tamos 11unha situación pior, so
mos unha minoria ousada e te
rnos unha experiéncia histórica 

da imposición do outro. 

Cal é distáncia entre agresivi
dade e imposición? 

É unha cuestion de dosificacfón 
prudencial. Eu non son en abso
luto partidárío da imposición lin
güística. Nas epocas duras do 
franquismo sempre empreguei o 
galega e sego a .facelo. Se· me 

A. IGLESIAS 

chega un ha_ lei . impoñéndome o 
galega non sei o que faria. Son 
respeitoso coa eséncia da Gali
za e co que o povo demanda 
pero hai causas que non permi
to que me impoñ~n. 

O español, por exemplo.-

Eu non o asumin, precisamente 
porque estaba imposto! Coido 

seu eleitorado, senon porque o 
partido da .UCD necesitaba a au
tonomia para ter poder aqui. Fí- . 

· xose mal o proceso. Xogabamos 
con 'diferéncia e· con distáncia a -
respeito dé bascas e cataláns 
que tiñan poder específico por
qüe o conquistaran.: Nós non. 

Nós padecimos o fascisi:no 
desde o 36 e non tiñamos 
fronteiras refuxio. 

Non falo de causas senon de fei
tos. Na construción da Autono
mía non axudou que a esquerda 
nacionalista radical se marxinase 
tia proceso. No Grupo dos Deza
seís non hai nenguén desa es
querda e isto hai que incluilo nas 
autocríticas necesárias. En todo 
caso, o proceso construiuse a 
.médias e o resultado da votacion 

· do Estatuto foi lamentábel. A pri
meira fase da construción da Au-

. tonomia foi positiva porque dotou ' 
de especificidade ao proceso, 
sobre todo gracias a Xosé Luís 

· Barreiro. Moitos deputados da 
primeira cámara non talaban ga
lega desde habia trinta anos. E o 
pavo puido apreciar que, sen es
te instrumento de cultura, ·nós 
non t~riamos peso específico en 
España. Outro asunto, que requi
re máis matices, é como se xes
tiona esta autonomia. 

Hai · quen di que serve u para 
recuperar a institución do ca
ciquismo. -. 

É ~un feito. Non se pode negar 
que existen .catre baronias. Algun 

_ presidente de deputación dix$ra
me que polo feito de selo -tiña ga
rantidos catre ou cinco deputa
dos. Pero hai outros aspectos da 
Autonomia: o pavo galega deca
touse de que, tendo poder, podia 
facer causas; que pola reclama
ción dos seus direitos podia 
avanzar. O país estaba esfarela
do e sen conciéncia. Outra cau
sa son as valoracións. Eu podo 
pensar que a Xunta vai sen Nor
te pero, se cadra, Fraga chega á 
maioria absoluta. Os nacionalis
tas deben decatarse de que, po-. 
las razóns que sexa, o pavo se
gue a confiar nunhas siglas. Te
rnos que ser ¡;¡utocríticos porque 
pode ser que a nosa percepción 
non sexa tan obxectiva como 
coidamos. AgáS-que me queira 
dicer que todos os resultad9s 
eleitorais veñen do caciquismo, 
porque non o comparto. Desde 
as primeiras eleición~, o povo vo
ta nunha dirección. E asi. O na
cionalismo está exultante pero 
non esquezamos que no 85 tiña
mos o mesf110 número de depu
tados nacionalistas. Afortunada
mente o BNG está a rectificar e 
auto-criticar determinadas con
cepcións ideolóxicas. Gostoume 
eséoitar -esoutro dia a Bautista 
Álvarez que o lenininsmo 'estaba 
ben para Rúsia. Non · é porque 
rebaixen o nível de agresividade 
ideolóxica ·e o. compromiso radi
cal, senon porque empezan a 
notar que esta sociedade cam
biou. E afortunadamente a tenta-

·Pasa á páxina·seguinte 
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Ven da páxina anterior 

ción violenta do nacionalismo 
foi_ un episóc;Jio moi curto. 

Do que di, despréndese que 
esquerda e direita van em
patando en moderación. A 
diferéncia é que a direita 
exer.ceu o poder sempre, 
con violéncia intermitente. 

Hai que recoñecelo. E digo 
máis: onde o BNG exerceu o 
poder municipal, a experiéncia 
foi altamente positiva. Pero o 
que digo é que para un historia
dor vinte anos non son nada 
ainda que na vida dun home 

·sexa moito. Nestas eleicións 
vindeiras, . seria positivo que se 
pechase un ciclo que, cos seus 
defectos, ten aspectos positi
vos. lmaxinemos un desplome 
do PP que barrese os vícios 
·que se van agochando nas ins
titucións. Seria como unha rec
tificación popular e enfrariamos 
nunha nova fase na que sen 
deixar de existiren vícios habe
ria exemplaridade social e con
troles. Resultanme positivas as 
rectificacións que noto día a dia 
dentro do BNG e vexo que 
avanza · a consolidación dun 
bloque político que limpe. 

Na conferéncia de apertura 
do Clube Alén Nós, recla
mara a fundación doutro 
partido nacionalista. 

E sega pensado o mesmo. 
Son moitos os proprietários, 
pequenos agricultora~ e rentis
tas que sintonizando co gale
guismo non sintonizan coa ~s
querda radical. Vostede pode 
ter unha imaxe idílica desas 
propostas pero outros non. Fa
cer un sitio para eles dentro da 
coalición do BNG? P.aréceme 
dificil e incluso non seria positi
vo porque racharía a forza im
pulsiva e optimista que neste 
momento ten o BNG. Seria 
mellar que_ saíra de fóra e o 
meu temor é que veña por 
desprendemeÍlto do PP o que 
reproduciría todos os males 
desta formación baixo etiqueta 
nacionalista. Un grupo criado · 
desde abaixo poderia aprovei
tar o derrubamento previsíbel 
dn PP para recoller certos sec
tores. Haberá que esperar a 
que Fraga marche. 

Algúns. histor-iadores irlan~ 
deses revisan os últimos 
cen anos e coidan que sen 
independéncia todo teria co
rrido igual .ou meno·r. Entre 
nós, o revisionismo antece
de mesm~ á idependénci_a. 

A - ~ev.ision é necesária . .Na: úl
tima _,ediciqn que Ji~Em .. da -H/s. 
toria de G.aliza haJ- uriha. sérl~ 
de i:riat1zació'ns. Oraóén, o ou
tro :é facer fantasía histórica 
como adoitan os norteameri
canos ao traballar sobre variá
bes coma que teria pasado se _. 
non tiveramos. ferroéarril. ~Está , 
ben como e·xercício onanista 
de ciéncia. Seria máis rica Ir-· 
landa estando na órbita ·ingle
sa? Seria máis rica pero me
nos libre, menos dos irlande
ses. Hai valores prévios a ou
tros valores. O valor da liber-

,dade, de pisar a terra que de 
un; o valor de non avergoñar
sé, é o máis importante que. 
ten o home. Aparte, o desen
volvimenJo dependende de 
circunstáncias e de xestión. 
Nengun pavo ten que ser po
bre. Pe.ro que ten Inglaterra? 
Foron grandes xestores da ri
queza dos demais. Eu dai non 
me depoño: quera ser libre 
ainda que seña pobre.+ . 
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Catro maxistrados-- solicitan un informe á fiscalia ·de Lugo sobre o caso de Manuel Maria Neira 

Aprécian irregularidades _no sobreseimento do xuízo 
. . . . 

ao ex alcalde de foz · 
-0- H.V. 

Catro maxistrados da 
_Audiéncia de Lugo solici
taron da Fiscalia un in
forme sobre as actua
éións xudiciais· que con-

. duciron ao sobreseimen-' 
to dun · xuízo na Audién-

. · cia contra o anterior al
calde de Foz, Manuel Ma
ria N.eira (PP), ~nculpado 
por malversación· e apro
priación ao retiradar, sen 
xustificar, 81.0 mil pese
tas da caixa de recada
ción e faltar oito millóns 
nas contas do concello. 

En relación -co sobresei
n:iento da querela contra 
Neira, os partid9s · políticos 
que agora.governan o con
cello chegaron a manifes
tar "o-seu temor a que as 
decisións xudiciais sobre o 
ex alcalde estexan interfe
ridas politicamente''. 

O fiscal da Audiéncia de 
Lugo, .Xesus Maria-Garda _ 
Calderón . apreciou infración de 
lei no auto de sobreseimento da 
causa seguida na Audiénci~ de 
Lugo contra o ex alcalde de Foz, 
Manuel Maria Neira (PP) por 

sendos delitos de apropriación e 
malversación en relación á reti
rada, sen xustificar, de 810 mil 
pesetas da caixa de recadación 
do concello e a falta de oito mi-

Representantes do BNG pecháronse _no" concello 

llóns de pesetas das con
tas municipais. 

Segundo o fiscal, o auto 
de sobreseimento non avi
sou ás partes da posibili
dade de recorrer en casa
ción, non incluiu un infor
me con declaracións incul
pató ri as contra Neira for- . 
muladas por vários empre
sários de Foz, aos que pe
diu xustificantes de gastos 
para xustificar a posteriori 
as 81 O mil pesetas retira
das sen xustificar, e igno
rou a existéncia dunha de
manda de procedimento 
de reintegro por alcance 
formulada pala Avogacia 
do Estado do Tribunal de 
Contas contra o próprio 
Neira, a quen pede o em
bargo de parte do seu sa
lário como deputado pro
vincial con dedicación ex
clusiva, xa que o Tribunal 
de Cantas ten aberta unha 
investigación por irregulari
dades que afecta ao ex re
xédor de Foz. 

Nulidade ou 
reforma do auto 

O fiscal pediu "a nulidade do Au-

to ditado por esa Audiéncia Pro
vincial do pasado dez de De
cembro [de 1996]". "En caso de 
non admitirse -in-cide o fiscal 
Garcia Calderón-, asimesmo, a 
primeira pretensión desta Fisca
lía, considérse ditado o Auto ob
xecto do presente · recurso con 
diversos e insalvábeis erras ma
teriais que determinan sexa re
formado de ofício, permitindo a 
posterior apertura do Xuízo Oral 
contra Manuel Neira Rodríguez". 

Na contabilidade do concello de 
Foz non aparecen oito millóns de 
pesetas . A desaparición corres
ponde coa presidéncia de Neira 
na Corporación municipal. O pró
prio ex alcalde retirou da caixa de 
recadación 81 O mil pesetas sen 
xustificar e por un procedimento 
irregular, xa que unicamente a te
soureria pode efectar pagamen
tos. Por estas razóns represen
tantes políticos do PSOE, BNG e 
CNG, partidos integrantes da pa
sada corporación municipal, ade
mais do PP, apresentaron unha 
querela no xulgado de Viveiro e 
despois un recurso na Audiéncia 
contra a absolución que foi o so
breseido . Contado, nestes mo
mentos hai unha querela apre
sentada polo concello contra Nei
ra palas mesmas razóns. • 

O senador e alcalde-de Carballedo~ Yebra·Pimentel, 
proibe á oposición o acceso aos documentos 
Desde Xuño de 1995, un mes 
despois das últimas eleicións 
m.unicipais, os dous concelleiros 
do BNG en Carballedo, de Lugo, 
levan ·solicitado documentación á 
que deben ter acceso e o .sem
pre topan coa negativa do alcal-- · 
de. Xosé. Antón Velón Fernández 
e Manuel González Fernández 
decidiron pecharse no concello o 
dia 15 despois de que un funcio
nário explicaralles que Xúlio Ma-

- nuel Yebra-Pimentel, ··o alcalde, 
non os autorizara a entregarllos. 
A situación que viven os ·dous 

' !t. 

X osé ~uifta, stl~~sor ~ 
sine die, calificou de ·· ·"-

. . guapa á ministra de 
Medio Ambente. Foi o afa-
go lanzado p.ol0 de t-alin 

éoncelleiros requeriu a preséncia 
na protesta do parlamentário do 
BNG, Emílio López Pérez, do de
putado provincial Cosme Eládio 
Pombo e outros cárregos da for
mación nacionalista. 

Antón VeÍón e Manuel González 
consideran documentación im
-prescindíbel para traballar no 
concello as cópias das actas da 
comisión do .governo des.de · 
1995, as cópias da liquidación 
dos órzamentos dos anos 1991 , 
1992 e 1993, as cópias dos de-

cretas emitidos polo alcalde e o 
acceso ao libro de rexistro de 
entrada e saida de documentos 
asi como á relación detallada do 
persoal laboral do concello. O 
direi1o a dispor destes docu
mentos está contemplado no 
Regulamento de entidades lo
cais. A corporación de Carballe
do está composta por 8 mem
bros do PP, 2 do BNG e 1 do 
PSOE. A oposición xa remitiu a 
denegación de información ao 
fiscal da Audiéncia Provincial de 
Lugo que, a sua vez, re.mitiuno 

ximnasio e moito Loewe, 
,- Burber~ys, Chanel, Cár
tier e Paco Rabanne pour 
homme é o que fai falta. 

nada mais ver a lsabe[ To
cino. O conselleiro de 
obras. públicas da Xunta, 
adivirrou ao-instante as po
sibilidades de manobra e a 
táctica de acoso-para sacar
lle algo á ministrá. 

· Para que empezar con estu
dos técnicos, peticións eco
loxistas ou plans de recicla-

.Piropo obreir<;J 

Na-próxima visita de Az
nar, tan pronto pise terra. 
galega ali estará o executi
vo. de Fraga para ·piropea
lo"; Menudo bigote ma
cho, estas mais bo ·q'ue o 

. que1xo con mel, eres un 
cachas, macizo. O teito 
autonómico vai medrar 
varios pisos e os adulado-

xe. Ao ministério da niaquillaxe presentase Cuiña, 
cunha garabata marca Richel, Varón Dandy a gra
nel, un Rolex e os braslips Ocean dos domingos e 
xa ten dous mil millóns de irrvestimentos. 

Con esta política é ocioso manter xente con coñe
cimentos. Sobran gabinetes técnicos, licenciaturas 
e Institutos. Corpos apolíneos, musculatura d,e 

res van ser exemplo para 
os maríuais de protocolo e boas maneiras. 

Caballero español antes que conselleiro debeu pen
sar o motarra do Deza. O lixo é un dos maiores pro
blemas que temas en Galiza, din que afirmou segui
damente. Grande verdade. Mágoa que non ~odo 
sirva para reciclar. e falten por queimar algúns resi
duos de épocas pretéritas.+ 

~ 1 ., .. • ' t t 1 
.. , t. 1 , .. r .... 
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ao Tribunal Supremo , xa que 
Yebra-Pimentel é senador ade
máis de asesor da ministra de 
Agricultura Loyola del Palacio. 

Segundo o responsábel comar
cal do BNG, Xosé Lois Sotelo 
Goyanes, a situación no conce
llo é insos1íbel xa que se lle es
tán a negar todos os direitos á 
oposición. "Non só na comarca, 
senón no país estanse a dar ca
sos similares cos alcaldes do 
PP. O ·de Portomarin ven de 
emitir un decreto no que proibe 

· aos concelleiros asar as depen
d é nci as municipais", di Xosé 
Lois Sotelo Goy..anes, _qve afir
ma que a formación nacionqlista 
pedirá explioaclons pola atitude 
de Yebra-Pimentel no Parla
mento de Santiago e Madrid. 

O dia 15 os concelleiros pendu
raron unha pancarta no concello 
na que se podia ler Por un con
cello democrático e transparente. 
Ao mediodía a Garda Civil acu
diu a desaloxalos, o que fixeron 
pacificamente pero apresehtan
do unha denúncia no cuartel da 
vila para que constara que "des
de Xullo do 95 véñen solicitando 
a documentación .. que ante a~ 
persistentes negativas apresen
taron un novo escrito con entra
da 15-02-97". Os dous concellei
ros peden o acceso ás listas de 
persoal do concello, as cales Ye- · 
bra-Pimenter se resiste a entre
gar. Os contratos- laborais por 
decreto da alcaldia non son no
vedades en Carballedo.+ 
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Non aparecen consignados 131 millóns da venda de masas comuns 

O PP contra a investigación 
da opacidade nas contas do co,ncello de .Rois · 
* H.V. 

A facenda do Concello coruñés 
de Rois, governado polo PP, é 
opaca e recorre a procedimen
tos como aprobar os orzamen
tos municipais dous días antes 
de rematar o exercício para o 
que se fai o presuposto. Nese 
marco, 131 millóns resultado 
da venda de masas comuns 
non aparecen. Mália estas 
irregularidades, o PP rexeitou 
o Mércores 12 de Febreiro no 
Parlamento unha iniciativa do 
BNG para pedir a interven
ción do Consello de Contas. 

O deputado do BNG Xesus Ve
ga apresentou en Febreiro de 
1996 unha proposición non de 
lei na solicitaba a intervención 
do Consello de Contas na con
tabilidade do Concello de Rois 
xa que concorrian "indícios sufi
cientes que xustifican a petición 
dunha fiscalización" . Un ano 
despois a. proposición foi debati
da no Parlamento e rexeitada 
cos votos a favor do PP. 

A situación financeira do cance
l lo de Rois é delicada porque 
acumula un alto endebedamen
to cuxa cuantia descoñécese 
por mor da negativa do Governo 
municipal a recoñecer este feíto . 
A pesar de todo, a Consellaria 
de Economía solicítou deste mu
n icípio un plano para reducir o 
seu alto endebedamento. 

A situación irregular en Rois 
débese ás contínuas práticas 
do seu alcalde , Enrique Xosé 
Toxo Blanco, de incorrer nunha 
xestión económica opaca. Ade
mais as obras son sobrevalora
das e acumúlanse débedas a 
bancos e empresas , que non 
denúncian os impagamentos 
por temor a que non se produ-

zan novas contratacíóns. 

Irregularidades 

Unha das irregularidades máis 
graves detectadas pola oposi
ción está relacionada coa venda 
das parcelas sobrantes da con
centración parcelária rematada 
en 1994. O importe da enaxena
ción foi de 131 millóns de pese
tas, que, por mandado xudicial, 
deben destinarse a obras nas 
distintas parróquias. Pois ben , 
eses fundos non están consig
nados nos últimos presupostos 
e as obras que se executan fan
se a meio de subvencións da 
Xunta e da Deputación Provin
cial. Na Comisión de Cantas do 
Concello celebrada o 25 de Ou
tubro de 1995, o primeiro ténen-

te 9e alcalde asegurou que os 
cartas xa "se invertiron", pero 
non explicou en que. -

Tres empresas privadas (Unión 
Fenosa, Egosa e Aster, Rótulos 
Luminosos, S.L.) son acredoras 
do concello por un total de 45 
·millóns de pesetas. ·En canto ás 
débedas coas entidades finan
ceiras, o Concello solicitou ·en 
1994 dous empréstitos ao Banco 
de Crédito Local e á Caixa de 
Pontevedra por un importe total 
de 140 millóns de pesetas para 
adquirir accións da Sociedade 
Campos de Golf Compostela 
S.A. ' e facerse coa maioria do 
capital no marco dunha opera
ción que a oposición que consi
dera especulativa, x_a queL se
gundo o concelleiro do BNG, Xo-

sé Manuel Penas -Pafiño, "q pro
~ecto de campo de golf que ·ápa~ 
driña o concello vai acompañado . 
dun'ha urban~zación, de modo 

_- q1;1e os eartos postes polo_ muni
. ~ .cípio f~cilitan .unha operación 

- que beneficia exclusivamente ·a 
unha inmobiliária". Do emprésti
t0 de 140 millóns de pesetal? 

--non se fai referéncia nos corres-
po r:i den te·s orzamentos dese 
ano, como abriga a Lei Regula-

- ·dora de Facendas Locais, polo 
que, segundo a oposidón, eses 
presupostos non son válidos. 
Ademais, na autorización c0;nce
dida pola Consellaria de Econo
mía e Facenda o 18 de Xullo de 
1994 para solicitar o empréstito, 
sinálanse que "non deberían 
provocarse novas operacións fi- · 
nanceiras". Pero o Concello, pa-

. ra o abono anual do crédito, vol
veu pedir unha emprés.tito por
que non tiña cartas para cubrilo. 

Endebe-damento do 41 % 

A própria intervención do conce
llo; nun informe asinado o 22 de 
Xaneiro de . 1996 asegura que 
"unha vez condedidos os em
préstitos, _ a desfavorábel situa
ción económica do Concelo, 
que veu sensibelmente merma
dos os seus ingr~sos, impediu 
facer frente co suficiente desa
fogo á carga financeira deriva
da: A alternativa que é preciso 
adoptar é o refinanciamento da 
débeda actual: lsto significa a 
concertación de novas opera
cións. O niver de endebedamen
to é do 41 ~36%". 

< 

Para o concelleiro nacionalista 
Penas Patiño, a razón de prati
car -a opacidade no Concello de 
Rois resposta a motivos "clieh
telares" e precisamente o PP 
consinte porque o alcalde "é un 
recadador de votos".• · · 

. . 

Exército e lgrexa esperan a decisión do Supremo ·sobre ~ propriedade do .conxunto histórico-artístico 

O concello de Ourense 
compra parte de San Francisco sen saber quen é o dono -
Ainda que non se sabe a quen 
pertencen as instalacións de 
San Francisco na cidade de Ou
rense, o concello xa invertiu 100 
millóns nelas na s.ua teima por 
fac.erse coa propriedade. A his
tória deste convento reconverti
do a cuartel ven de vello e está 
marcada pala disputa entre 
Exército e franciscanos pala sua 
propriedade. Ate os procesos de 
desamortización o século pasa
dó, San- Francisco pertencia á 
orde relixiosa. Despois pasou a· 
man$ do exército que o abando
ou en 1988 pala desaparición do 
reximei:;ito de infantería que ata 
daquela estaba en Ourense. In
mediatamente despois do· aban
dono, os franciscanos demanda
ron a propriedade deste conxun
to histórico-artístico. 

A primeira senténcia do xulgado 
de Ourense devolvía o edificio á -
arde relixiosa ainda que o exército 
recurriu á Audiéncia provincial. 
Nese momento é cando o alcal
de, .naque! momento o sqcialista 
Manuel Veiga Pombo~ propuxo a 
compra ao Exército. "E obvio que 
é o cónceJlo o que pode facer me
llar uso deste conxunto pero. co
mo se podía formular unha opera
ción de compra habendo un pleito 
no medio que lle daba a razón 
aos franciscanos? É como m"ercar 
un piso a alguén que non é o do
no", explica Antón Sánchez Rive
ra, concelleiro do BNG. Este gru
po opúxose á medida, que seguiu 
adiante co apoio do PP, daquela 
na oposición. A compra ao Exér
cito significaba un desembolso de 
500 millóns de pesetas cun adian.-

to de 125. A Audiéncia provincial 
de Ourense emitiu unha segunda 
senténcia que seguía outorgando 
a propriedade aos franciscanos. A 
decisión queda pendente agora 

- do Tribunal Supremo. 

O cáml;>io de governo que levou 
ao ·popular Manuel Cabezas á 
alcaldía non supuxo un retroce
·so na compra; esta foi adiante 
con alguns cámbios. Rebai
xábase .o adianto a. 100 millóns 
de pesetas coas que se· adqui~ 
rian duas parcelas das catre nas 
que divide San Francisco . As 
adquiridas son precisamente as 
de menos valor e as que indis
cuti bel mente son do Exército 
pasto que for.on anexionadas ao 
complexo para dependéncias 
mil itares. "O que denunciamos 

desde o BNG é que se gasten 
100 millons de pesetas en duas 
parcelas que teñen escaso valor 
porque se finalmente o Supre
mo oütorga a propriedade aos 
franciscanos, esfa.s parcelas 
que rodean ao conxunto históri
co non terán máis utilidade que 
ser zona de reserva", comenta o 
representante nacionalista. 

A primeira senténcia, emitida 
polo xulgado de Ourense, base
ábase no concordato asinado 
entre a raiña Isabel 11 e o Vatica
no, no que se acordaba que un
ha vez ' que os ben desamortiza
dos non tiveran pasado a tercei
ras persoas e que as institu-

. cións públicas que os OCl!paban 
decidiran a:bandoalos, pasarian 
de novo a mans da lgrexa. + 

11 . 
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O alcalde de-Vilaboa 
néga ~n debate público 
sobre a_ empacádord 

O alcalde de Vilaboa, Enrique 
Fernández (PP) negou a posi
bilidade de realizar un debate 
público no seo da corporación. 
para analisar o problema da 
instalación dunha planta em
pacadora de lixo nas 
parróquias de Bértola e 

. Figueirido. No debate, que foi 
Solicitado pola Coordern~dora 
de Afectados, o alcalde non 
quer a presenza dos meios de 
comunicación nen dos viciños 
e só ·daría a posibilidade de 
expresar as suas obxeccións 
á C{oordenadora, pero en pri ~ 
vado. Por outra banda, a Co
ordenadora saiu ao paso das 
declaracións do conselleiro de 
Xustiza e Interior, Xesus Pal
mou, segundo as cales ten 
moitas o~ertas para instalar a 
empacadora. "Entón cólleas", 
dixeron os membros da Coor
der:iadora. + 

Xunta e éoncello 
pásanse a bola 
nas vivendas de Bens 

O conselleiro da Pres.idén
cia Dositeo Rodríguez sina
lou que a Xunta de Galiza 
non dispón de solo na Co
ruña para construir viven
das sociais e alegou defec
tos de forma na documen
tación que o concello apre
sentou para o Plano de 
Erradicación do Chabolis
mo. o conselleiro 
respostou ao deputado e 
concelleiro do BNG Henri
que Tello despois d~ste 
perguntar polos viciños de
saloxados de Bens. Rodrí
guez di que o concello 
remitiu a solicitude o 
último dia de prazo e que a 
documentación está 
·incompleta. A solicitude 
estúdiaa o Instituto Galega 
da Vivenda e Solo, que non · 
atopa solo e engade que o 
concello pode·construit as 
vivendas, pero "non a cur
to _prazo'.'. Para Tello, o en
frentamento entre Xunta e 
conceHo prexudica aos d~
saloxados e solicita que 
cumplimentar a documen
tación e concretar as medi• 
das para acceder a·os 800 
millóns de pes~tas aproba
dos polo Congreso ~os De.; 
putados.+ 

Denúncian paros 
nas obras da autovia 
das Rias Baixas 

Segundo denúncia a UGT, a 
construción de catro treitos da 
autovia das Rías Baixas e$tán , -
parcialmente paralisados -só 
traballa un turno de oito 
horas- por mor do 
im'pagamento das débedas 
das empresas adxudiéatárias 
da constn.Jción ás subcontra
tas que executan uns noventa 
quilómetros entre Melón e Ou
rense e entre Fumaces e Alla
riz. Nesta situación, os prazos 
de remate da mesma non se 
cumprirán. + 
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. Terá depósitos para submi.nistro en Coia, Guixar e Trasatlánticos da Ria 

Petrovigo contará con tres _ estació~ meno~s 
a· cámbio de renunciar á base petroleira 
90- G. LUCA 

'<.- A empresa Petrovigo non po
derá instalar ·no recheo de 
Bouzas os depositos de com
busti bel de gran capacidade 
que eran o centro do seu pro
xecto de subministro a buques 
~n tránsito. Concello, porto_e 
Zona Franca autorizan tres de
pósitos de 2.500 metros cúbi
cos nos peiraos de Coia, de 
Guixar e de Trasatlánticos. 

Os dez millóns de litros de fuel e 
gasóleo do proxecto de 19.93 
converteránse nesta nova conce
sión en 12.500 metros cúbicos. 
Os mariscadores e contrarias in-

. tegradas na Plataforma pala De
fensa da Ria que se opuxeran á 
extensa Area de .Servizo Maríti
mo prevista en Bauzas, por con
siderar que implicaba un cambio 
de uso do mar.de Vigo, desde as 
industrias de pesca ás de servi
zos, sinalaron que~a nova dimen
sión de Petrovigo é correcta. 

Concello de Vigo, Zona Franca 
e Autoridade Portuária acorda
ron estes noves pontos de ins
talación para Petrovigo dentro 
do Plano Especiai do Porto. A 
Autoridade Portuária re-nego
ci ará agora con Petrovigo a 
concesión precedente. 

A administración de Obras Públi
cas do governo de Felipe Gonzá
lez defendeu activamente o plano 
orixinal de Petrovigo como unha 
oportunidade para converter o 
porto do Sul nunha Marsella ca
paz de xerar negócios e traballo 
na área dos servizos. O empresa-. 
riada da pesca e dos e.staleiros 
(Polyships, Pescanova) aposta
ban por este cambio de uso da ria 
da man de Abel Caballero. Desde 
o concello de Vigo, os renova-

dores de Carlos Príncipe apraza
ran a ·concesión de licéncia muni
nicipal. No concello do PP, Fraga 
delegou a defensa de Petrovigo 
no teniente alcalde Gil Sotres. Al
guns concelleiros do PP opuxé
ronse ~ctivamente. Só o BNG re
cusou a petroleira de Bauzas des
que saira a exposición pública. 

Mariñeiros e 
técnicos en contra 

A mobilización dos mariscadores 
e armadores de baix:ura mantivo 
á opinión pública informada sobre 
os perigos para a riqueza bioloxi
ca da Ria e dobregou finalmente 
a vontade do PP local que dubi-
9aba entre seg.uir as indicacións 
de Fraga ou librarse dun perigoso 
motivo de tensión na campaña 
vindeira. A posición dos traballa
dores do mar foi .decisiva para 
convocar contra a base petroleira 
a opinión da Consellaria de Pes
ca e de lnvestigacións Mariñas. 

Baixo a nova disposición nos 
tres peiraos, Petrovigo será un
ha empresa de distribución me
nor que sumará a- sua capacida
d e ás estació-ns de subministro 
existentes, at$ sumar unha ca
pacidade total de algo ' máis de 

trinta mil metros cúbicos. 

Vista 
do 
recheo 
de 
Bouzas 
na Ria 
de Vigo. 

A entrarada en servizo do oleo
ducto procedente da Coruña 
evitaba á ria de Vigo a entrada 
de grandes tanqueiros e rebai
xaba en 600.000 toneladas o 
tránsito de ria. Esta foi unha das 
razóns que a Plataforma para a 
Defensa da Ria de Vigo esgrim i
ra últimamente para recusar a 
instalación da área de servícios 
marítimos de Bauzas. 

Na véspera do pleno do Concello 
de Vigo que tratou da concesión, 
a Autoridade Portuária sentou na 
mesa a representantes de Defen
sa da R·ia e de Petrovigo e anun
ciou ao termo da xuntanza un 

· príncípio de acordo. Para o pre
sidente do Porto, Xan Corral, es
ta coincidéncia inicial de criterios 
entre mariscadores e patrocina
dores da estación de subministro 
estaba na instalación agora· con
certad a de tres estacións de 
combusti15el, con capacidad e non 
superior a 10.000 metros cúbi
cos, que atenderian a demanda 
da ria até o· ano 2017. A Platafor
ma pala Defensa da Ria lamenta 
que no novo trato, Petrovigo so
barde a capacidade prevista de 
10.000 m~tros ·cúbicos.+ 
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A dase política 
./ 

a u toe tona 

MANUEL CAO 

No pasado verán ocorriu un suce~o simpático, pero moi ilustra, 
tivo do que é a clase_ política galega. Unha concelle~ra de Ou, 
rense foi criticada pÓr utilizar operátios do Concello para que 
lle pintasen o seu . chalet de verán nun lugar das Rias Baixas. 
Ela' era 'responsábel dunJ1a determinada área na equipa de go, 
vemo muni.cipal, ao tempo qu~ pasaba por ser unha de tacada 
persoalidade universitária, científica e ilustrada. 

Cando saen á luz os éxitos .editoriais e docentes do catedrático 
Quintana da U. Complutense de Madrid non hai que ter ave, 
sas in tencións para sospeitar que exemplo c mo ~e te ha de 
haber por aquí alguns. Máis, voltemos ao imp rtantc. E ta 
concelleira do PP ourensán - upón e que e collida pola ua 
preparación pois veu importada do exterior- ad ica, ao pare, 
cer, parte do seu tempo libre a arranxar co traballadores do 
Concello unhas man de pintura no eu chalet e non lle parece 
nada raro. Os traballadores tampouco viran nada raro, nen 
cen urábel pois, ao mellor, eran tanta a vece que quizái ti, 
ñan feito o mesmo que. eso debería er normal. Ademai , qué 
ian facer: negarse a pintar o chalet da conce lleira? Non era 
aconsellábel pois quén sabe o que poderia pasar. 

V elai algunhas perguntas: para qué Gal iza ten que importar e 
dar pulo a unha suposta elite intelectual e política que ao final 
ten como principal aspiración e case único horizonte que algun 
paisanos lle pinten a casa? Por qué non escoller como concellei, 
ro do PP ao próprio pintor? Será un simple cidadán do país pero 
falará o galego, será un traballador máis eficiente e, ao mellor, 
até pinta el mesmo a sua casa. Bromas aparte, resulta frustrante a 
tardanza da clase política galega autóctona en descubrir que non -
necesita de ninguén do exterior para facer política, gañar.elei, 
cións, tomar decisións e actuar nun mundo internacionalizado e 
aberto no que cadaquén pinta a sua casa como pode. 

Sesión do Parlamento galego. 

'Resulta frustrante a tardanza da 
clase política autóctona en descubrir 

gue non necesita de ninguén do 
exterior para facer política" 

E moi típico na Galiza -en todos os partidos políticos ou insti, 
tuéións- atapar unha situación de sometemento do autóctono 
ao foráneo, sobre todo español. Xa vai sendo hora de medrar, 
actuar por e para nos mesmos sen complexos estúpidos. Na eco, 
nomia aberta e mundializada á maioria das profesións que até 
agora tiñan un peso enorme han pe facelo valer no acontecer 
diário. -Espectáculos como o do actual Govemador Civil de Ou, 
rense chegado de Molina de,Aragón (Guadalajara), levado "en 
paJmitas" pola elitiña local, encumiado eleitoralmente polos 
home~ de Baltar, lexitimado. como analista e experto no na, 
cionalismo galego! só se poden pro~ucir en Galiza. Até para sa, 
ber calé o noso idioma recórrese ao "maxistério" (sic) de supos, 
tos expertos foráneos que, se son intelixentes, sácarníl.OS os car; 
tos e, para acabála de reinatar, construímoslle e pintámoslle a 
casa gratis. Polo demais, Galiza leva anos govemada polo cate, 
drático Fraga sendo esa condición valorada especialmente aqui. 
Fíxense que somos unha excepción dentro dos países do noso 
entorno. Non son catedráticos de nada: Kohl, Pujol, Chirac, 
Ardanza, Gonzálet, Clinton, etc. Os políticos galegas farán sal, 
taro tapón disfuncional dos políticos alleos máis pronto ca tar, 
de exercendo todas as respol)sabilidades. • 

f,.-



?97 

.. 

ECONOMIA 13 
20 DE FEBREIRO DE 1997 ANOSATERRA N2 766-ANO XX 

Os transportistas galegas non secundan o paro pero comparten as reivindicacións 

'Non estamos en folga, perO paramos por obrigación' 
-0- H. VIXANDE 

A folga de transporte por es
trada está a afectar a todo o 
Estado, 'incluida a Galiza, 
mália que aqui o seguimento 
da mesma non é tan maiori
tário como noutras latitudes. 
O Venres 14 de Febreiro o 
director de Trans.pc;>rtes .A 
Galaica, Xoán Luís Domín
guez Silva, e os seus traba-
1 ladore s empregaron o dia 
en preparar un churrasco. A 
empresa non está en folga, 
pero o temor ás accións dos 
piquetes motiva que estexa 
detido o movimento dos ca
mións. Nas lonxas o prezo do 
peixe está polo chan e en xe
ra'I as mercadorias perecedei
ras apodrecen nos armacéns. 

próprios, de modó que , non es
to u a ter problemas, é máis, a 

. canta da folga a mercadoria está 
a baixar e grazas a iso podo tra
ballar peixes caros, ·como d pei
xe espaga, onde a baixada foi 
de trescentas ~esetas o quilo. 

Transporte por ferrocarril 

O papel xogado polo ferrocarril 
. nesta folga de transporte por es

trada é irrelevante porque nestes 
aríos foi perden(!o peso. Entre 
1985 e 1995 no Estado reducí
ronse nun 15,9% as mercaderías 
transportadas por ferrocarril, má
lia aumentar considerabelmente 
o transporte nese periodo. A re
dución na porcentaxe de-viaxei
ros foi menor, o 4, 1 %. Os recor
·tes no uso do ferrocarril produ-
círonse málla que nestes anos 
medraron compañias privadas 
dedicadas a este labor, como a 
galega Transfesa, unha das máis 
importantes de Europa. 

"Non estamos en folga, pero 
obrigatoriamente estamos para
dos", explica Xoán Luís Domín
guez Silva, de Transportes A 
Galaica. A asociación patronal á 
que pertencen moitas das em
presas transportistas galegas, a 
Confederación Nacional de 
Empresas de Transportes, Ce-

De esquerda a direita, Xoan Luís Domíngue:z:, Manuel Lago, Xusto Oxeo e Alfonso Garcia, de Transportes A Galaica, preprandó un 
churrasco durante a folgo. Abaixo, en peixes Pérez Mateus traballa parque venden eri Portugal. A. IGLESIAS 

A pesar de que a redución ta
mén se rexistrou en Estados co
ni o Franza o,u o Reino Unido 
(en similar pqrcentaxe que en 
España), neutros país·es como 
ltália, Portugal, Austria ou Bélxi
ca, o uso deste meio de trans
porte medrou. Alemaña, onde a 
redución foi do 42,3% en unha 
década, segue a ser o país de 
Europa no que, con diferéncia, 
máis se usa o ferrocarril. 

. natrans, non secunda o paro. 
"Por desgrácia, se se conquire 
algo , é grazas aos que están 
seguindo a folga", asegura Xo
án Luís. A Federación de Aso
ciación de Transportistas, Feda
trans, é quen ten máis respon
sabilidade neste paro e ten de
nunciado a "cabezonería" da 
Administración e o silenciamen
to do-paro. 

O enfrentamento entre os trans
portistas e o Governo central 
ven de longo e as negociacións 
comezaron en Xullo pasado , 
ainda que en to-
do o ano 1996 
non se rexistra-

O papel 

policial que ás veces non é 
efectiva. 

"Hoxe [polo Venres 14] vendé
ronse catro barcos de peixe e 
iso hai que levalo ao mercado", 
explica Laureano Gonzalez, em
pregado da maiorista J.J. Elich. 
"Ternos medo, pero ternos que 
traballar -abonda-, non me pa
rece mal a folga, pero s€n pre- -
xudicar aos demais". 

Xoán Luís Dominguez , de 
Transportes A Galaica, non está 
conforme coa decisión tomada 

polos armadores 
de sacar os ca
mións á rua. "De 
ter camións frigo
ríficos -explica-, 
quedaria no ga-

ron avances . "O 
Governo foi avi 
sado con moito 
tempo de qu·e en 
Febreiro ou Mar
zo haberia folga, 
pero non mudou 
de postura", indi 
ca Xoán Luí s. 

"A maioria das 
empresas de 
transportes teñen 
menos de cinco 
camións con au
topatronos e moi
tas delas só em
p regan a unha 
persoa", canta 

do ferrocarril 
nesta taiga foi 
irrelevante 
porque o 
transporte de 
mercadorias 
neste meio 

raxe por moi fa
rrucos que se pu
xese n os arma
dores . Este día 
sairon con oios 
custodiados pela 
Guarda Civil, pe
ro cando chega
ron a Verin e to
paron cos pique
tes, a Garda Civil 
deixounos tira
dos. É certo que 
alguns camións baixou un 1 5°/o 

Xoán Luís, des-
crebindo un sec-
tor atomizado on-
de as reivindica-
cións substancial-
mente coinciden, 
independente-
mente de que se-
cunden o paro ou 
non. A intervención dos prezos 
do combustíbel para reducilos é 
a-petición máis coñecida, pero ta
m é n inciden neutras reivin
ciacións relacionadas coas xubi
lacións anticipadas, o recoñeci
mento das enfermidades profisio~ 
nais, o control da profesión e a 
inspección da actividade. 

Na Galiza o paro non afecta a 
todos. Nas lonxas os empresá
rios decidiron arriscarse e orde
naron que os cq.mións circulen 
escoltados por unha protecció.n 

pasan, pern os 
folguistas anotan 
as matrículas e 
cando remate is
to haberá repre
sál i as, como xa 
pasou neutras 
taigas". Xoán 
Luís Domínguez 
comparte as rei
vindicacións de 

Fedatrans, ainda que a sua pa
ternal, Cenatrans, non secunda 
á. folga. "Contado, creo que a es
tas alturas xa hai circunstáncias 
que permiten desconvocar e ne
gociar", di Xoán Luís. 

Situ~cións especiais 

Un ·sector que está a padecer a 
folga con especial. intensidade é 
o dos distribuidores de prensa. 
"Revistas -estatais de grande ti
raxe, como Pronto, tiveron que 
reducir a ·menos da metade o 

número de exemplares imprimi
dos porque non poden vender 
na periféria", explica Xaquin- Ca
rrasco, de Mercúrio. "Onte [polo 
Do_mingo 16] apareceume un 
xénero que levaba perdido oito 
dias -explica Xaquin-, o que ta
cemos para distribuir é mandar 
furgonetas pequenas e probar 
sorteJ e ver si pasan". 

As grandes revistas de carácter 
estatal houberon de recorrer ao 
avión para chegar á periféria, e 
as compañias aéreas aplicaron 
a tarifa máis elevada: 55 pese
tas por quilo transportado. As re
vistas pequenas, pala forma de 
ser empaquetadas ,· f"!On poden 
ser enviadas en avión, de modo 
que quedan nos armacéns ou di
rectamente non se imprimen. 

O paro non afecta a todós por 
ig.ual, o comércio con Portugal é 
un caso. "A folga influe moito, 
pero a min vaime ben -canta 

Xosé Pérez Giráldez, da empre
sa maiorista de peixe Pérez Ma
teus-; son exportador de peixe a 
Portugal e traballo con camións 

· O servizo de Correos usa a Ren
fe para os seus envíos, pero as 
causas cambiaron nestes anos. 
O vagón postal desapareceu e 
nas longas distáncias unha carta 
fai vários transbordos. Un envio 
desde Barcelona vai . en tren a 
Madrid e chega a Galiza en fur
gón postal -por estrada-, pero 
este descárga~e en Compostela, 
onde está centralizado o servizo, 
de modo que si a carta vai á Co
ruña, te11 que ser remitida a esta 
localidade desde Santiago. Hai 
dei anos, a mesma carta cubriria 
a distáncia entre Barcelona e A 
Coruña no mesmo tren e en .17 
horas, hoxe tarda vários- dias. + 

XURXO BORRAZÁS 

Transportis,tas 
.Días atrás, o mesmo día en que se coñecía o au
mento do paro en xaneiro e as cifras anuais da 
EPA, escoitaba unha tertulia da radiq autonómica 
na que dúas luminarias, dous resplendentes fachos 
do pensamento razoado, de reflexión profunda e a 
ciencia inductiva comentaban as protestas dos ca
m ioneiros. Ambos coincidían en: .. ben, ambos 
coincidían en todo, pero repartían o traballo e 
ocupábanse de diferentes flancos. 

O primeiro contertulio, c;oa voz íntegra coma un c~ 
nón enemigo e tentando compatibilizar a ciencia 
coa espo.ntaneidade (obxectivo secular d9s huma
nismos occidentais), dixo entón que observara na 
tele aos represehtantes dos camioneiros. chegando 
ao ministerio, e que realmente lle pareceran "sinis
tros" e "ferpces':. Non escoitei máis nada porque era 
noite e preferín o silencio; ou sexa que · a miña opi
nión é parcial, pero o~órreseme agora que por "sinis
tros" quería dicir pobres, e por "feroces" cabreados, 

Así, o primeiro analisaba a protesta coma unha ou viceversa. Non sei se saben famén estes señores 
ameaza e un ataque á sociedade e á economí~ espa- que cobran máis eles por palabra ·pronunciada (in-
ñolas (marco habitval dos seus cadros); e ao segun- cluíaas as repetidas, as pref)osicións e os artigas) ca 

_ do, un algo acatarrado e coa voz "tomada", quedá- os camioneiros por quilómetro percorrido (incluídos 
ronlle folgos para afondar na lindeza do ministro de os noctu.mós e por estradas xeadas). 
tumo do govemo amigo (o que non dá posta o cha-
papote e nos quere quitar o tren) e concluii;: con A diferencia está en qüe aos camioneiros págálles 
voz grave, supoño que polo arrefrío, que todo era quen Ós contrata e as s).Ías mercadorías chegan a ).m 
unha manobra de Herri Batasuna. A afirmación - destino útil; mentres que os oráculos sufragámolos to-
non era gratuita, e o piar no que se baseaba era a dos, democraticainente; as súas mercadorías podrecen 
excesiva forza da folga no País Basco. Manter posi- nos remolques sen refrixerar, van sen freos, fállanlles 
cionamentos tan libres nun medio pübhco non é as· luces, excédense na carga, den-ápanlle as roelas e os 
decore doado, e explicarase seguramente por serer:i seus tacómetros son mamarrachos de neuronas ento-
quen os esgrimen simples convidados hertzianos, e lecidas. Se bebes, non conduzas, camioneiro. E se es 
non funciona.ríos dóciles e dixitais: un resentido, non esbardalles, contertulio.+ 
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DNI e pasaporte-resí~tense ao galega, euskera e cataláñ 

Nombre: Sabela; Apellido: 
Teixeiro, Nació en: Arteixo _ 
-0- A. ESTÉVEZ 

O galego, o basco e o catalán ainda non entraron no DNI, no 
pasaporte e no Rexis'to Civi1. A preocupación pola seguridade 
de documentos como o DNI que levou a cambialo duas veces 
en sete anos, a última cun papel imposíbel de falsificar, nQn 
se traduce en achegar estes á realid.ade configurada tras· os 
Estatutos de Autonomía. En Europa, non existe o DNI nalguns 
países; somen·tes permisos de conducir e Rexisto Civil, .e es
tes documentos reflexan o plurilingüismo dos Estadós, foclu
so danqo prioridade ao idioma que tala o titular do permiso. 

mente, a Dirección Xeral de Trá
fico decidiu que todos o's permi
sGs de conducir contemplaran, 
ademais do castellano / o gale
ga . "Foi unha ·campaña de base, 
conseguiuse a base d~ sglicitu
des das persoas interesadas", 
sinala Xosé Manuel Sarille, pre
sidente de A Mesa. 

Sociedades sen carné 

O Documento Nacional de ldenti
dade nasceu en 1944, ideado po
lo réximé franquista e acorde co 
estabelecido en 1938 para o Re
xistro Civil. Non era posíbel cha
marse Xosé Manuei, Xurxo ou 
Uxia. O réxime franquista instau
raba a ditadura do castellano cor
tando a política · de bilingüísmo 
emprendida timidamente por Ca
' talunya, EusRadi e Galiza durante 
a República e, mantida pola Ge-
neralitat durante a gu~rra. Cando Uriha· senténcia do Tribunal su=-
en 1990, o Governo do PSOE premo de 1993 denegaba a de-
.substituiu o DNI da;ditadura por manda dun home que tjueria 
outro dócumento, -cun .formato inscribir o nascimento do seu fi-

. menor, diferente cor, foto dixitali- llo en 'catalán no Rexistro Civil, 
zada e supresiónº de elementos aparte de facelo en·castellano. A 
como a profesión, OL:J o ~stado ci- senténcia cortaba os intentos de 
viL non acometeu a introdµ.cción introducir o bilingüismo no Re-
das líriguas próprias das naciona- xistro Givil, lembrando que non 
lidades históricas. Tamén é cer:to era. competéncia da Generalitat 
que ainda que se inéluiran non e polo tanto non estaba suxeito 

-_acadaria máis posición que a dun á Lei de Normalización_ Lingüísti-
idiqm_a subordinado. · ca. Certificados sobré o estado . 

civil ou o mesmo libro de familia 
-Pará o Governo teriá sido doado incorporan textos bilingües e, 

SOCIEDADE 
ANOSATEBRA 

DA 
· YERRA 
AS2BAL.L.ADA 

Peitos e 
tetil.las, 

produtos 
naturais 
de po~tada 

O corpo da mulier contin.ua 
servindo de fonte para publi
.cistas e meios de comunica
i:.ión á hora de vender os seus 
produtos. Os peitos da muller 
tan pronto serven como ampa
ro para un cativo, caso dos va
los publicitários de Prenatal, 
como para 
significar 
un produto 
alimentí
cio. Emu
lando unha 
campaña 
anterior 
dunha mar
ca de mar- . 
melo CU X'OS 

publicistas 
recurriron a 
·espir a unha 
rnodd<,:> - nos 
valados pu
blicitá,,rios in
citando a . "co
mer" , agora a 
revista Galicia 
Autonómica y 
Municip_al recu
rre -a un efecto sernellante para 
a sua portada. Os esforzos por 
dignificar a imaxe da muller 
que se fan desde os colectivos 
feministas e cuxas sensibilida
des . chegaron as institucións 
non ·paraµ a criatividade dos 
publicÍstas. A modelo da gor
tada da revista amos(l un peito 
mentres o outro tápase cunha 

. tetilla, que sostén na ~an. De-

baixo o gran título: Galicia, 
productos naturales. . 

A portada da revista xa rece
.beu· a resposta da secretaria da 
muller de CCOO, que pediu a 
retirada da publicación, e as 
queixas chegaron incluso aos 
meios de comunicación esta
tal, obxectivo que buscan moi
tos publicistas co · ániino de 
provocar interese· sobre o pro
d u to. O .mesmo director de 
Galicia Autonómica y 
Municipal, da Coruña, recoñe
ce que se lle está a dar publici
dade coa que non. contaba. As 
mulleres de CCOO indican 
que despois de acadar que 
existan directrices a nível eu-

. tope.u, estatal e autonómico 
' sobre o sexismo na publicida

de,. existan meios que se salten 
o respeito á imaxe da mull er. 
Nese sentido, dirixíronse ao 
Servizo Galega de lgualdade, de
penden te da consellaria de Fa
mília, Mullere Xuventude, pa
ra que se posicione en relación 
a este caso. A conselleira Ma
nuela -López Besteiro anunciou 
recentemente o seguime.nto do 

seu departa-
mento sobre a 

utilización da 
muller nos 
meios . 

A etiqueta 
de produtos 
naturais na 
portada en
globa á te
tilla, á bata 
da modelo 
e á propria 
modelo, 
ainda o di
rector da 
revista re
duce · o 
debate a 
.afirmar 
que a 

portada non é erótica. 
José Mª Rey afirma arrepentir
se de ter elexido a portada e 
ante a pergunta de se non es
peraba que con esa imaxe ian 
xurdir as protestas posteriores 
sinala que "cando a eleximos 
non pensabamos nesa posibli
dade, agora se volveramos atrás 
non a fariamos porque me dou 
conta de que a foto préstase a 
equívocos".+ 

PucHEmo 

introducir estos cámbios no DNI. sen embargo, os libros que se 
A proba está nos pasaportes manexan no Rexistro· están en Q d t f tb 1,; t · 

:európeos, rios que·os irlandeses " · cástéllano."'·A ·d1sposicíón dun -_ pro ll .0 U O lS- lCO 
. ._ foron capaces de introducir o secretário de :Rexisl(~· CiYikpecle..,. .--:·-- "'"" , · :.. r: -~ ·< _ . .. 

· ~~(~~~~~~~.u~~:i~!~~~d0;0ºi!~~t~ , ~~~~b~i!~~~f*i1~J~/sª~,~~~~~ '" /~Aqu~Té~ ~~eif~d~::teim~bJ¡.·eh oll:r~~ futb~l d~ lig~~ ~rofi:íonais ca-
en que este idioma-· era uri ím- _;. pero;""en ~xeYal, ~a - Administración mo un deporte, perdenan nestas semanas as d1optnas por m~r. dos 
portante símbolo definitório de de Xustiza ten unha atitude moi efec~os_ surprendentes da chamada guerra das pataformas televzsrvas, 
Irlanda. Ao control que supón o reácia a introducir as línguas di- A~e; cose~ -fulgor mediát~co,-· est?-ba en disposkiQn de taladrar moitas : 
DNI súmaselle unha desvincula- ferentes ao castellano", explica o cataratas sociais. Nunha economia de mercado como na que nos mo-

, ción do cidadán dos dados que responsábel de A ·Mesa. vemos, os espectáculos deportivos, os musicais, os -teatrais, os artísti- _ 
comporta. O DNI reflexa a con- · · cos é., en xeral; -os chamados servícios do ·ócio', sori productos como 
dición de cidadán español e á En Su íza, Bélxica, Noruega e calquera outros, que se mercan e se -venden na percura dun benefício. 
división provincial. A comunida- Finlandia non existe o ·documen- O comércio dos espectáculos· deportivos ten un papel decisivo, tanto 
'de autónoma ou nacionalidade to de identidade; expiden o pa- na economía mediática, éomo na do .deporte de alta competición -e 
queda relega_da. saporte e os permisos de con- profisionq.l; asi como nas firmas que se moven ao seu carón. O desen

No caso dos permisos de con
ducir, xa non é preciso que s_e · 
solicite o documento bilingüe. A 

. Mesa pola _Normalización Lin
güística levou a caqo unha cam
paña na que denunciou que, 
mália as esixéncias de moitos 
cidadáns, víñanse expedindo os 
permisos en castellano. Final-

ducir. Estes documentos están · volvimentó telecomunicativo e, en especial, as transmisións dixil;ali-
redactados en todas as línguas· .' zadas', multiplicaron de ~al xeito ~ nécesidades das ofertas televisjvas 
do Estado; por exemplo, en Bél- que o prezo dos espectáculos deportivos para ser retrasmitidos aumen-
xica, en francés, flamenco e ale- tou nalguns casos, coma .nos ·campionatos mundiais de fútbol do 2002 
mán, con preferéncia para a co- e 2006, en máis dun -1000% (mil) . A televisión dixitalizada necesita, 
munidade á que pertence a per- de momento, para a sua subrevivéncia, das transmisions deportivas. 
soa; no caso de Finlándia, acon-
tece algo semellante coa comu- Os clubes e os partidos pasán a formar parte do "elenco" das TVs. As 
nidade sueca e en Andorra ex- ~ regras deportivas van mudar en función das necesidades televisivas .. + 
pídense en catalán.• 

20 DE FEBREJRO DE 1997 

'. 

lrimia, a revista da lgrexa 
galega chega ao N~ 500 

A revista lrimia chega ao seu 
número 500 cun repaso pola 
sua própria história e cun ba
lanzo positivo. Coa dirección 
de Carmen Puente e un 
importante número de . 
colaboradores, a revista sae 
cunha periodicidade quince
nal ainda que a sua intención 
ao GOmezo da andaina, en 
1981 , era de publicarse 
semanalmente. A asociación 
lrimia constituise no ano 
1978 para aglutinar aos mó-
·vimentos e actividades exis
tentes por un cristianismo de. 
base.+-

La Voz dalle paso 
á cuarta xeración 

Xosé Luís Gómez foi nome
ado novo director de La 
Voz de Galícia e Xosé Luís 
Vilela director adxunto, en 
sustitución de Xoan Ramón 
Díaz e Armando Fernández
Xesta. O cámbio ten o cala
do de darlle paso á IV xera
ción dos proprietários do 
xornal que se poñen á fron
te da empresa. Asi o presi
dente, Santiago Reí, mani
festou no acto de relevo 
que "hai 35 anos, nengun 
de vós estaba aqui. Eu si. 
Hai 30 anos comezáchedes 
a chegar alguns. Hoxe 
están aquí as persoas .que 
fixemos La Voz na última 
etapa", animando aos que 
toman o relevo e desexán
dolle, aos máximos respon
sábeis, os seus tillos, Emi
lio e Santiago Rei, 
conselleiro delegado e 
vicepresidente, respectiva
rnente, "todos os éxitos", 
pedíndolles que " esta casa 
siga vivindo nesta indepen
déncia admirábel que non 
nos consinte ninguén". O 
Grupo Voz, terá que decidir 
agora se se integra na 
cadea radiófonica que, pro
movida polo PP, pretende 
mQntar Televisa, xuntándo
se á Cadena Ibérica, e se se 
alia coa plataforma televisi
va de Telefónica, como lle 
está a requerir o PP.• 

Xuízo contra Pepe Rei 
o 10 de Marxo 

O xornalista Pepe Reí , direc
tor da sección de 
investigación do xornal Egin 
de Donóstia, será xulgado na 
Audiéncia de Madrid a partir 
do próximo 1 O de Marzo. Rei 
fora convocado á vista o 22 
de Xullo pasado pero a 
audiéncia adiou o xuízo ao 
reclamar a acusación tempo 
para recadar evid~ncias con
tra o xornalista. A vista do 1 O 

· de Marzo prolongarase até o 
14 do mesmo mes. En defen
sa da liberdade de expresión, 
avogados, xornalistas, escri
tores e artistas de vár.ios paí
ses prestaran o seu apoio ao 
xornalista denunciado polo 
conselleiro de Interior do Go
verno Basco de trasladar in
formación para comisión de 
atentado. O xuíz Bueren deu 
por boa esJ? imputación da 
policía e asinoü a reclusi6n · 
preventiva para Pepe Reí, 

_ que sofreu xa tres. meses de 
cadea. + 
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20 DE FEBREIRO DE 1997 · . A NOSA TERRA 

A liberalización ataca as políticas progresistas en urbánismo 

O PP anúncia a supresión da _cesiól1 - ·'· '• 

do 15% aos conCellos no aprOveitaménto)irbañíStico.· · 
* x.c. 

O Consello de Ministros pre
vé a imediata aprobación dun 
decreto que modificará a 
obriga actual dos promotores 
de ceder entre un 1 O e un 
15% do terreno ur.banizábel 
aos concellos. Esta cesión,· 
que en moitos casos se facia 
en cartos, permitiu a moitos · 
concellos sanear as suas ar
cas municipais. A Xunta terá 
que dicir se traspasa esa su
presión do 15% á lei galega. 

So capa de que así baixarán o 
prezo dos pisos, o governo da di
reita quer suprimir un dos instru
mentos que, na man de corpora
cións progresistas, permitía facer 
unha política urbanística controla
da. A argumentación guverna
mental sostense con dificuldade, 
porque unha das particularidades 
do edificio democrático nos con
cellos é a sua capacidade para 
prdenar o urbanismo. De feíto o 
uso da disciplina urbanística, bai
xo control político, é unha das ga
rantías que se conseguiu, apesar 
das contradicións, desque os 
concellos son eleitos polo voto. 

A actual Lei do Solo entende 
que urr 15%, por termo médio, 
da superfície urbanizábel ten 
que ser cedida ao concello por
que se entende que é este quen 
converte en urbana unha pro
priedade. Moitas veces ese 
aproveitamento do 15% faise 
nas próprias edificacións, obtén
dose locais, prédios ou facendo 
permutas cos proprietários_ Ta
mén se chega a convénios de 
actuación, pagando unha canti
dade acordada ao concello. 

O feito de que se teñan dado 
clamorosos casos de corrupción 
nas recalificacións de terreas, 
con comisións clandestinas, non 
pode ocultar que a socialización 
da propiedade urbana ten impe
dido un desenvolvimento des
controlado como o dos anos do 
desenrolismo franquista. 

Na Galiza o caso de Oleiros é 
singular á hora de ter feito uso 
desta utilidade municipal. O ar
quitecto municipal, Enrique Seoa-

A socialización do chan é unha conquista en peñgo coa supresión do 15% dos concellos. A_ IGLESIAS 

ne, declaraba a este periódico hai 
agora pouco máis dun ano, "a na
sa particularidade é que facemos 
xestión urbanística. Aplicamos a 
leí , especialmente no qu~ toca ao 
15%, quer dicer a porcentaxe de 
plusvalías que lle corresponde á 
sociedade, que ·non queda en 
mans dos promotores privados". 

Esa porcentaxe non é igual en 
todos os concellos nen para to
dos os terreas e a cesión vai aos 
concellos ou á administración 
que corresponda (á Xunta no ca
so -de polígonos industrais). Seo
ane lembraba, "conséguense so
lares que despois saen a poxa e 
son ingresos que o cóncello in-

. viste mercando terrees para .zo
nas verdes, equipamentos ou in
fr~estruturas. O destino loxico é 
utnizálo para vivencias sociais". 

O PP pre~re transferir esa utliida-
-de, anunciando a modificación da 
fin-anciación dos concellós para 
evitar a de~capitalización.+ · 

XA:\ C ARBALLA 

Cachón corrixe·a Romai 
Romai Beccaria tatexaba nunha entrevista radiofó, 
nica sobre a vacinación da meninxite: "Non ten 
sentido ... Non sei se serve, alguns médicos din que 
i, outros que non ... Non convén facela masiva 

porque se descoñecen os efectos secundários. Din, 
me os médicos que debilitan aos que se lle pon". O 
resultado aumentou a incertidume e lonxe de apa, 
gar o lume do pánico acendeuno máis. 

Horas despois o seu suce.;or na Conselleria de Sa, 
nidade galega, Hemández Cachón, tiña que sair a 
desmentir ao presidente do PP coruñés porque non 
hai nen dous meses que a Xunta fixo esa campaña 
ma iva de vacinación e non falou de efecto secun, 
dário nengun. 

O asunto é que Romai queda cunha. man diante 

e outra detrás, desprestixiado en M~drid e ·na 
Galiza .. Aló non pode ata.llar as críticas, como 
facia na Galiza, con grandes campañas de silen, 
ciamento dos meios de comunicación, pala via 
de inxección de cartas con saudos matutinos nas 
emisoras e conselliños sanitári()s de patacón. 
Acó terá que aturar os risos dos seus contrican, 
tes internos. que frotarán as mans ao ve~o facer o 
ridículo. 

Ademais haberia que facer .unha outra conside, 
ración. Un só caso de meninx.ite en Madrid pro, 
voca a atención de todos os informativos. Unha 
ringleira deles nos meses finais de 1996 na Gali, 
za, c~m campaña de centos de miles de persoas 
vacinadas ainda é ignorada hoxe até ·pQlo pró, · 
prio Róinai. + 

CA.IVIIÑA.NI><> COA ~ISTORIA 

As Guias de A Nosa Terra 
axúdannos a coñecer o país 

Para levar no peto .e sair a percorrer as rotas de Galiza 

Sesenta páxinas a toda cór con planos,_ fotografias, gravados, 
debuxos e suxerencias para o ca.miñante. 

Á VENDA EN LÍBRARIAS A 600 PTA. 

Máís infon'nació.n no Teléfono (986) 43 38 30 
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Loyola del Palacio, Ministra de Agricultura. 

O Governo admite 
a dificuldade· 
de aumentar 
a cuota láctea 
A UE non lle vai aumentar a cuo
ta láctea ao Estado español na 
revisión que terán que facer esta 
Primavera, segundo se despren
de da resposta a unha pergonta 
formulada polo deputado do BNG 
Guillerme Vázquéz. O Governo 
central aduce que estas reticén
cias da UE, . teñen moito que ver 
"coa petición no mesmo senso 
que realizan oütros paises comu
nitários". A- contestación que lle 
deu o comisário Fischler, respon
sábel de Agricultura, a unha car
ta da ministra Loyola del Palácio, 
só entra en razóns técnicas, sen 
entrar en consideracións políticas 
nen facer unha valoraeión das 
circunstáncias especiais que in
terveñen no Estado español, can-

. ·do· se nega a adoptar "medidas 
especiais para atenuar o sobar
damento da cuota láctea en Es
paña como consecuéncia da apli
cación do réxime de cuotas leitei- · 
ras para a campaña 1995-96". 

Noutra arde de causas e tamén 
no Parlamento estatal, o PP né
gase a que os productos podan ir 
etiquetados en galega, catalán ou 
basca, a non ser aqueles consi
derados. "tradicionais ou típicos", 
acolléndose á Constitución ( arti-:
go 149), para afirmar que os pro
ductos que afecten á saude te- · 
ñen que ir etiquetados en espa
ñol. O deputado galego, Francis
co Rodríguez, puxo de manifesto 
como estas restriccións non as 
hai para os productos etiqueta
dos en inglés, e a concepción 
ideolóxica do PP que ten ao es
pañol como "língua dos negócios 
e ao catalán, galega e basco, co
mo língua do tolclore'_'.+ 
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A perda do idioma, a división territorial e a tortura motivan o descontent~ 
- ' . 

As raices da violéncici no País Basco 
* M. VEIGA 

Non é necesário remontarse ás 
guerras carlistas -o carlismo 
tiña un contido nacional en 
Eusk~di e Catalunya do que 
carecia en Galiza; as áreas de 
uso do euskera coincidian co
as de máis influéncia do carlis
mo- para explicar as orixes 
da violéncia actual en Euskadi. 
A angúria interior que sinten 
os bascos, con independén~ia 
do partido ao que dirixan o seu 
voto, posue tr~s motivacións 
básicas: ·a pe~da do idioma, a . 
división territorial e a conti
nuidade da prática da tortura. 

O euskera é a única língua pre
indoeuropea do continente e o 
elemento que identifica aos 
bascas como comunidade, de 
feito a expresión Euskalherria, 
máis própria que a de Euskadi, 
significa os que talan euskera. 
Os cidadáns de hoxe son cons
ce ntes, pésie a certos logros, 
de que o seu idioma ten os .dias 
contados; a non ser que se pro
duza un xi ro político de notábel . 
envergadura. Os dados teóri
cos apontan que o 54% de eus
kaldu-nes (talantes de oasco) 
que existia en 1868 reduciuse 
en 1991 ao 23,7%. Pero mes
mo esta cifra debería sofrir im
portantes matizacións. Os estu
d os máis fidedignos indicari 
que os consultados soen mos
trar unha tendéncia a sobreva
lorar o seu coñecemento da de
vand ita língua. Ademais, os 
que coñecen o euskera só o fa-. 
lan parcialmente ao longo do 

· día, o que deixa patente unha 
realidade máis grave para a 
pervivéncia do idioma da que 
se colixe da análise abstracta. 
lnquéritos aproximativos indi
can que a frecuéncia do uso do 
euskera nos talantes da rua é 
só do 7,6%. 

Xa hai dez anos, Xabier Arzallus 
escrebia en Deia que a língua 
basca "vive unha situación non 
precisamente de .receso, senón 
de agonía". · · 

Unha división en ·aumento 

A división territoriai é outro dos 
perigos que ameazan a conti
nuidade de Euskadi como tal 
comunidade diferenciada. Non 
cabe dúbida de que esta frag
mentación, como a perda: do 
idioma, foi inducida e debilita 
as bases de desenrolo do país. 
Se a división entre o Estado 
francés e o español é a máis 
asentada, hoxe ·tamén parece 
establecida a ruptura entre 
duas comunidades: a Navarra e 
a Bascongada. E iso mália ser 
lruñea (Pamplona) a capital 
basca máis ~ntiga e a proce
der, ao parecer, os bascóns da 
Navarra oriental . Por se fose 
pouco, cada vez é máis notório · 
o intento de alimentar o sece
sionismo alavés. Cor:no proba 
abonda con remitirse aos 
apoios que recibe o novo parti- -
do Unidad Alavesa. Se o na
cionalismo do século pasado 

_ contabilizaba sete províncias, 
dividindo Navarra en duas e su- · 
poñendo outras tantas no Esta
do francés, hoxendia éJ,lgúns 
comentaristas do Estado espa
ño I comezan a considerar a 
existéncia de só duas como 

.. 

propriamente "abertzales", .pa
so prévio a consideralas como 
únicas propriamente bas_9as. 

En conxunto, os bascas de un e 
, outro lado da fronteira votan pa

ra designar, total ou parcialmen
te, nada menos que 12 institu
cións distintas. Demasiqdas pa
ra ·un país tan pequeno, snbre 
todo se se pehsa desde a óptica 
da sua vertebración. · 

1 nas demais constitucións euro
peas. Contodo, entre 1982 e 
·1990, ·484 pe·rsoas denunciaron 
tela padecido d~ novo. 

Tanto desde- o parlamento eu
ropeo, como · desde o comité 
contra a tortura das Nacións 
Unidos ·foi denunciada a pervi
vénciq de casos deste tipo no 
Estado español. Tamén Amnis
tia Internacional se fixo eco, en 
vários informes, da existéncia 
de numerosos exemplos docu~ 
mentados: 

O forte tecido social 

Frente a isto, os habitantes do 
País Basca opuxeron sempre 
a realidade dunha sociedade 

Só un organismo recóñece a 
unidade total do país: a Acadé
mia da Língoa Basca. A _unidade 
do sul (País Basco máis Náva
rra} é asumida pala Compañia 
de Xesús e implícitamente polo 
mando da loita antiterrorista que 
designou esta área co nome de 
Zona Especial del Norte .(ZEN). · ben organizada, visíbel tanto - . 

A tortura non remite 

A terceira raiz do descontento 
¡:itópase na tortura. Esta práctica 
era tan célebre na etapa fran
quista que a Constitución espa
ñola de 1978 incluiu un artigo 
proibíndoa, algo que non exis~e 

. através das sonadas cuadrillas 
ou sociedades ga9tronómicas, 
como do movimento de ikasto
las, 11acido e desenrolado pé
sie á proibición institucional do 
franquismo, ou de complexos 
cooperativos" como o de Mon- -
dragón, capaces de adaptarse 
na actualidade á competéncia 

Disparos da policia basca 
O pasado Sábado día 15, uni
dades da Ertzaintza dispara
ban, facendo ponteria, contra 
manifes_tantes de HB que en 

.número de várias decenas éle 
miles percorrian as ruas de Bil-. 
bao baixo o lema de Democrá
cia para Euskadi. O resultado 
foi de dous feridos de bala, un . 
deles secretário d8 concello 
nunha localidade da-província. 

, Os incidentes extendéronse, 
pésie a actitude de control man
tida por un doble cordón de or
de da manifestación. A ertzaint
za perdeu unha pistola' e un fu
sil que foron devoltos por vários 
manifestantes á policía local. 

Todos os partidos, non sendo 
IU, culparon a HB dos inciden
tes, pero especialmente notó
rios resultaron os comunicados 

· de apoio dos sindicatos da poli
cía nacional á ertzaintza. Máis 
matizadas foron as declaracións 
de lñal<i Anasagasti que dixo 
entender que "a ertzaintza se 
defenda cando· a teñen acurra
da", pero "tamén entendo que · 
hai crispación e esta crispación 

· hai que ila desmontando". Refe
ri ase, o portavoz do PNV no 
Congreso, á detención, pinga a 
pinga, dos dirixentes de HB. 

As imaxes da ·policía basca 

internacional. 

A sociedade basca rural estaba 
ben organizada ao redor do ca
serío que constituia unha unida
de económica e unha fonte de 
identidade. Esta procedéncia é 
ainda hoxe unha base de lexiti
m ación e ,non parece casual 
que un dos máis famosos e 
simbólicos poemas de Aresti 
seña o dedicado á casa do pai. 
O campesiño basco soubo sem
pre -aproveitar os seus recursos 
e preservar os seus· boscos, 
con cuidados continuados. Esta 
sotiedade rural acadou sempre 
cotas de desenvolvimento su
periores á área central caste
lán-andaluza. 

Os bascas, a maióres da sua 
ideoloxia, recoñecen no abert
zalismo a forza que encarna con 
máis decisión a loita pala sobre
vivé'ncia de Euskalherria_ (país e 
idioma) , de aí que a condea 
maioritária do terrorismo non le
ve consigo, como pretende o 
Estado, a exclusión social dos 
que si o xustifican. • 

apontando as suas pistolas, 
non contra mozos alborotado
res, senón· contra miles de 
persoas indefensas, causou 
conmoción en Euskadi. Ven 
ao caso lembrar as palabras, 
ainda recentes, de Arzallus 
acusando ao Cesid de infiltrar 
a ertzaintza. Outro dirixente 
peneuvista confesaba en pri
vado que un diário madrileño 
de prestíxio, especialmente 
empecinado nos últimos tem
pos co problema basco, exixi
ra unha respetábel cantidade 
de diñeiro por defender a. este 
corpo que naqueles días era 
_vítima dunha forte polémica.+ 

20 DE FEBREIRO DE 1997 . 

Os liberais con~nuan 
no·Governo de Andorra 

Os liberais conqueriron 16'dos 
28 escanos en xogo nas elei
_cións para renovar a cáma~a 
.lexislativa de Andorra, que se 
celebraron o pasado Domingo 
16 de Febreiro. O 80% do 
eleitorado participou nunha 
consulta na que o presidente 
Marc Forné revalidou a sua 
con\inuidade no poder en ba
se a prometer o 
desenvolvimento constitucio
nal no tocante aos direitos e 
liberdades, a diversificación 
da economía e a · 
modernización das estruturas 
sociais dun país que hai ben 
pouco que se COl'}figurou 
como un Estado moderno. 
Forné anunciou que Andorra 
proxecta integrarse a meio 
prazo na Unión Europea.+ 

. Guterres contra 
a ampliación do aborto 

O primelro ministro 
portugués, António Guterres 
manifestóuse contrário ao 
proxecto de ampliar a Lei do 
Aborto aprobada en 1984. A 
afirmación fíxoa Guterres a 
título persoal pero poderia 

incidir no 
debate que 
o Xoves 20 
de Febreiro 
ten a Asem
blea da Re
pública pa
ra converter 
a lei actual, 
de
supostos, 
nunha lei 

António Guterres. de prazos 
que despe

nalice a interrupción do em
barazo nos tres primeiros 
meses agás cando haxa 
malformación do feto, caso 
no que o aborto seria posí
bel até as 22 semanas. O de
bate da ampliación foi 
promovido polo Partido Co
munista e pola Asociación 
de Planificación Familiar, 
que consideran que a Lei de 
1984 foi interpretada de xei
to restrictivo nos hospitais. 
A lgrexa Católica realizou 
unha campaña fundamenta
lista contra a ampliación.+ 

O banqueiro Escámez 
implicado no soborno 

' a un XUIZ 

O presidentre do Banco Cen
tral en 1992, Alfonso 
Escámez, reuníuse en Decem
bro daquel ano co xuíz Lluís 
Pascual Estevill, instrutor do 
caso Macosa, horas antes de 
comparecer diante do próprio 
xuíz pala condonación dunha 
débeda de 1.500 millóns de 
pesetas que o Banco Central 
prestara a Macosa. ·Agora sá
bese que Estevill recibiu de 
Forzas Eléctricas de Catalun
ya, Fecsa -relacionada co ca
so- cincuenta millóns de pese
tas para que non encarcerase 
a Escámez. Na actualidade 
Estevill atópase en prisión por , 
orde-do Tribunal Superior de 
Xustiza de Catalunya, que es
tá a investigar o soborno'. O 
banqueiro Escámez, pola con
tra, está en situación de liber
dade sen cargos.+ 

\, 
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Fráncia en declive lese na pa~carta. No centro, mulleres de orixe asiática nunha perruqueria. Á direita, franc~sa de procedéncia africana lava os pratos nunha fonte .pública. 

O governo asume as peticións de máis policia e expulsión de inmigrantes .

A extrema direita francesa rentabiliza 
o descontento frente aos monopólios da UE 
* M. VEIGA 

A vitória por maioria absoluta da extrema direita na localidade 
francesa de Vitrolles non seria alarmante, de non existir un re
cente sondeo segundo o cal o 45% dos franceses consideran a 
forza de Le Pen "un partido como os demais". A Frente Na
cional mantén o seu ascenso paulatino desde hai catorce anos, 
pero sobre todo, como decia o editorial de le Monde do pasado 
Martes 18, a FN medra sobre todo "nas cabezas dos franceses". 

Pésie ao que poidan facer pen
sar ás últimas protestas de nu
merosos intelectuais, o certo é 
que a extrema direita canta 
cunha sólida base social que se 
reparte entre pequenos comer
ciantes, industriais de empresas 
menores, empregados, funcio
nários, obreiros semi-cualifica
dos e mesmo parte do que nou
tra época se denominou cinto 
verme/lo ao redor das cidades 
industriais. En conxunto, a FN 
nútrase de segmentos sociais 
descontentos similares aos que 
deron a vitória ao nazismo en 
Alemaña nos anos trinta. 

Pésie a que en Vitrolles se de
clarou unha frente comun repu
blicana, formada por todos os 
partidos representados no parla
mento de París, en apoio do can
didato con máis posibilidades , 
non existe na cla-

Sempre máis dureza, sempre 
máis restricións, é dicer, sempre 
menos liberdades! Contado, es
ta estratéxia é absolutamente 
inútil: as leis, máis duras, non 
deixan de lexitimar o discurso 
da extrema direita, até o ponto 
de que as suas diferéncias coa 
direita corrente son cada dia 
máis difíceis de encontrar". 

Todos, coa excepción dos co
munistas, "comprenden" á extre
ma direita. Xa en 1984, o primei
ro ministro socialista Laurent Fa
bius fixo célebre unha frase: "Je
an-Marie Le Pen aterece más 
respostas a boas perguntas". 

Crítica perversa 
do capitalismo 

O descontento social, caldo de 
cultivo da extrema direita, non se 

sustenta, mália o 
se política france
sa unha oposición 
contundente a Le 
Pen. En Vitrolles 
a extrema direita 
alzouse, pésie a 
todo, coa vitória, 
pero o seu éxito 
foi ainda maior, 
tendo en canta 
que poucos días 
despois o gover
no central lanza-, 
ba unha lei contra 

1 
Os dados reais 
indican que 

que poida pare
cer, na inmigra
ción que non au
menta apenas · 
desde hai vjnte 
anos, senón nun 
libre éomércio 
que benefícia ás 
grandes corpora-
9ións, pero cria 
fortes dificultades 
á pequena em
presa e ás miles 

a inmigración 
non aumenta 
desde hai 
vinte anos!" 

os inmigrantes na 
liña do que de-
mandaba Le Pen. 
O dia 13, 
Fran\:ois Léotard, 
presidente da UDF (direita), de- . 
claraba a Le Fígaro que combati
ria a extrema direita, propoflen
do, entre outras medidas, "unha 
policia especial que garanta a 
tranquilidade pública". 

"Catro anos despo,is da lei Pp.s': 
qua -podiase ler na primeira 
páxina de Le Monde - a extre
ma direita pide unha mesma e 
Qnica causa: sempre máis! 

de persoas que 
dela dependen. 
Esta queixa xa 
se reflexara no 
referendo sobre 
o tratado de Ma- · 

astricht, gañado, por escasa 
marxe, polos partidários do si: 

Le Pen non só clama contra os 
inmigrantes, tarllén o fai contra 
os monopólios, a corrupción e 
os grandes negócios, verdad~i
ros beneficiários da Europa sen 
fronteiras. Faino cunha demagó
xia que iembra os discursos de 
José A.ntonio en España e Hitler 
en Al-emaj)a, todos eles ben nu-

tridos de críticas contra o capita
lismo. A história mostra sen em-

. barg0 que o banqueiro Juan 
March foi clave na financiación 
do golpe que levaria ao poder 
aos militares e á Falanxe, do 
mesmo modo que en Alemaña 
as empresas Krupp e Siemens, 
entre outras, deron o paso de fi
nanciar o novo réxime nazi. 

Desregulación laboral 

Os grandes poderes económicos 
alemáns dubidaran, durante vá
rios anos, en entregar o seu 
apoio a -Hitler, para finalmente 
consid_erar que a disciplina que 
oferecia o seu partido seria o úni
co modo de recuperar para a iñ
d ústria os beneficios perdidos 
despois de sucesivas crises. 

Sen pretender igualar os esce
nários, son óbvias algunhas se
mellanzas. O paro comeza a 
ser significativo en Fráncia e 
Alemaña. Os investimentos em
presariais descenderon no país 

galo un 39% entre 1991 e 1 ~94, 
r-emo·ntaron un 7% en 199S. e 
quedaron en cero o ano ·pasa
do. O 14 de Febreiro Le Monde 
informaba de qúe a OCDE, or
ganización -dos paises máis in
dustrializados, condenaba. "as 
rixideces- francesas". Nun tono 
que o próprio periódico califica
ba de "fortemente· liberal "; os 
"expertos" desta organización 
xu lgaban· que a reforma de 
1993 para alongar os periodos· 
de cotización non tora abondo e 
propoñian "disminuir a xenerosi
dade do sistema de presta
cións", xunto con medidas máis 
concretas como a "modulación 
do salário mínimo segundo _a 
id ad e e a rexión". 

Algunhas das propostas liberali
zadoras foron contestadas en 
Decembro de 1995 cunha xi.gan
tesca onda de folgas e mobiliza
cións. Alguén poderia estar outra
volta tentado a pensar que a dis- . 
ciplina que oferece Le Pen pode 
constituir un bon investimento. + 

B.C., M.V. 

Esperanzas para a.. ~squerda 
no Salvador 

Un inquérito divulgado no Salvador o pasado 17 de Feb~eiro indica 
·que a Frente Farabundo Marti para a Liberación Nacional, antiga 
guerrilla, gañará os comícios lexislativos e municipais previstos para 
o próximo mes de Marzo. O sondeo, realizado por unha universida, 
de privada, aponta no mesmo sentido que outro anterior, da e_mpresa 
Gallup e despraza do primeiro lugar das p-ref~réncias aos eleitores da 
dereitista Arena que govema desde 1989 e tiv:o a responsabilidade 
de asinar a paz coa guerrilla en Xaneiro de 1991. 

. O inquénto atribue á FMLN o 20,08% dos -votos e a Arena o 
11,72% nos comícios municipais. Na eleición de deputados a corre, 
lación é de 19,74%, frente a 18,30, tamén-favorábel.a antiga guerri, 
lla.-A mostra· consultada foi de 2.400 persoas, nun país con tres mi, 
Uóns de habitantes con dereito a voto. Os autores do sondeo apon, 
tan, sen embargo, que a maioria dos cidadáns, sobre todo na capital, 
ainda non están seguros de se acudirán as fumas. · 

Esta corrente favorábel á esquerda, no país máis dinámico de Cen, 
troamérica, poderia. explicar o pasado temor a unha vitória sandinis, 
ta en Nicarágua. Dado que eD Guatemala tamén están próximas .un, 
has eleicións, despois de asinados os acordos de paz, os Estados Uni~. 
dos poderia,n temer unha reedición, via eleitoral, da teoria do domi, 
nó, ideada por Kissinger nos anos sesenta para explicar a chegada ao 
poder da esquerda en determinadas áreas.xeográficas. + 
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Condenan sen probas 
a 16 estudantes turcos 

A Corte de Manisá, Oeste de 
Turquia, condenóu a 16 estu
dantes a un total de 76 anos e 
tres meses de cárcere acusa
dos de pertender ao partido 
DHKP-C, forza revolucionária 
turca de orientadón castrista 
e vencellado a un grupo gue
rrilleiro que actua no país. A 
condena, segundo informa 
Adai, pro_ducíuse sen máis 
probas que as declaracións 
conqueridas pala policia, no 
momento da detención, o 25 
de Decembro de 1995, polo 
procedimento da tortura. Está 
probado que 1 o policias do 
Departamento Antiterrorista 
torturaron aos rapaces duran
te doce dias e mália isto, a 
Corte procedeu a condenalos 
"para estimular a moral da po
licia". + 

Os EEUU queren a Rúsia 
na OTA~ -

Para evitar o receo co que 
Rúsia ve a pretendida 
expansión cara ao Leste da 
Organización do Tf.atado do 
Atlántico Norte, OTAN, os 

· Estados Unidos propuxeron -
incluir ao seu vello inimigo 
na. aUanza militar e criar un 
exército permanente con 
tropas das duas grandes -
superpoténcias. A idea, má- . 
lia que nova, non representa 
unha nóvidade na política 
dos Estados Unidos, xa que 
consiste nunha prática 
expansionista cun obxecti-
vo duplo: vixiar de preto ao 
seu inimigo de. sempre sen 

· causar suspicácias e 
concentrar forzas no inimi
go do SuL O enfrentamento 
Norte-Sul reforza ao enfren
tamento Leste-Oeste.+ 

O mercantilismo 
razón da epidémiá 
das vacas loucas 

A Comisión Europea 
sometéuse, o Mércores 19 de 
Febreiro, a unha moción de" 
censura no Parlamento Euro
peu polo papel que xogou na 
epidémia das vacas loucas -
británicas. Os europarlamen
tários acusaron ao presidente 
da Comi.sión, Jacques Sa11ter, 
de actuar ignorando o benes
tar dos cidadáns e a saude 
pública para 9eneficiar ao.s in
tereses mercantis da Grande 

- Bretaña. O Parlamento repro
ba asi a conduta da Comisión, 
pero en· realidade carece de 
capacidade de censurar ao 
Governo europeu en-casos 
tan graves como estes. Preci
samente foi o Governo espa
ñol un dos que máis apoiou a 
Santer na sua política para le
vantar o emb.argo contra o ga
do vacun británico,• 
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Un comentarista de 
Madrid atirma ·que_ xa non
hai compromiso, nen 
ideoloxias, nen sequer . 
ideas. Algo.parecido se di 
en Paris, Berlin e 
Washington. Será porque 
a eles lles tocou ser os r 

maos e prefiren os 
eufemismos. En cámbio, 
en Dublin, en Rabat, en 

1. México b.F. e en Galiza 

1 hai ideoloxias (e a 
censura que as 

1 acompaña sempre). Por 
1 iso acusan ao Bloque de 
1-· complicidades co 
1 terrorismo. O xornalista 
1 que se atreve a poñélo en 
1 cuestión síntese abrigado 
1 a afirmar de seguido que . 
1 el non é nacionalista. -Os 
1 compromisos son . . 

demasiado fortes e uñha · 
suspicácia pode supoñer· 
a perda di.m ascensq ou a 
non renovación do 
contrato. 

Na praza qo concello 
de Ferreira de Pantón 
construiron un 
aparcadoiro sobterrán. 
Recén inaugurado, o . 
alcalde chegou cun Audi 
do trinque, con tan má 
fortuna que lle quedou 
entalado na entrada. Non 
ia nen para diante, nen 
para trás. Un paisano. 
que andaba por al í 
díxolle: "Déalle outra vez, 
que se de· aquí saiu, 
tamén ha entrar''. 

Luís de Sebastián, 
economista e e}(-xesuita, 
estivo no Salvador co 

· 1 asasinado Ellacuria, e 
1 recentemente en -
1 Washi~gton como 
1 consultor-do Banco 
1 Interamericano de 
1 Desenrolo. Na sua 

1 opinión hai .que ser 
solidário até por 

·I conveniéncia. Cantos 
1 menos pobres, menos 
1 posibilidades de que che . 
1 corten o pescozo ·nunha 

· 1 ru9- de México ou 
1 . Venezuela. Tamén se ve 
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aqui: se os empresários 
pagasen en. impostas.o 
que -gastan en gardas 
xurados e sistemas de 
seguridade, o Estado 
poderia dar máis 
empregos e Risgas e 
disminuiria a -
delincuéncia.-

~uís Pousa, 
_ comentarista de El 
Correo, recordaba o 
Xoves· diá 13 os cámbios 
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GRAPO: 
Negociación, 
non "reinserción" 
Como polo que se vé, non hai 
moito interes por parte de ANT 
en adicar sequera unha liña ao 
tema de negociación política en 
curso entre o Estado e o PCE(r). 
e os GRAPO; vou a aproveitar , 
esta .s·eción para, polo menos, 
tentar combater a intoxicación in
formativa que como de costume 
ven sofrindo o noso movemento · 
por ·parte do , áparato propagan
dístico do Estado. Hai que deixar 
constancia, que así e todo, algo 
avanzamos, xa que ae súpeto, 
de "axentes desestabilizadores 
de extrema dereita" ou de ·"extra
nos e escuros" ... , os "grapas", 
pasaron_ non só q. ser activistas 
dunha Organizació_n Antifascista 
armada con máis de 20 anos de 
vida, senon tamén, militantes na 
súa gran maioría, dun partido po
lítico comunista -inexistente ate 
o de agora- e declarado ilegal 
pola "demdcrácia" española. 

Certamente, a campaña desinfor
mativa que están a levar destaca
dos meios de comunicación esta
tais, non nos colleu por sorpresa. 
Sabiamolo e sabemos que no te
rreo informativo non ternos rnoito 
que fac~r: De feíto sacando al
gur.ihas informacións aparecidas 
en El Mundo todo o .demais é le
tra por letra a. versión propagan
dística oficiosa. Dtta campaña es
ta baseada nunha liña argumen-· 
tal moi sinxela 'e doada de asimi
lar pola "opinión pública": se os 
GRAPO renuncian a loita armada. 
e se "reinsertan" na sociedade, o . 
Estado -tan xeneroso el- ex
carceraria aos presos de ambas 

. as dúas organizacións e legaliza
ría o PCE(r): ¡ate talan de acatar 
a Constitución!- Oeste· xeito, 
queren presentar un proceso ne
gociador descafeinado, con esca
sos tintes políticos, mostrándose 
incluso moi comprensivos e hu
man itários para coa situáción 
persoal de moitos compañeiros 
(clandestinidade, éxilio-; cárce
re ... ) para os que incluso ofrece
rian axudas, traballo, etc ... 

Que hai de certo en todo isto? 
Poi·s com-o sempre, máis ben 

. pouco. Vindo de quen vén, é ca
_se "normal" para nós e para moi
ta outra x~nte,' ainda que polo 
que se vé hai quen non o ten cla
ro de todo, e até-certo puntó se 
deixa influenciar pola versión ofi
ciaL Por isto, pensamos que se
ría conveniente que os leitores 
de ANT estivesen informados de 
como o PCE(r) esta levando .es
tas . contactos resumidos xa nun 
dossier titulado "A verdade sobre 
as negociaciqns Estado PCE(r)
GRAPO'', e do que larnenta
belmente este xornal non se fixo 
eco nengún. De facelo saberíase 
cal é a nosa ·postura as condi~ 
cións políticas que se teñen que . 
par para poder acadar a supera
ción ao uso dá violéncia armada 
por parte dos GRAPO. Non é a 
miña intención transcribir aquí di
to documento, ainda que para 
aclarar un poúco a cousa, direi 
que ~ disolución dos GRAPO 
non leva implícita. nengunha re- _ 
núncia -política, nen arripentimen
to de nengunha clase. Debe ficar 
claro ademais, que o medio cen
to de presos políticos do PCE(r) 
e dos GRAPO levan moitos anos 
no cárcere -bastantes máis de 
15-, en situacións intrahüma-

· A NOSA TERRA 

. ... 
nas, ás_ que como é publico fixe
ron frente cunha enteireza e mo
ral combativa exemplar. Tamén . 
debe .ficar claro _que as "axudas" 
que o Estado concedería, non 
responden a ningun afán huma
nitario, senón a unha das moitas 
exixéncias da Organización, des
tinadas a axu-
dar a moitos 
compañeiros 
e compañei
ras gravemen
te enfermos 
que "gracias" 
ao Estado xa
m ais poderán . 
facer vida nor
mal. 

O e-eme . da 
cuestión · radi
ca entón, en 

As "axudas" 
que o Estado 
concederia, non 
responden a 
ningun afán 
·humanitário, 
senón a unlla 
das moitas 

~fli~~dª/º~~ exixéncias da 
non, de que Organización 
no marco do 
Estado espa-
ñol se abra 
unha nova si-
tuación política que permita ao 
.PCE(r) defender · o seu prbgra
m a revolu_cionário dun xeito 
aberto, sen ter que incluir ade-

. mais nun dos seus pontos o re
curso á loita armada. lsto, como 
se vé, de.pende única e exclusi
vamente dunha decisión política 
que debe tomar o Estado espa
ñol, que de ser positiva, faria in
necesária a actividade militar 
dos GRAPO, e que ríon rebaixa 
en absoluto o nosó proxecto· po
lítico de clase, no que por certo, 
sempre dimos prioridade a loita 
política. Por outra banda, habe
ría que dicer tamén, que o que 
entendemos nós por estar. "le
Q?tlizados" é sinxelamente ter 
garantias de que non se nos re
prima por realizar a nosa activi
dade _política, nada máis. 

Si se deu agÓra a·;non ·antés es
ta posibilidade negociador:a dé
oese no naso caso, en· grande 
parte · á crise económica .. e a 
deslixitimación demo.cráticá pola 
que atravesa o :Estado e~j:>añol. . 
Debilidade. que debemos apro
veitar ademais, para relanzar 
unha basta campaña ' pro'-Am-

. nistia capaz de forzar unha solu
ción política non só para os_ pre
sos antifascistas e comunistas, 
senor .tamén para todos os pre
sos e presas políticos que hai 
no Estado español. Non· Rode
mos consentir que siga nin un 
só preso político no cárcere 
mentres os únicos e verdadeiros 
terroristas están na rúa.+ 

X.F.S. 
MILITANTE DA ÜRGANIZACION 

DE GALICIA DO PCE(R) 

· A insubmisión 
non ten. fronte iras 
A insubmisión non ten frontei
ras, non. A insubmisión é un 
xeito de desobediéncia civil que 
non ten límite de idade , sexo , 
cor da pel , raza, postura política 
ou nacionalidade. Quen ignora 
isto, conscente ou inscons
centemente, Ignora o verdadeiro 
significado desta actitude que é, 

- ante todo , de ámbeto estrita
men1e persoal. 

A insubmisión ao exército, como 
a calquera maneira de militaris
mo, é tan vella como a própria 
institución que rexeita; sempre 
que se tentou obrigar ao povo, 
alleo aos intereses que move a 
dita empresa, de xeito forzoso a 
participar nas súas filas, sempre 
houbo unha voz de discórdia ca
ra tal empenho, que tomou as 
formas próprias do seu intre, 
dende as levas -ata hoxe . 

Quen queira ver na insubmisión 
actual, un problema de carácter 
nacional, está máis que errado, 
perdeu o norte. O militarismo do 
exército espanhol non só afecta 
aos galegos que se eren oprimi
dos e sometidos a unha Espanha 
grande e libre, tamén afecta aos 
madrilenhos; cataláns, murcia
nos, aos que vivimos neste espá
cio e neste intre ... a todos os que 
están en e padecen o que se ven 
a -ch8:mar, Estado espanhol. 

Máis que nunca, hoxe, o p-apel 
dos exércitos non é o de salva
g ardar a unidade nacíonal, a 
súa soberanía fronte a un perigo 
externo asoballador -penso 
que nunca o foi, que sempre de
fenderon os seus intereses, isto 

· é, os .intereses dos poderosos, 
que o da soberanía nacional 
pesto na súa boca, non é máis 
que unha talácia, mais sinaloo 
porque, pensó, inferiu en erres 
neutros eidós da luita política 
que tomaron isto como verda
deiro, senón, a que veu a crea
ción do E~PGC? 

Retomando o anterior, actual
mente os exércitos son comple
xos de forza que atenden a unha 
estratexia que lles sobrepasa, 
son pezas imprescindibeis, co
mo nós mesmos, ás ordes do 
entramado do capital, do Deus 
Dinheirq, que xa fai tempo, ten 
un carácter globalizador e supra-. 
nacional, rexido por organismos 
que están por riba dos distintas 
gobernos, como_ o F.M.I., B.M., 
G.A.T.T:, .... Os seus inimigos 
son os qt¿e non acatan as ordes 
do neoliberalismo, aquí ou a~olá. 
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peste xeito, a insubmisión non 
pode ser unha mercadoria políti
ca ao servizo e desexos do fei
xe de 9rganizacións do que se 
chama esquerda, bástase por si 
soa, non necesita de nengún re
presentante, os limites irnponos 
ela mesma, e existe polos in
submisos mesmos. 

Por todo isto, cando asisto 'a un 
acto como o do pasado dia 25 de 
Novembro en Compostela, non 
fago máis que dicirme o estúpido 
que son e que somos --como se
res humáns-. Percorrimos as 
ruas todos ben diferenciados pe
las nosas cores, bandeiras, siglas 
e consignas, seguindo a modinho 
cada quen a súa pancarta. Máis 
que unha manifestación en prol 
do antimilitarismo, parecía un 
exercício de proselitismo que 
acadaba un grao de egocentris
mo necio sen igual, ao tratar de 
amosar á xente un determinado 
p6sicionamento e sendo, á vez 
incapaces de escoitarnos mutua
mente os que conformabamos 
esa marcha tan trorida. 

Non puiden reprimirme e eu ta
mén berrei que "a insubmisión 
non ten fronteiras", non nacionais 
nen ideolóxicas, e non puiden 
aturar que ao remate se cantase 
o hino galega, por iso marchei e· 
deixei que seguisen cantando, os 
que por ser máis numericamente 
pensan que poden manipular e 
sobreporse aos que non pensa
mos como eles, e ali quedaron 
mirándose para o seu embigo, 
convencidos da súa verdade. 

Quizais fixen isto porque , ao 
mellar, non son galego, senón 
espanhol , e sexa un pequeno 
burgués ou un lumpenproletario 
por sentirme anarquista. 

Persoalmente son dos que pen
san que o nacionalismo non ten 
porque estar renhido co anar
quismo, non porque o dixese 
Bakunin -que nos seus anos 
mozos foi un defensor dos na
cionalismos e.slavos e posterior
mente declarouse antinacionalis
ta-, mais cada cousa no seu 
momento e o Sábado 25 estaba
mos ali pola lnsubmisión e en 
apoio e solidariedade cos insub
m i sos repre-
saliados. Non 
tenho porqu~ 
sentirme iden
tificad o coa 
estrela verme-
11 a, nen coa 
parafernalia 
dun naciona
lismo concreto 
e non por iso 
único. 

Sen máis, pi
do desculpas 
se molestei a 
Elias e Rami~ 
lo, non foi a 

Máis que unha 
manifestación 
en prol do 
antimilitarismo, 
pareciaun 
.exercício de 
proselttismo 

minha intención, e non quero 
obviar o gran traballo que está 
a ·realizar a A.Np.c., pero ro
ge, inclú0me, que a vindeira 
manifestación sexa máis plural 
e espero que as únicas pancar
tas e consignas que alí se ver
can, sexan as referentes á in
submisión e unicamente á in
submisión, mais isto pode ser 
demasiado libertário para al
gúns: os que están acostuma
dos a guiar e os que sen un.de- · 
rroteiro prefixado, pérdense. + 

A. CENDÓN GóNZÁLEZ 
(VIGO) 
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Que~ pe ns a ·da f olga do transport~? 

Francisco Xabier Méndez Fernando Óscar Tirados Beatriz Rodríguez Santiago Montes 

Parado Estudante Reloxeiro Es tu dante Pintor -

A min non me afecta di- Non estou moi enterado, Non sigo a fo lga, ainda Non me preocupa porque Excesiva Os piquetes ac-
rectamente porque e tou sei que o país está meio que se cadra teñen razón e son estudante e non me tuan de forma contunden-
no paro. Polo que vexo paralisado. Vexo as conse-- hai que aguantar un pou- vexo afectada. A xente o te. As causas podían .terse 
nos in~ rmariv afecta cuéncias pero non as pa- · co." Están a reivindicar al- que quere é traballar e os resalto doutro xeito, con 
ba tant á economía do dezo. Ir á folga é un direi- go polo que eren que te- · piquetes non tiñan por- di~logo, sel} chegar a estes 
paí . As suas razón terán to que teñen como traba- ñen razón. T eñen a sorte que parar a quen non quer extremos. E certo que le-
para parar o país, sobrero- lladores, mália que as con- de ter capacidade de pre- ir á folga. Este país é libre van negociando de~de 
do polo tema do gasoil, secuéncias sexan tan ne- sión. Quizá non me pareza e ten democrácia, cad3: Xullo, pero chegou a un 
porque se ao barco fanlle gativas como estas. A res- tan ben que abriguen a quen pode secundar ou estado no que todos teñen 
rebaixa e tamén a outros peito da petición dalguns parar aos que non están non a folga. Teñen que unha 'porcentaxe de cul-
sectores, por que a eles empresários solicitando en folga. O dos carburan- negociar, ainda que o Go- pa, está equilibrada a res-
non? Se o transporte se unha intervención dura tes está moi mal e con só vemo xa se sabe como é e · ponsabilidade. Cando as 
encarece, encarécense ca- da Guarda Civil, paréce- presionar un pouco xa lles neste caso tampouco se ~ relacións se deterioran asi, · 
se todas as mercaderías. t me un pouco exaxerada. t deron algo marxe. t monstra dialogante.• 

Ch.egará o BNG 
a promocionar 
a diglósia? 

Algunhas persoas poderánse 
facer nestes días a seguinte 
pergunta: De chegar o BNG a 
compartir o Governo de Galiza 
co PSOE, vai permitir que a 
Conselleria de Cultura promo
cione abertamente a diglósia? 
Eu e a maiorla dos leitores e 
leitoras de A Nosa Terra esta
mos seguros de que non, pero 
moitas outras persoas poden 
ter dúbidas razonábeis despois 
de enterarse pala prensa do fa-
11 o do concurso Cartas de 
Amor, convocado pala Conce
lleria de Cultura do Carballiño, 
concello governado polo PSOE 
e BNG . Leveime unha desa
gradábel surpresa cando me 
enterei de que a gañadora do 
primeiro prémio concurrira 
cunha carta escrita en español , 
igual que a maioria dos concur
santes. Estou de acordo en 
que lle desen o primeiro pré-. 
mio se como parece era a de 
mellar calidade literária, pois 
as bases así o permitían ; o que 
non acabo de entender é como 
nu'n concello no que o BNG ten 
responsabilidades de governo 
se crea un prémio que axuda a 
estimular actitudes diglósicas. 
Se o tema do concurso fose 
sabor do- arado de ferro ou 
doutros apeiros de labranza a 
ben seguro que se exixiria·que · 
os traballos se presentasen só 
en galega, pero como·o amor é 
algo tan íntimo ... Non me sor
prende esta . actitude por parte 
do PSOE, é máis paréceme 
coerente e léxica; o que non 
me entra nos miolos é o com
portamento do BNG. 

Que ninguén pense que é un 
fallo motivado por algún erro, 
desídia ou múltiples ocupa
cións dos concelleiros do BNG, 

pois é xa o segundo ano que 
se celebra o concurso e o por
tavoz do BNG e ao mesmo 
tempo tenente alcalde de O 
Carballiño non só participou na 
entrega dos prémios en calida
de de alcalde 
en funcións, 
senón que fi-
xo unha entu- Se 0 tema do 
siasta louban
za desta ini
ciativa e da 
carta gañado
ra. Por outra 
banda todo 

concurso fose 
sobor do arado 
de ferro a ben 

f ai sospeitar seguro que se 
que ao BNG exixiriaqueos 
de O Carballí - traballos se 
ño parécelle 
correcto o presentasen só 
concurso ou 
cando menos 
móstrase in-
diferente. A 
veces tende-

en galego 

mos a xustificar ó· que non ten 
xustificación posíbel. Neste ca
so non se trata dunha vila sen 
trad1ción nacionalista organiza
da ou de que os representan
tes do BNG non teñan a forma
ción adecuada ou non sexan 

' ... ~ ' ... "I .. • '"' ' 
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militantes activos ; máis ben to
do o contrário . Compre lembrar 
ademáis que o tenente alcalde 
de O Carballiño é tamén mem
bro do máximo órgano de di
rección do BNG. 

Pareceríanos ben que a Con-· 
sellería de Cultura, seguindo o 
exemplo do concello de O Car
balliño, institucionalizase un 
prémio literário no que se poi
dese premiar unha obra escrita 
en español? A min non! E pro
testaría con moita máis enerxía -
que agora, facéndolle chegar a 
protesta a outros méios de co
municación e non só a A Nosa 
Terra. Xa non sei se teño ou 
non r.azón; poida que os meus 
esquemas mentais estean xa 
caduc0s e teña que reciclarme 
pero aínda é máis probábel 
que aos que lles compre un re
ciclaxe urxente é precisamente 
a outros. 

O BNG ten que adicarlle-unha 
gran<!le atención "á ·r:>olítica: cul-· 
tural que se- está a facer nos 
distintos concellos, pois .o tra,. 
bailo neste eido para nós é 
dunha importáncia vital e coido, 

\ 1 ,, ,. • • 1 - T f 
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remátase como agora.• 

que a história nolo ten demos
trado. No caso concreto de O 
Carballi~o a-política cultural 
que está a facer o governo do 
PSOE e BNG non é máis que 
un continuismo da que facía 
antes o PP, que por certo era 
criticada con razón polo BNG. 

Espero que cando menos esta 
carta axude-a que- esta sexa a 
derradeira vez que o concello 
de O Carballiño convoca un 
prémio literario ao que se po
den presentar obras escritas en 
español.+ 

CELSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
( Ü CARBALLIÑO) 

A ·pelota e o -tellado 

( d~spedida) 
Acabo de mercar unha pelota 
verde e azul, e xa noto os seus 
efec;tos, polo ·tanto, · serei breve. 

. . 

1º) A -crise de Endesa- está de
tras da moción das Pontes: · 
Quizá eso es- ~ -· . · 
té· relaciona-· 
do· coa. políti'~ 
ca _eri.ér.xe~ca . A notmatívá dí 
q bJ e .e;¡ -, sen ar .- . - · ·, · .. • 
Reí rios·a 11os ~-. qu~a parrQquta -
amos?u O OU- Orlde naceu meU. 
tro d1a: gas 
natural e, non · pai ·chámase 
moi lonxe,_ ª Poboeiros. Pero 
nuclear , (,E · - . 
que pasa coá ~I sigue dicindo 
normativa e~- Pig· Üeiros É ·a 
ropea de em1- • 
sión de co2? min fáiseme 
¿E quen vai d'f' .1 pagar o custe l ICI 
da investiga--· convencelo 
ción· nuclear? 
Son, ciará es-
tá, preguntas 
inocentes. Como esta outra 
¿Entende alguén de que falo? 

É estoutra: nun congresiño de es
critores alguén ·Cito u, de pasad_~. 

.e ... • ' ..... 1~ t .. ) ;,1,·'"" ~ :''" ·t· .. ' - -· 

1 habidos no nacionalismo 
logQ de 1981. Os tres 
deputados do daquela 
BN-PG non xuraron a _ 
C9nstitución e .o ·Estatuto, 
pero Beiras faríao en 
1985. En médio houbo 
unha perda de votos · 
notábel. Pausa esquece 
sen embargo alguns 
dados: os representantes 
do BN-PG non r 

abandonaron as 
institucións, senón que 
foron expulsados a rnédio 
dunha lei retroactiva que 
nori existia no intre das 
eleicións. As medidas 
coactivas implantadas 
aquel ano foron o 
resultado, como hoxe 

1 

recoñecen os 
-historiadores, da 
negoci~ción provocada 
polo intento de golpe de 
Estado do 23 de 
Febreiro. A proibición de 
manifestacións, a LOAPA 
(lei de récorte 
autonómico), a 
persecución encuberta e 
consecuente disminución 
de votos, non só do BNG, 
senón tamén de ERC, 
PSUC, etc.; mesmo a 
desaparición dalgunhas 
forzas políticas 
(demasiado á esquerda) 
foron resultado daquela 
situación. Se Pausa non 
ten f.resca a memória, 
pode consultar co 
conselleiro Pérez Varela 

I. que foi un dos 
1 deseñadores do plano 
1 que puxo fin á ampliación ·_ 
1 paulatina de liberdades 
1 que se estaba dando na 
1 transición. 

A Xunta ven ,9e· _ 
entregar ceri mil pesetas 
á canta da "suscripción 
popular" para a 
construción dun 
monumento á Garda 
'Clvll en· Madrid: Noí1 é 
pola cantidade, se·nón 
polo que simbolj~a. 

No estreito de· Xrbraltar ·, 
unha unidade ·da vix-ianciá 
de alfáhde~~fas detén a un:, 
grupo de' marroquinós; aof 
parecer dedicados ao - ,~ 
comércio de háschis. Un =

consegu~ fuxir~: ~ 
Establécése a:-:
-persééúdón. ~ garda dvil: 
top~ antes aó "' 

· marroquirio_. A cemfque , 
·se produce·é esta: Dur:ihcf 
banda oito membros · 
armados da vixiancia de 
alfándegas, en frente . 
outros oito gardas·con · 
metralletas. No médio o 
marroquina. Desde 
ambos bandos saen 

·11 berros alporizados: "o· 
morito é naso". Ante o 

1 risco de acabar a disputa 
1 a tiros, deciden chamar a 
1 Mádrid. O veredito de 
1 ·arriba é o seguinte: o 

!"' \ • , ...... j-J. '.. ~ l·. '' "'~. "'J "", ... , \ f"' • • f .. 
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1 éxito da operación que lie-
1 seña atribuido á policia 

~ 1 que ultimamente está a 
1 levar moitos paus da ETA 
f e anda desanimada. 

l. 
Faro de Vigo titulaba, o 
Venres 14, que a 
"oposición [das Pontes] 
rexeita a proposta 
popular de xogar un . 
partido de fútbol-sala tras 
o pleno municipal". Ainda 
non tivera lugar o debate 
da moción de censura, 
pero o xornal vigués xa 
calificaba de "oposición" 
ao daquela governo 

-1 municipal. Pasaba nos 
1 combates de boxeo 
1 cando habia tongo, que 

1_ algun xornalista 

1 despistado anunciaba o 
resultado final antes de 
empezar. 

Antes os próceres 
locais. merecian ruas, 
prazas, xardins ou 
avenidas. ·É posíbel que 
as persoas de hoxe, con 
méritos para pasar á 
história, non poidan 
darlle o nome a un 
espácio público: cando 
menos en certas 
cidades, por inexistente 
ou por tan raquítico que · 
semellaria un desprezo. 
Se cadra, o dia de mañá 
poderase ver o "recheo 
Doutor Fulano" ou o . 
"bloque de apartamentos 
con parabólica e dous 
garaxes Benefactor 
Zutano".• 
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qüe' restaba incorporar á ciencia 
á cultura galega. Habera quen di
ga que non nos compre, e é que 
el-aro, ten que haber de. todo. 
Sempre é mais fácil acollerse á 
televisión e indignarse ¿nonsi? 

2º) A ·normativa: Fagamós algo 
lago, anque sexa ·pouco. Ben. A 
normativa di que_parroquia onde 
naceu meu pai chámase Pobo
eiros. Pero él sigue dicindo Pi-

. güeiros. E a· min fáiseme dificil 
convencelo. Por es~ o deixo pbr 
imposible e concéntrome nos 
nenos. E o que diga que esto 
non é unha coitelada; pois que 
me tire unha flor. E talaremos 
de Blanco Amor, por exemplo. 
Ou de que non renxe ningunha 
palabra na Morte do Rei. (Lou~ 
vado. sexa o doble esforzo, que 
aqui hai que dicilo todo). 

3º) As imaxes e as palabras: 
¿ Estariamos agora nesta leria 
se non wspira tan alto? Diría 
que sí. .. se fora inocente. Apreto 
a pelotiña e xa me amanso. La
mento o esgarro, e mais nada. 

4º) Das cousas da vida~ "Noso
tros, los de entonces, ya no so
mos los mismos" .. (Sacrilexi9!). 

5º) De ·_Novoneyra: De tanto be
rrar xa falo eu soio. E por eso 

' me despido.• . 

XERARDO MÉNDH 

Telepizza 
fíxorios un favor 
Supoño que se sorprenderán 
do título desta carta. Pois non 
se sorprendan, reflexionade e 
darédesvos conta que é ben 
certo. 

ANOSATERRA 

Antroido do 97 
· Adiós Antr:oido, 

meu queridiño, 
madia que levas 
que vas ben fartiño. 

Que Dios te teña 
alá en descanso, 
pró ano que vén 
quizá non vaias tan farto. 

iCos mundos que corren! 
Son ano~icativos; 
a xente no paro 
e non ten cartiños. 

Por eso t'aviso: 
Que non te callan de quinto; 
se volves ó Cauto, 
apréta-lo cinto. 

O tempo de dar 
non dura decote, 
agora hai que manter 
ó Señor do Bigote.• 

A REXUBEIRA 
DE BERGANTINOS 

Os leitores e leitoras de A Nosa 
Terra supoño que xa saberán o 
"caso Telepizza", onde un dos 
seus estabelecimentos na Gali
za non recoñeceu o noso idio
ma. lsto podémolo comprobar 
con feitos, peFO só fica nun "ca
so" demostrábel. Eu enteñdo 
que no naso país son moitas 
máis as empresas. que veñen a 

· facer cartas a costa de nós, con
sumidores, e non recoñecen, até 
desprezan, as costumes, cultu
ra, idioma do país, neste caso 
Galiza, onde se instalan. 

Por todo isto, eu digo que Tele-

pizza fíxonos un favor. Sí, o de 
abrir os ollas dunha vez a esa 
realidade, de .inquietarnos, de 
mobilizarnos. Como gal~gos 
que somos, · 
agora come~ 
zamos a opi
nar, concien
ciar, tratar un 
asunto clave 
na normaliza
ción do noso 
idioma, e que 
ao meu pare
cer, estaba 
moi parado. 

' 
Non coñezo, 

Noncoñezo 
nengunha 
iniciativa de 
reclamo do 
galegocomo 
consumidores a 
un nivel de 

sacando al- empresas 
gunha campa- pequenas. 
ña grande e r 

famosa, nen- medianas. Creo 
gunha iniciati- que é 0 va de reclamo 
do galega co- momento 
mo consumi-
dores que so-
mos, a un ni-
vel de. empresas pequenas, me
·dianas, etc. Creo que é o mo
mento. 

As accións individuais témolas 
que coordenar, e levar adiante 

. unha auténtica acción coleth:ta 
para exisir o uso do naso idio
ma. Empresarios/as, enteráde
vos, o galega vende! 

Dito isto, debemos reclamar, 
nos folletos que moitas empre
sas teñen nos seus estabeleci
m entos de venda ao p.úblico, 
para saber a opinión do consu
midor, o uso do galega na eti
quetaxe, nos empregados/as, 
na publicidade, etc. 

Para rematar, como autor dunha 
carta de sensibilización sobre 
este tema, . publicada o 26 de 
Decembro de 1996 neste perió-
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dico, quera agradecer e mostrar 
a miña satisfacción aos alunas 
do instituto María Soliño de 
Cangas pala sua iniciativa de 
traballo cunha forte campaña, 
tamén a Pilar Pallarés por facer
se eco, nunha columna de opi
nión no nº 764 de ANT, da miña 
carta anterior. 

Penso que é hora de crear un 
colectivo, asociación, etc., de 
Consumidores en Galega. For
malizarse como tal e manter en
trevistas eón empresas, etc., só 
exclusivamente para este asun
to. Para o traballo normalizador 

. noutros eidos, xa ternos outras 
organizacións . Tamén poderia
mos crear unha sección especí
fica dentro de A Mesa pala Nor
malización. Para todo isto, agar
do respostas, iniciativas, críticas 
ou apoios. Escrebede a: Manoel 
Bello Salvad.o, Apdo. 47, 15681, 
Ordes-A Coruña.• 

MANUEL BELLO SALVADO 
(XANCEDA~MESIA) 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos . 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

· Envíos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
ou através do Fax: 

(986) 22 31 01 
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A Única.biblioteca Pública_ de Sant:ºiago 
mantense grácias ás doazóns 

O símbolo 
.Cal da Loba 

~ Lms DIÉGUEZ 

Cun horário limitado, ten 80 postas de leitura para perta de 100.000 habitante~ 
.-9<r:ncísco Mayán Femández e 
outros historiadores, contan-nos o 
que sucedeu, despoís do asasínato 

-0.- PAULA CASTRO 

A única biblioteca pública de 
Compost'ela dispón de tan só 
80 postos de leituta para os ca, 
se 100.000 habitantes da cida, 
de e conta con 150.000 pesetas 
anuais para renovar os seus 
fundos. Ademais da precarieda, 
de das infraestructuras, man, 
tense grácias ás doazóns. A sua 
titularidade é do Ministério de 
Educación e Cultura, a xestión 
corresponde á consellaria de 
Cultura e Comunicación Social 
e o edifício é propriedade de 
Caixa Galicia. Desde hai anos, 
o concello ven anunciando o 
inminente comezo das obras 
dunha nova biblioteca de ca, 
racter municipal, pero polo de 
agora sempre quedou en sim, 
ples declaracións de intencións. 

O elevado número de bibliote
cas. univer itárias en Composte
la non solventa o problema dos 
viciño da cidade, xa que para 
acceder ao fundo das mesmas 
precí ase do carné uníversitário 
que demonstre a pertenza do lei
tor a algunha das falculdades do 
carnpu compostelán ou da titu
lación correspondente que avale 
a diplomatura ou licenciatura. 

Polo tanto, ao u uário quédalles 
como única po ibilidade de acce-
o á cultura d libro a Biblioteca 

Pública Estatal. A á de leitura 
di pón de tan ó 80 po to para 
ca e que 100.000 habitante e, 
quen queira obter un libr en 
pré tam terá ademai que facer
e cun carné de biblioteca para 

facilitar contr 1 do leitores e 
ara vitar os r u ._ En calqu r 
as , a maior p rte do u uário 
on xubilad que acoden a ler a 

pren a d di e tu dante d Se
cundátia, que co cámbi de ho, 
rári di poñen de algunha tar
des libre . Para o aluno de Pri
mária, o acc o ao libro é moito 
mái re trinxido, p rque o raquí, 
tic horári impfdenlle acodir. 

A Bibli teca abre as sua porta 
ás 9 da mañá, h ra á que a maío
ria do neno están entrando nas 
áulas, e pecha ás 6 da tarde, pou.
co de poís de rematado o horárío 
de clases. Por riba os Sábados, 
dias máis indicados para recurrir, 
xa non a un libro de leítura, se
nón mesmo a unha simples enci, 
clopéd ia para facer un traballo 
para o coléxio, a biblioteca per, 
manece pechada a cal e qmto 
porque o persoal ten sobrada, 
mente cuberto o seu horário de 
traballo. Pero, aínda rendo un 
horário que posibilitara o acceso 
dos pequenos aos arredor de 350 
libros infantís, estes non dípoñen 
dunha · sá de leítura axeitada ao 
seu tamaño e ás suas necesidades. 

Estes problemas explican, xa que 
logo, que só 1.061 usuários teñan 
o carné dunha biblioteca que 
malvive grácias á boa vontade do 

- de Pardo de Cela, coa sua filla 
Constanza de Castro. Ela e o seu 
marido, Femán Ares de Saavedra, 
refuxian-se no Castelo de Vilaxoán 
ou Torre da Cal da Loba, e son 
asediados polas tropas dos Reis de 
Castela ao mando dundos 
represores que os tais trouxerono a 
Galiza: López de Haro. De resultas, 
rnorre Constanza de Castro e 
Femán Ares "é condenado a pagar 
todos os gastos do cerco, seus bens 
vendidos a pública subasta e el 
condenado á guerra contra os 
mÓuros na Andalm;ia", segundo 
relata Mayán. 

Anda unha liorta-espistolar, 
agora, con iso de que todos estes 
nobres feudais non eran máis que 
uns aproveitados ·e asasinos. Non 

o cabe dúbida de que hai moito cliso, 
~ z pero o que ninguén pode esquecer é 

Compostela chegará á capitalidae cultural europea sen bibliotecas públicas, apesar dos repetidos anúncios de novos investimentos. 

~ que, á par de tantas contradicíóns, a 
-<1: pouta dos Reis Católicos sobre · 

Galiza foí terríbe.l, facendo pasar · · 

persoal1 cunha precária xestión e 
cuns fundos que ingresan no cen
tro procedentes de doazóns que 
de cando en vez fan o Ministério 
de Cultura ou a consellaria. A 
imaxe cultural que vai exportar 
Compostela no ano 2000 adoéce 
dun centro de leitura municipal, 
que o concello vai salvando co 
trinque que supoñen as bibliote
cas uníversitárías. 

A Biblioteca Pública composte, 
lana criouse o 16 de Xullo de 
1955, ao estabelecerse un convé, 
nio e a Caixa de Aforras e Mon
te de Piedade de Santiago, quen 
ofereceu o uso gratuito do baí
xo da ua antíga é. Na nova bi, 
bli teca integráron e fundos da 
Sección Popular da Biblioteca 

Uníversitária, os fundos da Real 
Sociedade Económica de Amigos dD 
País e unha dotación fundacional 
do Servizo Nacional de Leitura. 

No ano 1963 asínase entre a Q¡, 
rección Xeral de Arquivos e Bi
bliotecas, Caixa de Aforras e 
Monte de Piedade de Santiago o 
concerto definitív·o polo que se 
rexeu a Biblioteca Pública até ho, 
xe. Finalmente, o 14 de Decem, 
bro de 1989 subscribese o Convé, 
nio de Xestíón de Bibliotecas de 
titularidade estatal entre o Minís
térío de Cultl!ra e a Xunta. 

Biblioteca da caridade 

O resultado final é que a biblio, 
teca como tal depende do Minis, 

tério de Cultu
ra, o persoal 
depende ·da 
consellaria de 
Cultura e Co, 
municación 
Social e o 
mantemento 
das instala"' , 
cións e o pró, 
prío ediffcío 
corresponden a 
Caixa Galicia. 
Neste cruce de 
administra
cíóns, a máis 
prexudicada é · 
a própria bi, 
bliot'ec~, para a 
que este ano .e, 
segundo o per, 
soal que neh 
traballa, só se 
destinaron uns 
orzamentos de 
150.000 pese, 
tás para a ad
quisición de li, 
bros e m~terial 
''.cantidade que 
superan-rnoitas 
famílías con 

vários _fillos ao comezo do curso 
escolar". 

A precariedade do. centro é ain, 
da máís evidente cando se 
constata que o persoal o compo, 
ñen unicamente cinco persoas 
que distribuen as · suas funcións 
entre %tender as peticións do 
público e catalogar os-fundos . 
existen.tes, moitos dos cales ain, 
da están sen ordear porque "non 
·damos feíto". A biblioteca mes_... 
mo carece de director, xa que . 
esta praza non ten dotación pre
supostáría para a sua c~iazón . 

O pasado mes de Decembro, a 
corporación municipal do con,. 
cello de Santiago aprobou, ~ 
proposta do BNG, unha declara, 
ción unánime reclamando a 
imediata consfrucción dunha b

1

i
blioteca -pública para a cidade. 
No mes de Febreiro, o alcalde, 
Xerardo Estévez, nunha entre
vista mantída coa ministra ae 
Cultura trans-mitiulle a devandí, 
ta petidón, -obtendo como única 
respGSt!l que o ministério. estu, 
daría a · sua reclamación. Néstor 
Rego, concelleiro do BNG, con, -
sídera que pésíe ás positivas de, 
daracións de intencións feítas 
desde o govern.o municipal, 
sempre se· considerou a "necesi, 
dade de dotar a Compostela. 
dunha biblioteca .como un pro-__ 
blema secundári'O'') porque non 
houbo actuacións Íirmes ten, 

. dentes a solventar ~ficazmenie 
este problema. 

O que queda para composteláns e 
visitantes, se non se habilitan de 
forma imediata unhas intalacións 
onde ubicar a biblioteca; dotada 
das infraestructuras necesárias e 
cuns orzame,ntos que permitan 
ademaís de ampliar o persoal me
llorar os fundos bibliográficos . é a 
"Biblioteca Pública do Estado en 
Santiago de Compostela". • 

polo aro (Haro) a mínima resistenza 
que se lle opuxese. Non podemos 
negar, pois, que a Cal da Loba fixo, 
tamén, esa resistenza á política 
imperialista dos moñarcas, e é esa _ 
parte a que se considera, resultando 
así un símbolo do noso que non 
aebemqs obviar nen agachar. 

A Cal da Loba, esta rex~ Ton:e 
do concello de Cospeito, mantén-se 
al'tlda en pé, moi estragada, pero 
como sucedeu no século XV, a inda 
resiste. O interese popular que as 
Brigadas en Defensa do Patrimonio 
Chairego encab~za para a sua 

: reconstrución, non ':'én m~is que 
poñer outra vez o dedo na chaga: 
reescreber a nosa História desde a 
perspectiva .do vencido, mostrá-la a 
quen a padeceu, e reconstruir 
aquelo que materialmente ainda 
no-la recorda. Fronre·a isto 
apresen ta-se .a eterna perguiza 
interesada <lestes que, sendo 
galegas, seguen a govemar baixo a 
perspectiva "domesticadora" de 
Madrid para que os símbolos nosos 
continuen a ser destruidos, se non 
por obra directa deles, si polo 
esquezo e p desinterese amostrados 
até hoxe. 

A i~oráncia badoca de 
alcaldes, a mentalidade feudal dos 
províncíáns cacicatos que en tantas 
instáncias se practká, ou a 
sensíbílídade españolísta_e 
empobrecedora dos que rexen ·iso 
que se chama Organismos de 
Cultura e Património, son, pola 
frfaldade manifestada ante o que se 
pide, senón polo mesmo ataque, os 
novos López de Haro, os novos 
Mudarra d~sta xeira que en 1997 
nos segue tocando sofrer. Mais a 
Caldaloba -non o dubíden
erguerá,se, inteira, ao ar, coa 
bandeira azul e branca que lle 
corresponde.• 
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•Manuel 

~ Boullosa vende . 
a Bertrand 
Manuel Boullosa, o empresário 

· galega estabelecido en Lisboa 
ven de vender a editorial e 
libreira máis prestixiosa de· Por
tugal, a Bertrand, que refundara 
a partir da editora Bertrand e Ai
llaud, estabelecida no século 
XVIII en Lisboa por un libreiro 
francés. Boullosa, continuador 

da empresa familiar de petróleos 
de Angola, chamaba á U,vraria 
Bertrand a sua empresa preferida. 
Baixo a sua dirección, a 
Bertrand abreu librarias por toda 
Portugal ao tempo ,que iniciaba 
un cobizoso programa de -
edicións, sobre todo do apartado 
histórico e na recuperación -de · 
textos e documentos. A finais 
dos anos 80; Manuel Boullosa 
aqrira eñ Vigo unha sucursal da 
cadea e declarou no acto de 
inauguración que proci.iraba c~n 
aquela nova libraría recuperar b 
fío dunha língua e ~iteraturas 

que estab~ na orixe do portu
gués. 

O Banco Han-Kong & Shangai 
converteuse no maior accionist:a 
individúal da'sociedade Alfa Fi~ 
ninrer, que ten a maioria da Liv.- · 
raria Bertrand. Outra parte das. 
.accións pasárón a mans·do Gru
po ]osé d;e Mello. O.serri.anário 
Expresso de Lisboa revela que . · 
Boullosa manifestouse _ 
contrariado co traspaso da Ber- . 
trand e manifestou "T eño moita 
pena mais non había. 
entendimento posíbel". • - .-. 

•••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••• 

-. Z-enzar 
,,. 

preparase para 
o prii:neiro CD 
O grupo da Costa da Marte, Zen
zar, vai gravar unha maqueta 
pre'{ia ao que será o seu primeiro 
longa duración, que publicará 
Edicións do Cumio e que ten 
prevista a saida en Maio. Para a 

· gravación prévia, Zenzar 
aproveitará a visita a Vigo para 
dar un concerto o dia 28 de Fe
breiro no bar Planta Baixa. Este 
grupo de Meirama, en Cerceda, 
formouse a finais dos anos 80 
ainda que até o ano 1993 actuou 
baixo o nome de Mafdor. 
Ademais de aportar dous temas a 
un compilatório sobre o rock na 
Costa da Marte, gravan unha 
maqueta en 1995 titulada Fasci
nados polo prohibido e comparten 

, cenário con Platero y tu, 
Extremoduro, Manolo Kabezabolo 
e, sobre todo, con bandas de rock 
do país. É de reseñar a laboura 
dalgw1s mernbros de Zenzar no 
festival de rock de Cerceda. + 

•A_ Mesa envia 
un manual de 
galega ao alcalde 
de Ponteareas 
Para evitar que Xosé Castro, al
calde de Ponteareas, valva alegar 

que non coñece o galega para 
ad_iar 1,1n rnandamento xudicial, 
A Mesa pala Normalización Un~ 
güística envioulle un manual de 
·língua galega a nível elemental 
acompañado dun cornp'lexo vita
mínico a base de fósforo. "Agar~ 

. damos que Xosé Castro faga uso · 
donoso agasallo para que no fu~ 
turo non i:eña necesidade de irl
sultar aos seus votantes gabándo
se de descoñecer a sua língua", 
din desde A Mesa.• 

•Das orixes 
da língua 
até o galega hoxe 
O Martes 25 corneza o curso His
tária da Língua, que organiza a 
asociación cultural de Ponteve~ 
dra Maio Longo coa colaboración 
da Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega, e que se desenvolve ate 
o 13 de Marzo. Os organizadores 
invitan a historiadores e lingüis
tas a impartir as conferéncias 
a.inda que engaden unha mesa 
redonda para debatir o galega na 
sociedade de hoxe. Anselmo Ló
pez Carreira e Henrique Montea
gudo falan da Idade Media; Ma
nuel Ferreiro e Laura Tato enea, 
rréganse dos Sé~ulos Escuras e da 
Ilustración o Xoves 27;-Carme 
Hermida e Xosé Mª Do barro ex~ 
plican o século XIX e o rena\:e
mento literário o Luhs 3 mentres 
o Xoves 6 Manuel Portas e : -
Daniel García Ramos falarán do 

· gal ego até 197 5 e do marco legal 
no que se ·desenvolve nos ülti::rios 
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COLECCIO\ Ü FARDEL DA' MEMORIA 

O siñor Afranio e 
-Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda 

·. T U 1 
No Hotel Colón o dio 25, Martes, ás 19,30 

Coa intervención de: 
Bieito Alonso Femández 
Alfo~so Álvarez Cáccamo 

Xan Carballa 

Organiza a Comisión Cldadá'pola verdade do 36 · 
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vinte anos. A mesa redonda co 
nome de O galega na sociedade ce
lébrase o Martes · 11 e participan 
nela Conchi Costas, no aspecto 
de normalización e política lin-_ 
güística, Xan CarbalÍa, polos 
rnéios de comunicación, Marta 
Dacosta, polo ensino, e Xesus Fe
rro Ruibal, pola lgrexa. Rematase 
o curso odia 13 de Marzo cunha 
conferéncia de Pilar García Ne
gro sobre as perspectivas de futu
ro da língua. Todos os interesa
dos/as poden chamar aos teléfo
nos 986-846005/851395 ou 981-
278259.+ 

•Os poetas das 
Festas Minervais 
r~citar: para 
ós-estudantes 
Xosé Luís Méndez Ferrin, 
. Manuel Maria e BernardinG 
Graña son os convidados polo 
grupo de estudantes de Filoloxia 
da Coruña para recitar a sua po
esía o Mércores 2.6 na aula mag
na da faculdade. É o terceiro ac
to poético organizado dentro do 
ciclo. de recitais aos que se con
.vician a tres autores que teñen 
en comun xeralmente a xeración 
á que pertencen. O recital terá 
lugar ás doce e.média da ~nañá. • 

• Mcfrreu 
, . Darcy Ribeiro 

O antropólogo b~_asileiro, yerda
deiro difusor da·masacre contí~ 
nua sofrida polos indios brasilei, 
ros, morreu de cancro aos 73 
anos de idade. Había vi~te anos 
que s~ lle declarara a enferrnida
de e foina e;ape:irrdo con despre
zo. Nese tempo.'extra que lle gá
ñou á vida conseguiu o escano 
de senador e estreber algunhas 
das novelas máis vibrantes da li
tratura brasilera, como a extra~ 
ordinária Maíra ou O Mulo , a · 
sumar a un extenso labor como
ensaista. O s~~ derradeiro libro 
é O pavo 'brasileir_o. • 

• Cartas de amor 
·en Radio Fene 
· Vinteoito declaracióhs de amor 
chegaron á emisora de Radio Pe
ne co motivo do certame que 
convocou a emisora polo San 
Valentin. A gañadora foi Adela 
del Ria, viciña da Coruña, que 
se apresentou baixo o seudóni-

mo de "Andrea" e conseguiu un
ha cea para duas persoas e a es
táncia dunha noite no parador 
de Ferrol. O xurado do concurs.o 
estivo formado polo poeta de 
Lugo, Xosé Miranda, o profesor 
de litera.tura galega no instituto· 
de ·Fene, Alexandre Ripoll, a es
critora Paula Carballeira, o . 
alcalde de Fene, Xosé Maria Ri
vera e a redactora da emisora 
municipal:' Maria Xesus Arias.• 

•Celebran 
o X aniversário 
da marte 
de José Af o ns o 
Do 24 ao 28 de Febreiro, os CAF 
da Universidade da Coruña orga
nizan vários actos para celebrar o 
X aniversário da morte de José 
Afonso. Unha das actividades é a 
elaboración dun mural explicati
vo da obra musical do cantautor 
portugués e da sua trax.ectória po- . 
lítica. Audicións da sua obra 
terán lugar desde o Martes 25 ás 
12,30 da mañá e tamén haberá 

· charlas e debátes sobre a figura do 
Zeca; todo complementado coa 
difusión do_ significado da revolu
ción do 25 de Abril en Portugal.• 

A NOSA TERRA. 

• Colmeiro 
_ premiado polo 
Padroado Curros 
Enríquez 
O pintor de Silleda Manuel 
Colmeiro recebeu na sua casa 
de Vigo o prémio Celanova ca
sa dos poetas, que lle ,outorgou 
o Padroado Curros Enríquez re
señando a sua interpretación 
plástica élo rural. Colmeiro, 
que ten 95 anos, recebeu o 
prémio cun retraso de vários 
meses polo seu estado de saude 
ainda que tivo tempo para 
manter unha tertúlia con Xosé 
Luis Méndez Ferrin, membro 
do padroado e o pre idente do 
mesmo e alcalde de Celanova 
António Mouriño . O prémio 
consi tiu nunha placa acredi
tativa e unha medalla 'tealizada 
polo escu ltor Aciscl 
Manzano.+ 

•A revista 
Tercer Tiempo 
convértese en 
Terceíro Tempo 
Hai catro an s que comezaba a 
publicarse Tercer Tiempo, 
_unha revista sobre o deporte 
na Galiza. Agora, no comezo 
do ano 19-97, adqu iren 
o compromi o de que mái do 
90% das páxinas sexan escrita 
en galego. A publicación, 
dirixida por Daniel Soto, 
anúncia a conversión íntegra 
ao galega no ano 1998. 
T erceiro Tempo ten unha 
periodicidade men al. • 

• Apresentación de 'Agardando 
que pase algo', de Fia na Roca 
Agardando que pase alg; é o título do segundo traballo de Fia na Roca, 
o grupo fundado por Xosé Ramón Vázquez e Xabier Buen a 
princípios dos 90 cuxo primeiro album levou o mesmo nome do gru
po. Despois de acadar a atención do público, Fia na Roca pre n n 
un traballo máis coidado, gravado entre Xaneiro e etembr d pasa
do ano en estudios de Galiza e Madrid. Ampliase a colab ración de 

mú ic n , 
te di c , e 
aportación 
de Segundo 
Grandio, de 
Siniestro To~ 
tal, de 
Alfonso Mo~ 
rán, da Real 
F ilarmonia de 
Galiza, de 
Mini, de A 
Quenlla e de 
Juan Aguiar, 
de Oskorri. 
Panderete i
ras e saxo 
completan 
Agardando 
que pase algo, 
traballo con 
dez ternas, 
que se a.pre
senta no 
Centro Cul
tural Caixa
vigo o Ven
res 21 de Fe~ 
breiro ás. oí, 
to e média 
da tarde.• 
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ANOSA TERRA 

Eu ,,. 
e ... 

moitos nun 

Título: Eu e. 

Autor: Xurxo fümazás. 

Editorial: Smeln Blanco. 

Quizais· habería que escomezar 
polo remate da novela (se é que . 
existe tal remate ou se polo me
nos aceptáramos como tal que 
sexan os dixitos das páxinas 
216, 217 e 218 os que sinalen 
tal convención) para nos poder 
achegar ás ch.aves da mesma. 

A novela de Xurxo Borrazás é un
ha n vela circular ou, se se quer, 
unha esp iral pechada tanto no 
tempo como no espacio. Cando 
falo de novela cú tame dicilo pois 
a tentación primeira foi a de defi
nila com un c nto, dúas novelas, 
un po ma 1 ngo, vario afori mos 

un n ai de teoría literaria por 
capitul . Mai hai un personaxe 
central que erve de eixo ao total 
do traballo e, amais cliso, coido 
que é clara a intención do autor 
de facer unha novela. 

Na páxina 74 e te amósanos a 
úa biblioteca e aproveita o feíto 

para expor o eu punto de vi ta 
filosófico literario que, en boa 
medida, nos clarexa o por que da 
súa escrita. Máis aclaracións nes
te terreo vaino facer nas páxinas 
169 e 1 70 cando nos informa da 
xénese e feitura da novela e agra
dece a xeito de listado de autores 
(solprende o escaso número de 
galego ) o eu "background" in
telectual e te9riza obre o proce-
o de creación literaria. 

Vaiamo xa ao tema da obra. Un 
traductor da "t legaita" en crise 
matrimonial e laboral (ten que 
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Xurxo Borrazás e Anxo Angueira, autores de Eu e e O valo de Manselle respectivamente. 

voltar de novo ao seu instituto), 
dende unha cama na que está 
cunha moza (¿Raquel?) que pide 
lle cante unha historia, vainas 
levar "on the road" nunha viaxe 
por Portugal en compaña dunha 
muller vinteún anos máis nova 
ca el. Polo camiño van espir os 
seus carpos e as súas almas descu
bríndonos duas per onaxes ben 
reais mais ben meigos tamén. 
Xurxo Borrazás conquire axiña 
que se lles colla cariño. Tras pa
sear ao lector/a por Ponte da Li
ma, Braga, CoilTlbra, Porto ... , 
chegan a Li:Sboa. E na cidade do 
Tejo, .xogando ás agachadas na· 
Alfama, onde comeza o que cha
maba antes a segunda novela. 

Ao acordar dun golpe atopamos 
o protagonista na Lisboa de xus
to despois do terremoto de-1755. 
Así, tras coñecer a Cand ide e 
máis un grupo de revoluciona
rios portugueses con conexións 
internacionais, vese enredado na 
trama da novela de Voltaire. Fai 
o amor con Cunégonde e mesmo 
axuda na fuxida desta con Can
d ide. Outro estacazo, acordar 

nun hospital no ano 1996 e vol
tar a Vigo á rutina cotián. ¿Ou 
volta empezar? Estraordinaria 
ambentación na época e seria 
investigación documental da 
mesma por parte do autor. 

Dicía Voltaire que "o segredo das 
artes é corrixir á natureza", tal 
vez estea na 
vontade de 
Xurxo Borra
zás ir como 
Manoel An
tonio · "máis 
alá" e mesmo 
tente corrixir 
as artes. Se 
isa é a súa tei
ma ben cerro 
é que acadou
no en boa 
parte con es
te traballo. 
Eu é cruza a 

Anovelaé 
circular ou, 
se se quer, 
unha espiral 
pechada 
tanto no 
tempo-como 
no espacio 

linde do experimental para coller 
corpo de obra orixinal cun moi 
outo grao de calidade. 

Ista mestura non se fixo o chou 
nin tan ao ceibe como o autor 

por veces nos insinúa; é froifo 
de moitas horas de traballo, re
flexión e experimentación in?is 
teñan por certo que os experi
mentos foron feítos con algo 
máis que gasosa. 

O producto alambicado resulta 
compl'exo mais non pesado, 
denso de composición: máis <loa
do de dixerir para un . lector mí
nimamente entrenado. 

A linguaxe, como non podia ser 
menos en obra tan coídada, está 
moito e ben traballada. 

O erotismo que embebe toda a 
obra está correctamente tratado, 
nin cursi nin pomo, xusto. Obra 
pois-máJs que imprescindible, 
inevitable. 

Xurxo Borrazás, con 34 anos, é 
xa unha realidade nas nosas le
tras e de seguro ha chegar outo 
si é quen e amasar o seu mundo 
interior e.transmitir a emoción e 
o calor da alma creadora con 
que só os máis grandes son capa
ces de encher ao lector.• 

X.MA DE CASTRO ERROTETA. 

Outra pedra 
sobre o valo·-

Titulo: Ovalo de Manselle. · 

Autor: Anxo Angueira. Debuxos:·A .A Víla. 

Editorial: Xerais. CGlección Ferros. 

Eu non debia falar de O valo de 
Manselle, porque o Anxo An
gueira .de esguello meteume no 
libro e xa ninguén crerá que 
opino con neutralidade. Pero tal 
vez vai senda tempo de que as 
páxinas literárias de A Nos_a Te-

O debate poético do novo milenio 

Nínive 
PATO 

, Nínive é un libro atroz. Cando menos, 
esa foi a sensación que a autora tivo: que tal 

atrocidade era ·a súa prápia vida. 
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Versión galega de 
Manso, de Lueiro Rei 
O cabalo Manso, que requisan as tropas 
franquistas en 1936, é o fio da que está 
considerada comó a mellbr novela de 
Manuel Lueiro Rei, na
do en Fome
losde Montes 
en 1916e que 
morreu en 
Ogrove hai se
te anos. A obra 
tivo moitos 
problemas coa 
censura e, ainda 
asi, mereceu o 
Prémio de Nove
la Ciudad de 
Oviedo, no ano 
66. Apareceu en . 
versión íntegra na Arientina dous anos 
despois, de onde agora a resgata Galaxia. 
Encarregouse da ver5ión galega a nora do 
autor, Mª Xesus Vidal Alves, e do prólo
go Xesus Alonso Montero.+ 

50 anos de teatro 
de Alfonso Sastre 
Alfonso Sastre o. la ilusión trágica fa¡ 
unha síntese dos cincuenta- anos da obra 
deste autor, que vive desde hai vinte en 
Hondarribia. Editado por lru e coorde
nado por Eva Forest, a sua dóna, nas pá
xinas, o próprio dramaturgo e alguns dos 
seus estudosos rememoran a 

.carreira que co
mezou en 1946 
cogrupoAne 
Nuevo e que 
ainda non rema
tou. Sastre sinala 
como as suas pri
meiras pe.zas esta
ban cargadas de 
simbolismo e su
rrealismo para de
rivar cara a cons
trución dun te:;itro social, do qu~ lembra 
iniciativas frustradas tras a morte de 
Franco. Oespois desto e do paso polo cár
cere, Sastre e Eva Forest marcháp. de 
M~drid a Euskadi, onde atopan un país 
no que a palabra "revolución" ainda ten 
sentido, segundo sinala o considerado un 
dos mellares autores teatrais do Estado, 
que ten 70 anos. t 

Quinto número 
de Animal 
A revista cultural para todas as especies 
que edita Positivas chega ao seu quinto 
número coa lembranza do poeta falecido 
Lois Pereiro. lnclue unha 
reportaxe so
breo grupo 
musiéal Korosi 
Danzas, ao que 
pertence - · 

. Manuel Seixas, 
prémio Xerais, 
que publicou a 
stia primeira obra 
con Positivas. Pa
solini, Dostoievski 
e Roger Colom 
aparecen.cos seus 
textos na revista e 
Cannen Blanco lembra o microcosmos 

· ~ histórico da teme de Caldaloba. Os de 
Animal xa anuncian o número 6. + 

Os pratos 
de Pacó Feixó 
Ir Indo publica A nova cociña de Paco 
Feixo, considerado un renovador da 
gastronomia galega e que, entre outras 
actividades, interven diariamente 
na Radio Galega_ 
dífundindo as 
suas receitas. Co 
li.bro pódenºse fa
cer uns pementos 
recheos de cento
la, unha sopa fria 
de améndoas ou 
un pastel de 
requeixo. + 

;-,. 

_...,. 
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rra perdan esa obsesión que lles 
entrou' polo· ADN e recuperen 

. algo de paixón pola poesía. Aín
da a custe da neutralidade. 

Eu vin o valo de Manselle. Era · 
out'ono minguante e a aldea reco- . 
llíase orballada; noite e neboeiro, · 
muros fanados, co~selos e verde
llo; a ei.ra comunal abandonada. 
Pero había camiños que aínda a 
percorrfan porque quedan aínda 
pés para calcalos. Ali estaba Ma
ria do Liño, dou fe. Ao-fondo, a 
Braña. Dígoo para os d~scridos de 
Urzaiz e dos Cantóns, por se pen
san que · Manselle non existe, ou 
se existe abonda con cubrilo cun 
veo de indif eréncia. 

Aquela tarde Anxa' Angueira 
leunos o poema que dá título ao 
seu libro. Levaba meses publica
do no· folleto de festas de Laiño, 
entre anúncios de orquestras, 
procisións, mesóns e ultramari
_nos, en primícia para aqueles 
que mellor o comprendían. Da
quela -confésoo para el- mo
rrin de envexa insá e ganas de 
telo escrito:. non hai mellor ga
banza que lle poida facer. Pero 
logo veume á cabeza profundar 
se era máis grande o poema que 

- o cantaba ou o valo de noventa 
metros de que nacera o poema. 
Estaba Chus Pato e puxo cara 
lela. ¿Pero ti estás de broma? E 
acabei concluíndo que o valo e 
o poema eran a mesma cousa. 

T eño a Anxo Angue.ira por un 
valente. Xa o foi en Val de Rami
rás e agora dá outra volta á torni-

Do divino 
ao inf e mal. 
Título: Expresións e técnicas. 

Autores: Xesus Carballido, Anxel <;.:erv iño, 

M" Xosé Díaz, Xurxo Martiño, Simón Pa

checo e Lula Solla. 

Lugar: Casa de Galicia, Madrid. Até o 27 
de Febreiro. 

Coincidindo coa anual Cita de , 
Aneo, qu-e afeizoados e profisio
nais non poden obviar por máis 
que ·ano tras ano se anúncie ·o 
seu inevitábel final, a Casa de 
Galicia en .Madrid apresentan 
esta exposición colectiva de ar- · 
tistas mozos, que xa abeiran a 
madurez vital e profisional, uni
dos pala vontade da comisária 
Mercedes Rozas, muller indubi
dabelmente valerosa por se atre-
ver a apresen.car xuntas obras tan 
dispares, por non dicer excluin
t~s, unhas respeito das outras. 

Expresións e Técnicas é o título da 
proposta, que parecería máis ap:' 
ropriado para identificar unha 
edición de fascículos colecioná- · 
beis sobre técnicas expresivas que 
para dar unha pista ao atordoado 
espectador sobre as ideas artiéula
doras desta extrana conxunción. 
Xesus Caroallido, Anxel Cervi
ño, Maria Xosé Oiaz, Xurxo Mar
tiño, ·Simón Pacheco e Lola Solla 
son os artistas escollidos, a maio
ria deles nacidos en pequenos nú
cleos rurais ou vilas ao longo dun· 

quera. Non sei sequer se o rock 
bravú chegará para absolvelo. De 
c;alquer maneira; eu estou c.on el. 
Atreveuse a demostrar que o 
amor de Rosalia, Pondal, Norie
ga, Aquilino, Novoneyra e tan
tos outros non fo¡ en balde. Que 
bai palabras que 'ternos que sal
var, porqu.e sen elas non hai no
me para a metade do que sorn,os, 
aínda que o diccionário do noso 
futuro estea case todo por escri
bir. Porque, ademais, nelas a mú
sica e a suxerencia van de seu. O 
asoante estoupa . sen pé forzado e 
xa dá igual que o verso teña sete, 
once, dezasete sílabas ou .que 
rompa por onde queira, porque 
está cheo de forza interior e o rit-

-mo nace coas palabras. As de an
tigo, o poeta engade outras que 
nunca entraron _nun poema: a 
formigoneira, a placa1 o ladrillo 
de borgoña, a plomada, o enco
frado, outros símbolos dá nosa 
iconoclástia de construtores co
munais. E quen se ria do ruralis
mo e da simbiose, que poña o 
lombo e 0titra peara sobre ovalo. 

Porque hai moito de canto épico 
na primeira parte do libro. Can
to ao poder des ta, terra para 
perpetuarse, para o traballo soÍi
dario aínda cando non se lle al
bisca o sentido. Os psicólogos 
falan da 'Satisfacción aprazada, e 
talvez ese sexa tamén un dos no
sos sinais de 'identidade. A S'au
dade inve ida, a saudade que 
.procura un obxecto de realiza
éión e se non o acha, invéntao. 
Eu vexo aí o fondo simbolismo 
do valo de Manselle: 

· "Vestal lisonja", de Ánxel Cerviño. 

dilatado periodo de tempo que 
vai desde finais dos anos 40 até fi
nais dos 60 e con biografías .~ota
belmente heteroxéneas. 

O político profesor García Igle
sias, presentador do evento na 
Casa de Galicia, insistiu reitera
tivamente na seriedade da expo
sición e no importante currículo 
de todos os criadores seleciona
dos. Tanto teimaba _que cheguei 
a dubidar nalgun momento de se 
pretendía convencer ao auditório 
de adeptos presentes ou a el mes
mo. Dando por boas as categóri-_ 
cas afirmacións do.político profe
sor, 'admitamos que o ton xeral 
da obra exposta é aceitábel, ain
da que destacan sobretodo as in
vestigacións no campó da luz, as 
transparéncias e a · xeometria de 
Maria Xosé Díaz e os manifestos 

G!M~O 

"V eña valo, vai, bérran11es o martas 
( ...... ... ) 
Aínda que no xabre e mala terra que o valo sostén 
nos medre i¡n matagal de toxos , xestas e codesos 
autóctonos 
por non termos, por íremos ficando sen meniños". 

Ao cabo, o valo é .ese futuro do 
que antes falabamos, pero tamén a 
acción de levantalo que se xustifi
ca por si mesma e dá sentido ·áS vi-

, das. A poesía de Angueira está por 
iso chea de pulo e de optimismo, 
reconfortantes 
cando todos ~ 
tendemos á 
elexía. Non é Cando 
·o optimismo dentro 
do iluso; matí- dunha 
zase con iro-
n ia contra o década 
plan MEGA e alguén faga 
con Manuel 
Antonio, José 
Afonso ou 
Celso Emilio. 
Tamén coa 
me lancol ia 
ante a lem~ 
branza dos que 
xa se fornn, al
guns _tan-seus. 

reconto 
situará 
algun dos 
poemas de 
Ovalo de 
Manselle 
entre o 
melloriño da 

O poeta fala . poesia <lestes 
desde dentro, anos 

, como quen 
construíu o 
valo e o· poe-
ma. Abole a distáncia entre o eu e 
·os outros e tece a sua biografia 
dentro do símoolo. Dille Maria do 
Liño "Sementa agor~ ti", e se un 
ten entraña non queda máis remé
dio que cumprir o mandado, para 

abismais de Ánxel Cerviño. 

Os tres magníficos,.,cadros de Cer
viño poden traer á mente do ob
servador lixeiro referéncias dos 
inspirados artistas da Transvan
garda Italiana, Mimo Paladino e 

· Francesco Clemente principal
.mente, que releron con inteli
xéncia e irania os traballos dos 
pintores barrocos e manieristas · 
italianos, pois' é posíbel, pero hai 
máis. Xunto ao gosto por esta etá
pa da arte clásica · que integra na 
composición valores de orde e si:
metria de masas, ao mesmo tem
po , que xerarq!Jiza os eleme~tos 
plásticos e dótaos de movimento, 
atoparµos aportacións orixinc¡iis, 
como por exemplo, a incorpora
ción das siluetas no papel de figu
ras centrais da obra. Estas siluetas 
adquiren cali<;-lade de símbólos, 

"que non deixe de haber 
flor azul deste liño 
cando eu finar e pase 
a primavera por Mans.elle". 

Podemos crerlle que esa fo¡ a 
consigna; e el está por seguila, 
porque é a continuidade do un 
no outro e asi, man con man, 
alonga a cadea que non tronza. 
Os retallos da experiencia perso
al fóndense entón na história · 
con minúscula da tribo. A histó
ria dos sen história técese con 
fios miúdos, fiados co liño do co
tián e' repetido; ceifa5, restevas, 
mallas e muiñadas. O heroísmo 
vén de tarde en tarde, e o heroe 
para celebralo bota un pito, Con 
esa história encana Anxo An
gueira a sua .memória. A do ·ma
xistério de Bemardino Graña -se 
agora me tentase a crítica hidráu
lica viria a xeito un párrafo sobre 
canto hai· de Ferrín e Bemardino 
nestes versos-, cando en Padrón 
os alunes do instituto o imaxina
ban alegre, docto e pulcro, ªº 
que responde Angueira en arre
medo coa outra cara da verdade: 

"En Padrón os alumnos do Instituto 
non imaxinan máis que esa renrura 
do pfimei ro animal-home que viron 
namorado e que soubo engaiolar 
con xustas verbas si que soubo o olios 
qué só querían voz dos seus pupilos" 

A memória de Eusebio Lorenzo 
confundida coa de Pura Anguei
ra, eles que son os "mortos co
munais" puxando pala vida. Or
denan encofrar, em:her as colu
nas, chantar vigas e viguetas, su~ 

que dialogan cos restantes ele
mentos do campo pictórico, esta
belecendo unha complexa trama 
de relacións internas. 

Igualmente posue un estricto do
mínio no 1:1so da cór que lle per
mite c.ompatibilizar "ocorréncias" 

_ como a incorporación directa de 
óxidos de ferro á tela coas técni
cas tradicionais do pintor. Por 
outra banda, seria ocioso sinalar 
que debuxa con enonne soltura. 
Para os seus temas indaga no la
do escuro das cousas e as rela
cións humanas, non fuxe do per
verso, nen do violento e atópase 
cómodo no território do erótico 
ou do provocativamente sensual. 

Tamén non convén esquencer o 
seu partiéular conceito do mito
lóxico, que lle permite criar ima
xes complexas de seres ideais pa
ra os que busca sostimento na 
tradició~ iconográfica ocidental 
e no universo do literário. Anxel 
Cerviño é un artista afeizoado á 
arte e culto nun amplo senso do 
termo, circunstáncias ambas que, 
sumadas j sua paixón criativ'a, 
producen unha obra de singular 
calidade e que andando o tempo 
dará lugar ao que en termos fla
mencos se denomina "un artista 
de artistas" ou "un mestre". A 
sensación de tensa quietude, de 
sábio acougo, de serenidade que 
emana das suas obras fixéronme 
traer ao papel o verso do poeta 
Leopo_ldo Lugones que condea 
este estado: "Iba el silencio andan
do con un largo lebrel" . Atop~mo-

A'NOSA TERRA 

bir masa e bovedilla, que hai 
que botar a placa e para iso vi
ñeron todos. A placa é o valo; 
os dous son o libro e a , pátria: 
vanse erguendo. coas mesmas 
mans e tamén hai algo de anta 
na casa levantada: "anta de an
tano/ lousa monolítica". 

Antes dixen que renuflciaba á 
neutralidade e acabarei fiel ao 
meu propósito. Creo que a poe
sía de Anxo Angueira chega no 
momento preciso. Non porque 
abra un camiño e cumpra acom
pañalo . O camiño leva moito 
tempo aberro, e alguén de cando 
en vez atrévese a desbrozar e ir 
un pouc;o máis alá. E oportuna 
porque reafirma a potencialida
de de todos os camiños, cando 
ao cabo do que se trata é de falar 
do eu e do nós . Porque aporta 
unha linguaxe própria e unha 
experiéncia vivida. Porque n 
golpea cunha xostra de imaxes 
que se tocan. 

Neste tempo -non me atrevo a 
dicir ne te paí - os libro de poe
mas levan a data de caducidade á 
par dopé de imprenta. Para ben 
ou para mal. Talvez este -non 
pretendo er agoirento, meno ao 
reseñar unha nova obra- pase de
sapercibido ou en dou me e o 
enterren outras novidadés. Mai 
estou certo que cando dentro 
dunha década algúen faga recon
to situará algun dos poemas de O 
valo de ManseUe entre o mellori
ño da poesia <lestes anos. • 

XOSÉ M. MILLAN OTERO. 

nos, sen dúbida, diante dunha 
das figuras mái podero as do ac
tual panorama plástico da Galiza 
e que coa sua pre enza en Arco 
através do Stand da Galería Ad 
Hoc de Vigo reforzará a credibi
lidade e solvéncia da n sa apor
tación a movement artí tico 
contemp ráne . 

Maria Xo é Díaz conta na xpo-
1c1on con tre bra d l vada 

vibración p ética, que por cet 
están pe imamente di p ta . En 
cerámica, pasa p lo metal e de -
pois por unha multiplicaidade de 
materiais, vaise espindo de t do 
o que resulta pesado até chegar á 
etapa presente na que o obxecto 
da sua preocupación é a luz. Em
pregando os volumes máis ele
mentais, o prisma e a pirámide 
de base cadrada, como suporte 
receptor dunha subtil caligrafía 
que .narra asuntos sinxelos. 

É o seu un tráballo susceptíbel de 
se localizar dentro das pautas mi
nimalistas, a!nda que deixe ver 
con diáfana claridade a man da 
muller criadora. A eleición nada 
casual de materiais tan femininos 
como os fios, as las de cores, as 
pastas e as terras fan saltar polo 
ar toda a pretenciosa rixidez das 
simples formas xeométricas que· 
contenen. Sen discutir a validez 
·do texto que ela' mesma introdu
ce no catálogo da exposición, no 
que sinala o poder estruturante 
da xeometria até no orgánico, 
non podo deixar de ver nas suas 

· pezas un combate sen final entre 
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as duas grandes ordes naturafs, o 
predominante xeométrico e pe
recedoiro do masculino, frente 
ao subordinado, orgánico e pe
renne do feminino . 

O seu discurso plástico está con
tido no dos criadores que "pin
tan sen pinceis",' onde os mate- . 
riais teñen a obriga de explicar 
as suas capacidades comunicati
vas sen meiar nengun artifício. 
Quizais a referéncia máis cerca
na ao seu proxecto sexa ·a do 
pintor italo-arxeptino Lucio 
Fontana, de obra tan mediterrá
nea, lixeira e lírica como pode 
chegar a ser algun dia a de Ma
ria Xosé Díaz, e desde logo 
diametralmente aposto á densi
dad e conceptual da maioria dos 
minimali tas anglo axóns. 

É a ua unha práctica de grande 
intere e para a plástica galega, 
p rque contrapón suaves emo
ción e rem to recend d ás ha
b i tu alm en te pe ada razón da 
tradición expresionista no noso 
país. Esta artista que é unha boa 
coñecedora das teorías estéticas 
da primeira Escola de Frankfurt, 
sabe con T .W. Adorno que a 
caracterí tica esencial da obra 

A televisión 
na era popular 

Mais ao que íamos: figuras resesas 
coma T orrelglesias, que pasaran 
un prácido letargo a conta do 
presuposto da TVG, atoparon o 
seu buratiño na canle española. 
Para alívio da televidéncia gale
ga, polo menos. Outro eterno pe
sadelo de tantas noites, José Luís 
Moreno, reservou tamén praza na 
tele estatal. Asimesmo Sánchez 
Dragó, un dos principais intelec-

. tuais orgánicos do PP ~unto con 
Norma Duval, cobrou a factura 
eleitoral en forma de programa. 

Entre estes presuntos enchufa
dos leva de momento a palma 
Pedro Ruiz, condutor dun .inca
l i ficábe l espácio futbolístico . 
Colleitador dunha baixísima au~ 
diencia para a hora e o material 

de arte é a sua vixéncia ·perma
nente, calidade que se deriva da 
sua total inutilidade. Por iso, a 
sua produción está alonxada de 
e;alquer serv idume comercial, 
funcional, de estilo, moda. ou es
cala. Ela sin-
x el amente 
construe 
obras de arte. Destacan as 

investig3: .. 
Simples ainda cións no 
que atractivos 
resultan os campo da 
cadros de Lo- luz, as 
la Solla. O ,. -
se~ traballo transparen-

cias e a xera imaxes 
didácticas e 
de agradábel 
visión a un 
paso de cair 
no tan denos
tado decorati
v ismo. A sé 
rie que pen
dura na Casa 
de Galicia, ao 
igual que a 
que mostra na 

xeometría 
de Mª Xosé 
Díaz e os 
manifestos 
abisma is 
de Ánxel 

·Cerviño. 

Galeria Sargadelos de Santiago, 
organízase en torno a un ou 
dous temas relacionados coa 
morfoloxia de animais e plantas. 

co que canta, os índices non se
mel lan facer mella nos progra
madores nen no tal Pedrito. El, 
por se acaso, introduce mensa
xes de ir}quebrantábel adesión á 
cau a. A causa balompédica, 
que como e sabe é pedra angu
lar da política popular. Asi, nun 
dese esquetches escleróticos e 
caspo o con que nos regala ca
da domingo, aparecia como un 
gáng ter liquidador de quen ou
saban opoñerse ao fútbol de pa
go. Sutil, a parábola de Ruiz. 

Outra cara coñecida nos últimos 
t mpo da TVG que deu o alto 
a unha canle estatal é a de Fran
ci Lorenzo. O actor galega, ir
mán d direitor x ral de Antena 
3, apr enta agora o Efecto F, 
pensado como arti llería pesada 
c ntra Pepe Navarro e que, entre 
xogos de palabras co nome do 
programa e os seu pobre resul
tados, xa case e fo¡ a pique na 
primeira semana. Lorenzo pre
sentaba, ou algo semellante, na 
canle galega 
un programa 
refrito de ac, 
tuacións enla
tad as, onde 
coa axuda im
pagábel do te, 
leprinter ( co
rno agora en 
A3 ) recitaba 
unhas cantas 
frases en ver
náculo entre 
canción e 
canción. Pe
ro, ai!, a críti
ca dos meios 
estatái.s é 
cruel, non co
ma a de aquí, 
que non exis-

Os meios, 
agora 
escandaliza, 
dos diante 
das . 
manípula, · 
cións na 
TVE, nunca 
se fixerap 
eco do 
''fenómeno" 
gal ego 

te, e por eso ao sr. Lorenzo nin
guén o advirteu da poúca idonei
dade para o cargo. Máis duro será 
o castañazo, polo tanto. . 

Textura~ e calidades· que tramfi
re de xeito imediato .á tea para 
manter como síntoma do vivo 
obxecto xa definiti va mente 
truncados. 

No plano da composición é onde 
logra meirandes acertos, que se · 
ven minimizados por unha xes
tión cromática parca en exceso. 
En definitiva, un labor que apon
ta boas maneiras, que transmite 
aútenticidade e que, porén, só 
consegue regulares resultados co- -
mo no caso dos seus colegas Xur
xo Martiño e Xesus C9-rballido. 

Para facer -un comentário, por 
breve que este for, da peculiar 
executória de Simón Pacheco 
haberia que ver moita máis obra 
da escolmada para esta exposi
ción. Apesar de que críticos e 
historiadores prestixrosos afir
man que só se pode entender de 
cadros e non de pintura, teño a 
impresión de que este artista 
mozo está metido nun tolo pro
xecto de texto contínuo ou algo 
semellante, do que conviria ter 
información. Un ronsel que ha
bt;r_áque seguir.+. 

FERNANDO FERRO 

Mais que non se · desanimen al
gu ns dos nosos profisionais. 
Aproveitando a preséncia do 
governo e tele amigos, xente co
mo Gayoso ou Fidel Fernán de
bian de tentar a aventura espa
ñola, ainda que para tal fin nos 
deixaran orfos da sua preséncia 
na galega. Desde aquí animámo
los, home. De nada. 

Por cerro que Fernán segue 
amenizándonos as sobremesas 
co s~u variado magazine.· Agora 
xa non renta parecerse a Pepe 
Navarro, e xa mandou ao da cá
mara que parase o meneo. Non 
sabemos ca l será a audiéncia, 
pero egundo Fidel debe ~er toda 
a povoación galega. Porque to
dos os dias fai un referendo tele
fónico sobre algun tema, e ao 
dar os resultados sempre di: "o 
40 por cento da poboación galega 
está a favor de tal...". 

Javier Sardá, no seu novo pro
grama dos sábados, era máis mo
desto e só se referia a tantos por 
cento dos telespectadores do 
programa. Na primeira entrega 
de "Moros y cristianos ", que se 
promete entretido e simpático, 
coma todo o que asina o catalán, 
interviron vários paisanos. Aih
da que o protagonismo monopo
lizouno o padre AJ?eles, un cura 
facha e insultón importado do 
programa de radio de Sardá, Rei
xa ainda tivo oportunidade ·de 
aportar algun comentário enxe
ñoso.Karina Falagán apenas tivo 
cancha, afortunadamente, e 
Cáncio perdeu por· goleada o s~u 
duelo coa verborreica Villalobos. 
Sen embargo, seguirémolo ven
do -en debates. e tertúlias varias. 
É des-a xente qu~, sen sab_erse 
moi ben por qué, sempre está na 
pomada ou no candelabro, que 
se di agora.• 

GONZALO VILAS 
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PALABRA ·oE --MULLER 
LUPE GóMEZ . 

Vén de fallarse un eoncurso de poesía, organizado polo "Grup<J de Mu
lleres na Universidade". Un certame no que a autora fala de sí mesma 
inmersa no mun do que vive. Esta iniciativa rennatou ·cun recital na li
braría Maria Balteira en Santiago. E non se pechou nln remata. Como 
unha das poetas dixo na tarde da xuntanza "ternos que seguir escribindo 
moito" -as mulleres. O obxectivo é coñecer directamente a situación 
da muller, senda ela a que fala. Non para si mesma nen para as mulleres 
só. Senón para a sociedade en conxunto, partindo da Universidade. 

Son diversas e diverxentes as mensaxes que se escoitan nos beizos de
las. Unhas vetes falan como vítimas e outras como alguén necesitando 
actuar como protagonista, a nív~l individual e social. "Quén lle d~u 
permiso a Truman pra decidir por rnin?" ou "quera ser paxaro e non fi
car no niño" din elas. Din tarnén, nunha segunda persoa que é -primei
ra, "muller, non finxas ser sensible ou tímida ou ponte a chorar se o 

_ves ben", "di a anguria q~e condea a túa alma a un silencio forzado", 
"todo é para ti, todo é teu", ".tes aÁiignidade foherente ,a toda a huma
nidade". A forza da muller, que necesita engrandecerse, para romper o 
xogp de forzas vixente no que a ela non se lle permite ser forte. Atitu
de de querer distorsionar a sua posición social A pesares dunha xorda 
dificuldade que se fai patente na poesía ·-fiáis que na vid~- pola sin
ceridade que o papel branco lle pón nas maus á persoa que escrebe. 

Cando un poema tiduado "Mala· o~tia" di que "os seus míolos sairon 
pouco a pouco do seu cráneo" sae da mullef un ton de humor necesario. 
Para ás veces reducir o todo á nada. As problerµáticas ao que é a vida: 
pouca cousa ou ren. Efémera e mesmo tonta, absurda. A muller na poe
sía soe confesar arreo que está tola. 
Nalgunha delas é traxico. Como a 
que sinte "quero morrer, · morrer só 
_por ser muller". lmaxe que fala do 
alarmanté medo instalado nela. 

Máis outras veces a tolemia non re
fire a un sentimento enfermizo. 
Nen á conciencia de febleza. A p~
sares de que, ouvíndoa, sempre pa, 
rece que se confesa un ser marxi
nal. E que se conforma, pois en
louquece . E non é tal. O que fai é 
extenderse --como corpo e como 
vida- na imaxinación. O sentido 
-do seu manieómio é medrar como 
muller na arte e na palabra. Ainda 
que o se.mella non é un laio . É sair
se a través da poesía --da ficción 
do discurso machista dominante . 
Empezar na .mentira :__na literatu
ra- unha loita pra rematala de 
verdade na vida. Necesidade de in
ventar outro mundo, crer nel. Para 
saber o que elas teñen que précurar 
cando actúan, viven e conviven. 

A rebelión asumida a nível perso
nal. choca cos espellos dun pasado 
que é. presente sempre. Coas nais e 
coas aboas. Os seus versos din "bo
cas de nai, bocas sen boca". E sen
do imposíbel a muller quer cam-
biar un pasado e di "aboa non te 

'A muller coll~ 
forza coa nación, 
coma formando
.parella con ela. 

Tendo fachenda de 
ter-un· pobo e ser · 

parte del" 

maxines". O pasado, recibido e imposto na educación, é ise peso co 
que cangan. elas e que elas desfiguran para matalo dalgunha maneira. 
Escreben para aceptar, negar e sµbverter. 

Denuncian a falsidade das aparíencias: Ese falar da muller que ás ve
ces non as representa. Ási ':lnh(! di "vendéronme e vendinme, fíxeno 
en serio e non --como semella- un pesadelo'". Queren rachar os pro
totipos, as prisións, as imaxes. Os prexuicios, tan mortais sempre. Es
quemas, moito rnáis estériles que o caer, alomenos nun principio no 
caos, na desorde se o que se quere é cambear reC!_lidades. Pois ise caos 
. ou desfeita deixaria cuestionar, polemizar. 

O diálogo co ser m~sculino é as veces o comun "me cago en homes: 
machos, prepotencias" --que di un poema. U!lha prepotencia que 
non se acaba con maldecila. Que quizáis se acentua.' Un home di, nas 
portas da libraria a tarde do recital, "me cago nas feministas" mirando . 
os lazos violetas no escaparate. Parece un desencontro fatal e vácuo 
entre unha rnuller que busca culpábeis.e un culpábel que non quer se
lo e se defende. Recorrer ao esquema tan imperante e asumido de le
var todo conflito polos canais dun xuizo. Un - moi humano- "acúso
te" femenista'. E un -tamén humano- "deféndome" do home. Ou, 
ao revés, que ven sendo o mesmo. 

O galega é o único idioma no que se expresan. A m~ller calle forza 
coa nación, coma formando patella con ela. T endo fachenda de ter 
un pobo e ser parte del. A muller di na poesía "sei que sempre cami
ñarei no curruncho da miña verde Terra". En xeral, cando fala de fo-
turo, vencella a loita futura dó seu sexo coa lo ita nacionalista.+ -

LUPE GOMEZ é autora do poemário Pomografia. 
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Os espantallos, 
' - . . , . · ¡.f' , . 

elementos integradores do noso médio rural 
-0- LUÍS H. FLORES 

Con motivo da exposición que se celebrou en Rábade sobre ~'Os 
Espantallos" o pasado Xaneiro quería facer alguns comentários 
sobre estes obxectos que todos nós vemos espallados polo campo. 
Os espantallos son uns personaxes máis Clo noso · médio rural, e · 
neles están representados, moitas veces, parte do subconscknte 
do noso povo. Se facemos algunha 'viaxe polo campo é difícil non 
atoparmos con algun artilúxio ou monicreque feito con roupas ve, 
Has recheas de palla que non chame a nosa atención, ben sexa para 
criticalo, para rimos del ou para gabar a labor do artista que o fixo. 

E un compañeiro perfecto do so, 
litário, adorno ideal para a natu, 
reza que cumpre fielmente a fun, 

tallo t:oma Deus creou o home: á 
súa irha.xe e semellanza, .expul, · 
sándoo posteriormente do paraíso 
terrenal. O home fixo o mesmo 
cos espantallos: situounos nas lei
ras, nqs montes, nos prados,-nas 
horras, etc., rendo que gañars~ -o
p~ coa sucir da stia frente: 

ARTÍSTiéAS: Hai espantalfos que 
-son verdadeiras obras de arte. ~, 
tes artistas anón.imos poñen o · 
máximo interese na realizaci6n 

· ción que se lle a~~gnou: "a de ·gar, 
dar sementeiras, froitas e campos, 
tanto de dia coma de noit'e, sen 
importarlle para- nada que chova 
ou que neve, que faga frio ou ca, 
lor e, o máis importante, sen esi, 
xir nengun tipo de salário e sen 
protest_at por nad9". Aparte do 
que nos pode transmitir o ~spafr, 
tallo ao contemplalo a cada un 
de nós, pode ter outro tipo ' de · · 
connotacións que_poden ser: 

LITÉRÚIAS E CJNÉMA TOGRÁFÍ
CAS: No "Mago de Oz", ·qe Ly, 
mam Frank Baum, que posterior, . · 

_da obra que, .na maier P.arte das 
veces representa plenarri.ente ~'o; -
seu subconsciente e, ás veces, sen 

. mente fo¡ levada ó cine, a figura 
do espantallo quedoLL inmortali, 
zada para sempre. Era aquel ho, 
miño de palla que acompañaba a 
Dorita, . ao home de lata e ao le, 
ón, ao País da Oz, na procura do 
mago para que lle proporcionase 
uns miolos que el tanto desexa, 
ba. N a nosa literatura ternos ta, 
mén o tonto de Neira Vilas "O 
espantallo amigo", onde nos con, 
ta a amizade que fa¡ o espantalh 
con todos cantos se ace,rcan a el. 

NOVELESCAS: Ao fin de cantas, 
non deixa de ser un monstro que 
asusta aos demáis seres, tan ben 
representado en moitas· novelas. 

CARNAVALESCAS OU . TEA TRAIS: 
O antroido seméllase ao espan, 
tallo na sua totalidade, sendo un 
elemento imprescindíbel na re, 
presentación teatr,al. · 

BÍBLICAS: O home creou o espan, 

. querelo, o subconsciente do país. 

Se bofamos ma~ dos diccioná~ 
rios, ·vernos que hai numerosos 
vocábul~s para definir a ·persoas 
ou obxectos que se adican a pro, 
<lucir espanto, é dicer, producen 
un medo tan intenso que impul, -
san aos demais seres a· fuxir. Des, 
te xeito, -podemos atapar' verbas 
coma espantaélizo, espanto, e- por · 
suposto espantallo. Polo tanto po
demos definir aos espantallos co-
ma uns ·obxectos inanimados que 
teñen como finalidade primor, 
dial· espántar aos .paxaros e· algun· 
que outro animal superior para. · 

.así protexer as sementeiras, as 
plantacións, as colleitas e as froi, 
tas da~ árbores. Que sé consiga 
ou non esta finalidade, depende 
·en grande medida da imaxina, 
ción que poña o construtor ao fa, 
celo. Debido á grande variedade 
de espantallos que se poden : ro, 
par na província de Lugo, vou 
tentar facer unha clasificación 
atendendo ao médio que utilizan 
para producir medo. 
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Clasificadón posíbel 

1.--0s que producen medo Pº' 
la sua preséncia física: A) QUE 
ARREMEDAN Á FIGURA HUMANA: 
Pensar que a soa figura humana 
representada nun boneco inani, 
mado 'dá medo a determinados 
seres produce un pouco de desa, 
cougo e preocupación. Este tipo 
de espantallo pódese subdividir 
en: SIMPLES: Formado xeralmen, 
te por dous paos en forma de 
cruz. espetada no chan. No pao 
que vai atravesado cólganse uns 
trapos ou unhas bolsas. A cabeza 
faise cunha bolsa chea de herba 
ou pallá. COMPLEXOS: Recrian a 
figura humana de forma máis 
perfecta. Os pantalóns, cham, 
bras, chaquetas ou xérseis con 
que os fan, van cheos sempre de 
palla. A cabeza, formada por un, 
ha bolsa de tea ou plástico chea 
de palla, por levar perfectamen, 
te diferenciados os ollosy o nariz 
e a boca e, xeralrrÍente sempre 
vai recuberta por un chapeu, pa, 

. no ou casco vello. -

_B.) QUE ARREMEDAN A AN IMAIS 
MORTOS OU' SON PROPRIAMENTE 

. ANIMAIS MORTOS PENDURADOS 
DUNHA V ARA. Xeralmente están 
formados por un corozo -de millo 
donde se lle. cravan uhhas plu, 
mas que lle dan o ~specto dunha 
ave. E tamén os que son animais 
morros propiamente ditos. As 
aves que utilizán son xeralmenre 
corvos, pegas, e de. cando en vez, 
algunha pita morta e algunha 
rapiña, que se matan a propósito-

. para tal fin, ou ben, que se ato, 
paron martas. Utilizánse estas 
aves, xa que no ·seu médio natu, 
ral en circunstáncias normais, os 

· 1 paxariños fuxen axiña que as · 

ven e tamén para que se as ou, 
- tras aves da mesma especie se 
atreven ir comer onde están 
postas, vexan o que lles pasa, é 
dicer están aí para servir de es, 
carm~nto ás máis atrevidas. 

e) Os MIXTOS. Aquí podemos 
meter os realizados con obxectos 
que deixaron de ser útiles. Prin, 
cipalmente son combinación de 
bonecas, pallases, etc., con tra, 
pos e plásticos colgados dunha 
vara espetada no chan. 

2.--0s que para producir medo 
utilizan elementos naturais co, 
mo pode ser a luz solar e o ven, 
to. Para a sua confección utilizán, 
se materiais xeralmente lixeiros 
que teñan a capacidade de refle, 
xar a luz solar (chapas de alumí, 
nio, aceiro inoxidábel, cachos de 
espellos, etc.) pendurados por un 
cordón a unha vara ou ben das 
polas dalguna árbore ; 
que 'está perta dos 

· produtos a prote, 
· xer. A combina, 
ción do ~ol co 
vento fai que 
estes obxect'os 
se movan e re, 
fr·exen a .luz 
en distintas 
di rece ións, 
provocando 
que os paxa, 
ros fuxan. 

3.-0s que 
por medio do 
vento produ, 
cen como ef ec, 
tos secundarios 
ruidos. Dentro 
de estes poden 
ser: A) SIMPLES: 

Os máis rudimentários constan 
dunha vara cravada no chan da 
que penduran, xeralmente dun 
cordel, a tapa dun caldeiro ou 
dunha pota vella que vai facer de 
caixa de resonáncia. Un pouco 
máis arriba átase outra corda cun 
tubo de ferro ou calquer outro ob, 
xecto metálico, de maneira que 
ao bater o vento sobre eles golpé, 
anse mutuamente producindo o 
son que asusta aos paxaros. Ou, 
tros ainda máis sinxelos con isten 
nunhas bolsas de plástico de vi, 
vas cores atadas a un pao que e 
moven e fan ruido co vento. B) 
COMPLEXOS: Este l sen lugar a dú, 
bidas, son os que mell r r ultado 
dan, os que mellor realizan a ua 
función e poden ser: UnidiTeccio, 
nais: Só funcionan depend ndo 
da dirección do vento. Con tan 
xeralmente dun pao de madeira 
transversal cravado n utro vertí, 
cal que por unha punta leva unha 
hélice que pode er de madeira ou 
de folla de lata. E Multidireccio, 
nais. Funcionan independente, 
mente da dirección do vento cun 
istema moi parecido ao dunha 

veleta, podendo facer dentro des, 
te grupo outras duas divisió,ns : 
Simples: De dous pao . Na ponta 
superior do que está metido no 
chan, crávase outro máis corto ao 
traveso, de xeito que o furado on, 
de se lle mete a punta para unilo 
ao outro ten que ser folgado, para 
permitirlle xirar. O pao que xira, 
por un lado leva unha hélice e 
polo outro leva un timón coa 
función de orientalo cara o ven, 
to, ámbolos dous poden ser de fo
lla de lata ou de madeira. Comple, 
xos: Constan dunha estrutura de 
madeira que pola parte superior 
leva un eixo xiratório, o eixo le, 
va por un lado unha hélice de 
duas ou catro pás e p lo outro 
pode levar unha arandela atada 
por médio dun cordón ao eixo 
xiratório, ou ben un trebello de 
madeira articulad , de xeit que 
ao dar voltas, o piv te de ma, 
deira baten contra o timón fa, 
cendo un ruido m i forte. Ás ve, 
ces, cando o vento dá con f, rza, 
hai que trabar a tarabela de naire 
para que deixe durmir á xente 
que vive perta dela . 

A finalidade da exposición é a de 
agradecer 

e ao 
mes , 
m o 
tem, 
p o 

a ni -
mar a 

esta xente que 
fai os espanta, 

llos a que 
os siga a 

facer. Sen 
eles, os nosos 

campos, leiras, 
cortiñas e agras Ron 
serian o que son, non 
estarían adornadas 

. nen terian ese toque 
de distinción. Men, 
tras se utilicen os ·es, 
pantallas para asustar · 
aos paxaros e non os 

, veneno~, a Natureza 
· estaranos infiri ita, 
ménte agradecida.• \. \ ·<\ . °\ . ~ 

A-NC 
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BRETAÑA OU O XENOCIDÍO CULTURAL 
Na noite máis especial e estraña que vivín en 
Brest era o ano novo celta, aínda que ben pou
cos o sabían, puiden ver a un compañeiro de co
rrerías chorando póla morte do bretón. Cunha 
ignorancia máis sabia do que el mesmo podía 
crer, pensaba que só había unha persoa da mes
ma idade con quen poder expresarse na lingua 
dos seus abós. Sen dúbida isto é falso, meros 
fantasma.s do alcool; pero non é menos falsó 
asegurar un futuro para o bretón e negar q~e iso 
vaia suceder nun prazo non moi longo. Os pro
blemas son tantos, tan profundos e ás veces tan 

. absurdos, que é difícil mostramos optimistas: 

A lingua é riqueza; todas as linguas que existen 
en todas as ociedades, desde as máis desenvolvi
das ate as máis exóticas, son idénticas na riqueza 
cultural que gardan. Se é certo que só existe pen
samento no marco dunha estructura lingüística 
dada, cada lingua configura unha forma de pen-
amento particular e única que se engade aos das 

demai linguas para formar a rede de ideas, sím
bol e mit que nos constitúen como eres hu
mano . Esta afirmación evidente para calquera 
per oa avisada, desterrouse do pensa.mento colee, 
tivo en Francia. En consecuencia, o país máis ri, 
co en linguas de Europa e o máis despiadado na 

XESUS PENSADO 

·Despois da Segunda Guerra Mundial a represión 
fíxos~ máis forte e os mesmos país prohibíanll.e 
aos seus fillos falar bretón. Non é necesario dicir -
que na escota e nos rnedios públic;:os utilizar esta 
lingua era signo de barbarie. Com9-resultado, 
produciuse un vacío xerácional. entre os anos 
cincuenta e os nosos días; os país qÚe hoxe te
ñen-; entte trinta e corenta anos non aprenderon 

· . o idioma,. e o bretón 'como. lingua materna desde 
o berce neste mo-

'D . 
espois da 

Segunda Guerra 
Mundial a 

represión fíxose . 
máis forte e os . 

· mesmos país 
prohibíanlle aos 
seus fitlos falar 
bretón. Non é 
necesario dicir 
que na escala e 

nos medios 
públicos utilizar 

esta lingua 
era signo de 

barbarie" 

mento xa non exis- ~ 

te. Só os nenos que 
aprenderon cos seus 
abós e os das escolas 
Oiwan, das que fala
remos máis adiante, 
utilizan o bretón 
dunha forma m-áis 
ou menos corrente, 
se ben só no marco 
da escala e case co, 
mo lingua ritual. 
Destes dous mil cin, 
cocentos nenos de 
Oiwan, unha parte 
continúa o seu estu
dio, entrando nas fa
cultades de linguas 
célticas de Brest ou ~ 
Reimes e seguen a ~ 
falar_ o bretón unha ~ 
vez pasadá a frontei- ~ 
ra dos vinte anos. . ~ 

. ' . 

timos da causa bretona. Esta afirmación conleva 
o desprez-o total e mesmo ~ª burla a berta dos 

· "bretonantes de aprendizaxe", xente que ~ome
zou a estudiar bretón, ben por: simpatía coa lin
gua, ou ben por conviccións políticas forres. Oi
wan e o eixo destes bretonantes, escolas feítas a 
imaxe e semelÍanza das ikastolas bascas, pero 
con problemas ben distintos que se.resumen nun 
ataqtJe contiQ.uo desde todos_ os frentes posibles. 

,/ 

úa ma acre, instaurou un sistema político que 
pretendía eliminar as diferencias étnicas e cultu, 
rais como salvagarda da unidade nacional. Este 
poder centralizador e a campaña de despre5tixio 
que o acompañaba, motivou o absoluto desdén 
cara a lingua por parte dos habitantes da Breta
ña, chegando a dicir "Le breton est mort, c'est 
tout", cunha tranquilidade aterradora. 

.. I 

u 
Osmedios de comu, 
nicación tampouco 

Mercado tradicional de Bretaña en 1912. Neste século o idoma sofreu un grande retroceso. 

Paradoxalmente, a Bretaña mantén un secular 
desprezo por todo o que é francés de París, orgu
llosa e aferrada á súa tradición histórica e á te
rra de nacemento, centro absoluto das súas aspi
racións. Pero nun momento dado, decidiuse que 
a lingua xa non formaba parte da súa historia, 
que non era tradición senón simple arcaísmo 
que lastraba o seu avance cara o fu ro e que 
había que eliminar canto antes. Desta maneira 
nace4 a tradición sen .lingua, o entimento bre, · 
tón expre ado en francé . 

A cifra que hoxe en día podemos atapar en 
medio próximo ao bretón non son nada espe
ranzadoras. En toda a Bretaña viven ao redor de 
rre millón de p r oa , por uposto sen contar 
t d bret ' n qu partir n para vivir noutro 
pum s de Francia e teñen en París o seu centro 
v rtebrad r. e ta p pulaci ' n, tímase que 

nta mil per oa entenden o bretón con 
m i r u m nor s dificultades, e douscentos 
cincuenta mil h bitante afirman que o falan. 

bemo engadir a t d i t que o bretonantes 
teñ n unha media de idade bastante alta, de ma
neira que e calcula que un dez mil morren cada 
ano. Per a verdad ira cuestión son· os nenos. 

axu~ ao desenvolvimento do idioma. Existe __ só 
unha cadea importante de radio que transmite 
ernisións en bretón durante dúas horas-e media ao" 
día. Paralelamente, hai ·diversas radios locais e 
asociativas, unha decena aproximadamente, que 
procuran facer unha programación monolingüe 

_ durante toda a xomada. Non hai ningún-xornal 
en bretón, e na televisión podémolo escoitar en 
France 3 durante un pouco máis de catro minutos 
nos días laborables 'e tres cuartos de hora os do, 
mingos. Magníficas raíces p;;ira soster unha. lingua. 

O curso da historia confinou ao bretonantes 
sensibles a esta realidade en reservas pechadas é 
absolutamen~e ~ndógamas que non teñen nin, 
gún perigo para a hexeqwnía francesa. A gran 
mágoa, o qu.e realmente esperta a carrax~ de ·
quen puider simpatizar coa Bretaña, é qÜe estes 
mesmos falantes están actuando para destruír o 
pouco de lingua que lles qu~da. O sentido da 
uadición do que antes falamos, convértese agora 
e}:l paradoxa: no ?fán por preservar a lingua, por . 
manter a pureza primixenia de quen sabe qué 
idade de ouro do bretón, os· "bretonantes de na, 
cemento", eses que .aprenderon a---hiag~a .. ¿os ~u~·~ 
abós; autoproclámanse os unicos clefehsofes léií_._· . . . ,. 

$EAT. ~.o~ respeita a legalida~e 

- O .enfrentamento, que hoxe parece ridículo, pe, 
ro que un día existiu tamén en Galicia e que 
puido facernos moito dano, escindiu aos poucos . 
bretonantes xó~enes que aínda existen en dúas 
faccións irreconciliables. Estes loitan entre si, 
enlamados en guerras intestinas que só acentúan 
e confirman o desinterese de quen pretende 
acercárse ao problema. Coa discusión de asuntos 
absolutamente- secundarios que a' ninguén fóra 
destes círculos lle preocupa, están conseguindo 
afastar o bretón da sociedade e,. convertilo en 
metáforá ·de guerra de razas, de política pechada 
na que moi poucos están dispostos a participar. 

. Mentres, o francés apenas fa¡ opo~ición, ao. ver 
como ós. seus -acérrimos contrincantes se conver
teron ~en querefo nos maiores aliados para rema
tar linha partida que, se as cousas ·non cambian, 
xa .está gañada desde hai moito tempo. 

Un amigo, desafecto da causa pero moi lúcido, 
denominou como xenocidio cultural a acción 
do francés e-as contrádiccións e erros dos breto
nantes. Ó resultado será a marte dunha lingua, 
doutta formé!. de _pensamento na Bretafü~, . paí? .: 

' qu~ fof un díajfo~deros6 -iI rico e ho)f~ afoga-do · ... 
·.{·n:as.'súás-paratloX:a.S-. ·• · ·: :-.. =~ '· _..; 

'· -7 "".: r~ 

";:; ~ 

~ .· -~. :..·... ~ ~-
··· ·-: 
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·Protesta!! ..... -: .· .. 

Ó nome de ARO$A para un novo modelo de 
.automóbel de SEAT non respeita a. legalfdade. 

O nome oficial e pop1.1lar e AROUSA. 
SEAT está a respostar con agre$ividade e. 

prepoténcia.a unha.reivindicación masiva e 
serena, desprezañdo a cultura galega 

e a nosa"ldentidade. 
Como cliente ou posíbel cliente chama ao 

TELEFONE GRATUITO de atención ao usuário 
de SEAT: 900 210 619 e manifesta con_ 

corr.ección e firmeza a tua disconformidade. 

chamando ao _ 
TELEFONE GRATUITO 
de · atención ao u~i!á•~Jo de SEAT 

A MESA ~cg:MALIZACIÓÑ 
- .'LINGÜÍSTICA 

/ 
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¿lmaxinan en Alemaña un cen-
. tro escolar chamado "Adolf Hi
tler", ou .en Italia un instituto 
"'Benito Mussolini", ou en Por
tugal un cole~io "Oliveira Sala
zar"? Non, non o imaxinen. Non 
existen'. Sería como chamarlle 
'\ei Herodes" a un hóspital ma
terno infantil. Pois en Galicia 
(por exemplo, en Ribeira) aínda 
hai centros do ensino público 
que levan o rótulo de "Francisco 
Franco". Ou sexa, terra húnica. 

X a sei que na vida cotiá 
non se lle dá moita im~ · 
portancia ao nomencla

tor. Un pode pasear_pola ·rúa do 
Intestino Baixo e non por iso 
sentirse apeitado. Como tamén 
pode ir pola rúa Paraíso Terre
nal e andar doente por pisar o 
souvenir dun can. O mundo do 
roteiro é especialmente efémero 
cando reflexa a arbitrariedade 

Supoño que xa sabe
des b con.to daquel 
muiñeiro que, vindo 
unha noite para a 
súa casa, de volta do 
muíño , encontrouse 
cun añÍño desvalido, 
queixoso de frío e fa
me, enredado entre 
as silvas dun arredor; 
tan temo e inocente 
que o home., apiada
do', vendo nel a ima
x e do mesmo Año 
de Deus camiño do 
Ca]vado, recolleu
no, como o mellor 
amaritano, e levou

no consigo, para que 
as súas fillas o que
cesen e alimentaseñ'. 

º
animal, can
do chegou á 
casa do mui

ne1ro, mirou para as 
mozas cuns o lliños 
de pena, cunha mirada que fa-
1 aba por si da necesidade de 
agarimo, quentura ~ cáriño que 
pedía, e as rapazas, cariñosas 
como non hai outras, fitaron a 
aquel símbolo de mansedume e 
acollérono coma quen acolle 
un neniño"abandonado á porta 
da casa, envolvérono cos seus 
brazos, apretárono contra a 
quentura dos seus garimosos 
peitos de doncelas, déronlle lei
te fervido con azucre e pracen
te iros aloumiños, ata que lles 

. pareceu ver no seu rostro o so
rriso do ben satisfeito; e cando 

. foi hora de ir para a cama, para 
que o animaliño non aterecese 
de frío, as mozas levárono can
da elas e deirarono no propio 
leito. 

Pero á mañá seguinte, así como
os primei.ros raios do sol despe
dían a noite, o añiño, converti
do en mozo alto, guapo e moi 

Terra húniéa 
do poder. En Coruña ninguén 
sabe quen era Juan 'Flórez, que 
dá nome a unha -das principais 
rúas da cidadei e sen embargo 
todo o mundo leínbra o mono 
do qliiosqueiro Casal. En Ferrol 
consérvase o xigantesco monu
mento ecuestre en honor de 
Franco. A última vez que esti
~en alí escoitei pc:ila rúa unha 
conversa de mozos que se cita
ban para o día seguinte. r 

-¿E onde quedamos? 

- Na praza do burro· grande -
·dixo un deles sinalando. cara o 
-lugar onde monta en bronce o 
dictador. · 

A inmortalidade. dos .roteiros 
é unha inmortalidade moi 
aburrida e a min só me 

chaman a atención os nomes 
que nacen da inventiva popu-

lar, o vello manuscrito da terra 
que é a toponimia. Per:o. hai lí- · 
mites que teñen que ver coa hi
xiene moral e coa saúde colec
tiva. Límites que, traspasados, 
deberían merecer a interven
ción do Defensor do Pobo, do 
Teléfono do Menor ou do he1i
cóptero de SOS Galicia. Un 
.deses casos é o de mantero no
me de "Francisco Franco" a un-
ha escala pública. ¡E mira"que 
non hai nomes! Podía chamar
s<¡: "Dositeo Rodríguez",' "Paco 
Feixó" ou "Spice Girls", pero 
non, chámase precisamente 
"Francisco Franco". 

Consultada a Consellería 
de Educación infórmase
me moi amablemente de 

que en ningún caso se trata 
dun xesto de simpatía simbóli
ca co "anterior réxime". Todo 
o contrario, afirman estas fon-

O trasno do muiño-

pícaro, pois non vos era outro 
máis que o "c:lemo, cunha· palma- , 
da nas nádegas das súas compq
ñei ras, saltou do leito e mar
chou cantando: 

-Ás fillas do rriuiñe'iro, toquei
lles o pandeiro. 

(- ¡ Vaia vergoña!. -Dirían elas.) 

Odemo, na súa faceta de 
enredant~, deixa ·de ser o 

. inalign:o para converter
se nun trasno traveso· e. carallán, 
un ser que, máís que parente de
se que habita nos infernos, se
mella da familia dos ananos bur
lóns que custodian os tesauros 

.das -márnoas, ou deses nomos 
que habitan nos bosqu'es nórdi
cos e van polas casas armando 
bulicio -e desfeitas; un ser para .o 
que, facer ·travesuras, é moito 
máis gorenteiro que andar con 
perversidades e crueldades. 

E n).inide por onde, . un dos séus 
1ugares preferidos de actuación 
soen ser os muíños ou os seus 

. arredores. A\í, nese lugar afasta
do da aldeá, aoque se chega·por 
camiños disimulados e rodeados 
de agachadoiros naturais, o tras
no especializouse en facer as sú
as trasnadas. 

(-Todo lsto sonche cantos de 
vellos). 

E 1, que ás sabe tod~s, agar?a, 
despois da caída do setá!). aó 
muiñejro, quen, polo xe,ral , 

acode a 'muiñar cando remata o 
seu traballo no ~ampo, e mep
tres a roda xira, o revoltoso bo
tará ratos para que as mozas le
vantell as pernas, fará que al
guén acuse ao muiñeiro de que 
roubou na maquía, ou que al
gunha rapaza s_e mova facendo 
pecar cos ollas, e ao final, todos 
acaben cantando aquilo de: 

MANUEL RIV AS 

' tes. "Trátase dunha nova expe
riencia formativa que será pre
sentada nun Congreso lnterna
.cional de Psicopedagoxía Sar; 
cástica. ¿Non escoitou falar? E 
unha corrente mo i avanzada 
nas ciencias da educación con
sistente en provocar estímulos 
contrarreactivos no alumnado. 
O primeiro experimento ~on
siste en formar nenos demócra
tas nun centro que pregoa o 
nome dun dictador. Se funcio
na, iremos máis alá. ¿Deica on
de? Síntoo. Non ll e podo dar 
máis detalle ". 

Tentei confirmar e .ta versión 
co conselleiro de Educación 
pero non me puido atender. 

"É que o señor conselleiro está 
hoxe moi ocupado preparando 
o novo programa de humanida
des cun. grupo de expe-rtos eh 
Artes Marcia is". • 

FRANCISCO A. VIDAL 

O muíño trnula troula 
Eota fariña na morn, 
a meiga da muiñeira · 
ten un andar que namora. 

Daquela xa as mans 
van a corpos alleos 
e as palabras falan 
de cousas que aver
goñan e fan rir; a 
picardía faise dona 
do recinto e o muí
ño convértese en 
lugar de reunión 
pracenteira, de bai
les, de contos e de 
risas. E aquí é onde 
o noso trasno se 
encontra no seu 
ambiente; pero as 
súas diabruras son 
tan humanas que 
chegas a pensar 
que, se este é un 
demo, é unha glo
ria telo por compa-
ñeiro, que q.ta se fa¡ 

simpático~ divertido. 

Pero é que ademais, este 
trasno (que chamarlle de
mo é unha maldad e), non 

sabe facer mal, pois cando provo
ca algunha das súas falcatruadas 
ten que facelas como no canto, 
mediante trampas e enganos, co · 
que as súas vítimas, de entrada, 
xa non pecaron, simplemente fo
ron enganadas e polo tañto, o · 
Xuíz Supremo, en xustiza, ten 
que absolvelas sen penitencia. 

¿Quen vai ser capaz de condenar 
a inocencia das cariñosas e cari
tativas fillas· do muiñeiro do 
canto? ¿E o trasno? ¿Que malda
de comete u o pícaro moceiro? 
Se.só se deixou acariñar e, corno 
moito, viu Ltn carpo a medio 
vestir e tocou a~ carnes por enri
ba da roupa. Se iso é condena
ble, máis de un teriamos que es
tar ardendo no inferno. • 

ANOSA TERRA 

Paco Feixó 

"Hai que ler para éoñecer 
as ~xperiéncias dos 
galegas na emigración" 

Que le? 

A verdade é que n n on un gran
de leitor porqu m adico ca n 
exclusiva aos lib ros de c ciña . 
Ainda que agora ando á volta 
cun libro de Carlo Penela Os 
galegos anarquistas na Arxentina, 
que está moi ben para coñecer 
unha parte da história dos galegas 
fóra do país . 

Que leituras recomenda? 

Inclinariame por leituras en galego 
e libros que nos achegaran á emi
gración, que é un fenómeno fun
damental para entender o país. 

Cal é a parte boa e a má da sua 
experiéncia na emigración? 

Eu estiven na Suíza e o peor que 
che pode pasar é de vincularte 
cos azo do país, de te méio natu
ral. É o trago máis difícil porque, 
ademai , o galeg temo un 
arraigo moi significado coa terra. 
De calquer xeito, on do que po
do dicir que a emigración ofere
ceume posibilidades que aqui non 
tiña, tiven e a fortuna. N m u 
ca o a tristura de e tar lonxe con
t rapesouse coa oportunidad es 
que se me brindar n d tal x it 
que rep tiria. M i dif rent é 
cand ve ca e m d hai un 
ano, dun grupo de galego que ~ -
ron enganados a traballar ao Paí 
Basca e ali vivian praticament 
en campos de concentración. 

Ven de publicarse o segundo vo
lume de A nova cociña galega. 
Que é o que aporta vostede á gas.
tronomia do país? 

Penso que o que aportaría calquer 
galego que ten a oportunidade de 
andar polo mundo, xa non só 
aprendes en Europa senón tamén 
en China, por exemplo. Vas co
ñ.e·cendo outras culturas gastronó
rn~cas e abres os ollos porque to
das as cociñas renóvanse dese xel
to, para que non queden estanca~ 
das. Hai que adquirir novos coñe
cimentos e transmitilos. Para que 
os novas pratos sexan aceptados e 
penso ~que o son, hai que atender 
aos noscis produtos e ás nasas ne
cesidades . A nova cociña é esti
mad a porque se fai desde a 
conciéncia de país, innovando e, 
ao mesmo tempo, contribuindo á 
gastronomía própria- • 

Cociñeiro Aralde-Vilannva de Amusa ( 1961 ). 

Obras: .A nliva cuciña galega, vo lum es 1 e 11. 
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Evolución 
urbanística e 

económica 
da CORUÑA 
a través das 

vellos 
fotografios. 

Continua a 
exposición 
adicada a 

Xaquin 
Marin no 

Centro 
Cultural do 

FER ROL 

Tamén no 
FERROL 

podemos 
veras 

pintruas e 
esculturas 

de Xú!io 
Sanxurxo 
na galeria 

Sargade/os. 

O Trinque 
Feira do queixo 

Esta tin de semana 
celébrase ,en 
Monterroso a feira 
do queixo. 

doutros produ.tos 
agroalmentários e 
amplo espazo para poder 

· aparcar os veículos 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
Haberá esposicion ~ os visitantes.+ 

................... , ..............................•........................ 
Bue u 
•MÚSICA 

SKAPARAPID 

O Domingo 23 de Febreiro 
ás 20,30 no Aturuxo, actua 
o grupo valenciano Skapa
rapid, no canto ·dos Labre
go'S Espacia is. Organ iza o 
Colectivo Rebolo. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

)O! IN VAN SCHIL T 

Expón fotografia na Zaran
aa durante todo o mes de 
Febreiro. 

•MÚSICA 

P ATRICK MOLLARD 

O gaiteiro bretón toca o 
Veme 21 ás 22,30 na Za
randa. A entrada val 550 
pta, 500 antecipada. 

Can as 
• EXPOSICIÓNS 

Os DESASTRES 
DA GUERRA 

Oirenra gravados de Goya 
sobre a guerra cos franceses 
pódense visitar na Casa da 
Cultura. 

•TEATRO 

A NOJTE DAS TRÍBADES 

A compa ñia Tea ero do 
Atlántico ten previ to ac
tuar Xoves 20 e Venres 21 
ás 20,30 no Cine Gala>.ias. 
Dirixe Xúlio Lago obre o 
texto de Olov Em¡ui t. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

A C RUÑA 1809-1936 

A evolución urbanf rica 
económica da oruña na 
vella fotografi que ex
pón o Arquivo do R ino 
da aliza. 

LEDAD PENALTA 

Exp6n e cu ltura na ala 
de Mostras de Caixa Gali
cia até o 28 de Febreiro. 

•MÚSICA 

DISKA-TOKAN E 
SKAPARAPID . 

Os Disko-Tokan da Coruña e 
Skaparapid de Valéncia en 
directo o Venres 21 ás 23 h. 
no Playa Club. A entrada val 
800 pta, 500 antecipada. 

ZZToP 

Actuan no Coliseum o vin
deiro 4 de Marzo. As entra
das xa están a venda por 
2.500 pta. Nas billeteiras 
van custar 3.000 pta. 

SlNFÓNICA DE GALIZA 

Venres 21 ás 20,30 no Pazo 
de Congresos, co oboe Ca
sey Hill e baixo a batuta de 
Yoav Talmi. No programa 
il1clue Vaughan-Williams, 

Carteleira 

~O CLUBE DAS PRIMEIRAS 
· ESPOSAS. Tres mulleres na cin

cuentena, abandonadas polos seus ho
mes, deciden vengarse. Só a boa factura 
industrial salva, a médias, un guión de
masiado feble. 

lkflf'. THE WONDERS. Anos sesen-
ta. Dirixe Tom Hank:s. Catro ra

paces ~onseguen formar un grupo musi
cal e ter un éxito breve (igual que o da 
própria película). 

~O AMOR PREXUDICA SE
RIAMENTE A SAUDE. Dirixi

da por Gómez Pereira. Comédia españo
la divertida e ben construida. 

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

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

Strauss e Dvorak. O Xoves 
27 volta actuar pero xunto á 
mezzo oprano Mireia Pintó 
e dirixida por Antoni Ros
Marbá, sobr obra de Mar
co, Mon alvatg e Brahms. 

FILARMÓNICA 
DE ÜRAN CANÁRlA 

Dirixida por Adrian Lea
per e na compaña do pia
n i ta Artur Pizarra. O 
Lun 24 ás 20,30 h. no Pa
zo de Congresos interpr tan 
un programa de Britte, 
Shostacovich e Ravel. 

•ÓPERA 

A.IDA 
ÜPERAMA SPECT ACULAR 

C.X.LÓPEZ-PAZOS 

~ AO CRUZAR O LIMITE. 
. Amena intriga protagonizada por 

dous bos actores: o veterano Gene Hack
man e o inglés de moda Hugh Grant. A 
narración est~ sempre no límite do tópi-

. co, pero non chega a cruzalo. 

~A VERDADE SOBRE CANS 
E GATOS. Duas mulleres, unha 

alta, loira, espectacular e atolondrada e 
outra baixa gardiña, intelixente e moi 
interesante deciden poñer a proba a un 
home, para ver de cal das duas se ena
mora. 

~ SLEEPERS. Catro rapaces dun 
_ bairro pobre de Nova Iorque, co-
meten un delito e son internados nun re
formatório. Alí serán violados polos gar
das, repetidas veces. Só un crego católico 
váinos protexer. Dureza contida, .en vol ta 
en celofán comerciaLt 

Unha produción de Giu
seppe Raffa; do 21 ao 23 
no Coliseum. 

Ferrol 

fico Xaquin Mario, feiros 
durante máis de 25 anos de 
profisión. A mostra abre no 
Cemro·Cultural Municipal. 

55). Pódese visitar até o 2 
de Marzo, á _mañá de 11 a 
14 e de 5 a' 22. Os Domin
gos abre de 12,30 a 14,30. 

• EXPOSICIÓNS 

25 ANOS+ UN ' 

Debuxos do humorista grá- · 

A DOUTRINA 
00 BOSQUE 

Pintura e escukura de Xú
lio Sanjudo Aler na gale
ria Sargadelos <.Dolores, 

•TEATRO 

PARA o LESTE 
DOGANTRY 

Coa Factoria Teatro Xoves 

20 e Venres 21 no Teatro 
]ofre. 

•TEATRO 

BAILANDO EN VERÁN 

De Brian Friel, pódese ver 
interpretada· por Espello 

. Cóncqvo e dirixida por Ar
turo López o Martes 25 ás 
20 h. no Cine Peq.uenete. 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

AB INITIO 

Chri~fian VÜLamide mos
tra os cadros abstractos de 
té~ica mixta na Bibliote-

, ca Pública Provincial. 

FOToGRAFIA E 
LITOGRAFIA 

A sala Almirante do ' Hotel 
Méndez .Nuñez expón as fo
tografias do lugués Xosé 
Eulóxio Blanco xunto ás . 
de Luisa Galindo (Sevi-' 
lla), e as litografías da cali
forniana Vitoria Olson. 

Ourense 
•CINEMA 

o TESTAMENTO DO 
DoüTOR MÁBUSE 

(Das Testament des Dr. 
Mabuse. Alemaña-Franzá; 
1933. B/N, 80 min) Dirixi·
da por Fritz Lang e inter
pretada por -Rudolph 
Klein-Rogge e Oskar Be
regi. Un filme censurado 
na Alemaña nazi polo seli 
crm,teudo crítico, ·o Xoves 
20 ás 20,30 e ás 23 h. na 
Casa da Cultura, nun pase 
do Cine clube Padre Feijoo.-

A MULLER 00 PORTO 

(La mujer del puerto. Mé
xico 1991. Cor, 110 min) 
O Xoves 27 de Febreiro, ás 
20,30 e ás 23 no Teatro 
Principal o Cine clube Padre 
Feijoo pasa iste frlme de Ar
turo Ripstein con guión de· 
Paz Alicia Garciadiego, e 
interpretación de Patricia 
Reyes Spindola, Evangeli
na Sosa e Damián Alcázar. 

• EXPOSICIÓNS 

CONTEMPORÁNEOS 

Escolma de 100 -forografias 
que fixo Pastor Outeiral 
desde 1992 e1~ Ourense. 
P6dese' visitar no Museu 
Municipal. 

•TEATRO 

LISÍSTRATA 

A nova m~nra·xe dó Centro 
Dramático Galega até o día 
23 no Teatro Principal. Di
rixe Eduardo Alonso e in
terj:iretan L_aura Ponte (Li
s(strata), Susana Daos, 
Rosa Álvarez. e Maria Bar
cala (Praxágoras). 

.PQntevedra 
•CINEMA 

GUERREIROS 
DEANTANO 

(Nova Zelanda, 1994) O 
Mércores 27 ás 20,30 e ás 
22,15 na sal¡¡ de Caja Ma
di-id. O Cine clube Ponteve
dra escolleu para o pase o 

-~ primeiro-filme de Lee Ta
mahori, que ven retratar a 
través da vida dunha mu
llet, e cun_ realismo violen
to, ·o póvo rnaori. 

• EXPOSICIÓNS 

-ANTÓN SOBRAL 

A sala Teucro expón cadros 
de Antón Sobra!, até o 4 
de Marzo. 

•MÚSICA 

Truo ClMAROSA 

buas· frautas e un piano 
tocan o Martes 25 ás 
20,30 h no Auditório de 
Caixa Pomevedra. Entra
da libre. -

Sada 
•MÚSICA 

BALDO MARTÍNEZ 
GRUPO 

O Venres 21 ~n dqus pa
ses, ás 22,30 e ás 24 na Te
rraza Jazz. O Grupo Baldo 
Martínez ·toca jazz, xa sa
cou un álbume No país dos 
ananos e conta con Aritó
nio Bravo, guitarra, Chef~ 
Alonso, saxo soprano, 
Pierluca Pineroli e Pedro 
López na percusi6n ; e o 
próprio Baldo no contra
-baixo. 

Santiago 
• EXPOSICIONS 

SANTIAGO ÁLVAREZ, 
UNl-:A VIDA DE LOITA 

A Comisión Homenaxe a 
Santiago Álvarez, artellou 
unha mostra biográfica e 
documenral no Sal6n Ar-
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üster, 
Dolores 

lbarruri e 
Santiago 

Álvarez, a 
quen se lle 
adica unha 

mostra 
biográfica 
no Coléxio 
Je Fonseca 

de 
SANTIAGO 

Seba.stian 
Weigleéo 
encargado 
de dirixir á 

Filharmonia 
Je Galizao 

Xoves 27 no 
Auditório de 

SANTIAGO 

res o nado do Coléxio de 
Fonseca. 

JoAo BIEITES 

Expón novaS- pinturas no 
Cafi Rua Nova, até o 3 de 
Marzo. 

LISBOA 

Salva ·Pardo e~pón fotogta: -
fia sobre Lisboa-no estúdio 
'Tria (Praza de San Miguel): 
Até o 28 de Febreiro. 

DIE BRüCKE 

Expresionismo alemán, 
cun cento d~ obras de 
Heckel, Schmidt-Rottluff, 
Emil Nolde e Ludwing 
Kirchner, os catro funda
dores en 190S do grupo Die 
Brücke. Pódese visitar até .o 
3 de Marzo na lgrexa da 
Universiade. 

MÁRlO GRANELL 

A Casa da Parra oferece 
unha mostra de Mário Gra
n e ll, irmao de Eugenio 
Granell, e tamén pintor su
rrealista. 

COMPAÑEIROS 
DE VIAXE 

A Fundación Eugénio Gra
neU abriu no Pazo de Ben
daña (Praza do Toral), a 
mostra Com/Jañeiros de via
xe que reco lle fundos da 
colección surrealista da 
fundación. 

MAN DE CAL. 
ALBAÑILERIA FINA 

O artista i11formalista _gale
ga Anxel Huete, expón no 
Dobre Espazo do Centro 
Galego de Arte Contem
poránea. De Martes a Sá
bado de 11 a 20 h, D'Qmin
gos de 11 a 14 h . 

GAUCIA NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica sobre o 
país, ainda até Xuño no 
Museu do Povo Galega. 
Abre de 10 a 13 e de 16 a 
20h . . 

Ü ESPIRITU DA 
AMÉRICA PREHI~PANA 

Escolma sobre 3.000 anos 
de várias culturas america
nas prehispanas. É unha 
mostra considerable enver; 

Convocatórias 
\. ·-

cia~ión á fotografia, do 26 de Febreiro 
ao 14 de Marzo. Atenden perguntas e 

PRÉMIO DE TEATRO 
RAFAEL DIE~TE 

-- . inscricións no local da Agrupación: Li-

Escuras e na Ilustración. O Luns 3 dé 
Marzo a profesora Carnte Hermida e o 
decano de Filoloxia na Universidade da 
Coruña Xosé Mª Dobarro imparten 
conferéncias sobre o Século XIX e o Re
nLicemento licerário e o Xoves 6, Manuel 
P~rtas ~ D~niel Gil Ramos tratarán O 
galega até 1975 e os últimos vinte anos. A 
mesa redonda do Martes 1 l'analisa a po
lítica lingüística, os meios de comunica
ción, o ensino e a atitude da Igtexa. Pe
cha o curso Pilar -Garcia. Ne gro coa 
conferéncia Presente e futuro do galega. 
Información e inscripcións nos telf. 
(986) 85139S e (986) 846005. 

A Deputación da Coruña convoca a nares Rivas 49, 12
, de 17 a 21 h. os 

Vll edición do prémio de teatro Ra- dias laborábeis. Telf. (981) 24 43 SS. 
fael Dieste, dotado con 1.000.000 pta. 
Os textos deben ctiegar antes do 25 CERTAME DE ARTE CONCELLO 
de Abril de 1997, por quintuplicado DE BURELA 
e a dobre espazo. O ·gañador do ano 
pasado fo¡ Manuel Lourenzo co_n 
Magnetismo. O teléfono da ·Deputa-. 
~ión é o (981) '.18.33 OO. 

BIENAL NACIONAL DE ARTE 
LAXEIRO 

.O ConcellQ de Lalin convoca a III 
edición d~ Bienal Nacional de Arte adi-

, cada a laxeiro . . Recollen obras do 17 
de Febreiro ao 15 de Marzo, e reparten 
5.000.000 pta. en prémios. Informa
ción e entregas no Concello de Lalin: 

- Praza do Concello. 36500 I..:alin. Telf. 
(986) 78 00 06, fax }8 20 42. 

INICIACIÓN Á FOTOGRAFlA 
.CON ÜLLO DE VIDRO 

_ O colectivo fotográfico da Coruña Olio 
de Vidro, da Agrupación Cultural Ale
xandre Bóveda,.-artella un curso de ini-

gardura polo que abre no 
Auditório de Galiza, Museu 
do Povo Galego e Igrexa de 
San Domingos de Bonaval. 
De Martes a Domingo de 
12 a 20 h, até o 28 de Fe
breiro. Luns pecha. O Mu
se u do Povo Galego ten 
preparado un servizo de vi
sitas guiadas para escolares 
e interesados en xeral, que 
se poden solicitar no teléfo
no (981) S8 36 20. 

• MESA REDONDA 

CUMATOLOXIA E 
POLÍTICA TEATRAL 

A Il .edición do certame de arte do 
Con·cello de Burela, admite pinturas e' 
esculturas ainda até o 28 de Febreiro. 
Corna con un prémió por categoria de · 
lS0.000 pta . Maior inforinaciqn no 
Concello de Burela: (9.82) S8 60 OO. 

CURSO DE 
· HISTÓRJA DA LÍNGUA 

A Asociación Cultural Maio Longo de 
Pontevedra en colaboración coa Aso
ciáción Sócio-Pedagóxica Galega orga
niza un curso de Histária da Língua, que 
se desenvolverá do 2i de Febreiro ao 
13. de Marzo en horário de 18 a 21 ho
ras os Martes e Xoves, agás o Luns 3 de 

· Marzo. Anselmo López Carreira e Hen
rique Monteagudo abren.o curso nunha 
xomada adicada á Idade Media. O Xoves 
27 os lingüistas Manuel Ferreiro e Lau
ra Tato adicaranse ao galego nos Séculas 

MANCONTRO VISUAL 

A Asociación Cult~ral Caos produtora 
dos-curtos Testamento, Distrito Picasso e 
A Ürande Viaxe, celebra o seu segundo 
Mancontro visual, todos os Xoves de 
Abril con proxeccióris de curtametra
xes no Café Jazz Moka da Coruña. "Ca
os quere fomentar un lugar de inter
cámbio de ideas opinións e experién
cias entre os realizadores e o público 
dunha maneira máis directa". No Man
contro poderanse ver as fitas que che
guen antes do 28 de Febreiro de 1997 
ao Apartado de Correos 4.44S (15101 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

PROSPERo's BooK 

( Holanda-Franza-I tália, 
1991. Cor 124 min) . O X¿-

. ves 2 T ás 20,30 h. no Cine 
Ronsel, o clube Lumiere pa
sa iste filme de Peter Gree
naway. Entrada 400 pta. 

PISTOLEIROS 
DEAUGA DOCE 

Manuel Vieites coordena 
un colóquio/panorámica do 
teatro galego, o Venres 28 ás 
20 dó serán na sala Galán. 

•MÚSICA 

Tú ZAR OS 

REAL FILHARMONIA 
DA GALIZA 

(Monkey Business. USA 
1931. B/N 74 min) Xoves 
20 ás 20,30 no cine Ronsel 
subtitulada en castelán. Das 
primeiras comédias dos ir
maos Marx dirixida por 
Nonnan Zeos McLeod. Or
ganiza o Cine clube Lumiere 
e a entrada custa 400 pta. 

Os Túzaros de Santiago, to
can· novas temas despois de 
incluir un no recopilatório 
Unión Bravú e ficar finalis
tas no Concurso. da canción 
da Rádio Galega. Será o 
Martes 25 de Febreiro ás 22 
h. no Speedy, sala que tenta 
oferecer unha programa
ción estábel de rock: "des
pois de case un ano con 

O Xoves 27 ás 21 h. no 
Auditório de Galiza. Oirixe 
Sebastian W eigle. 

SINFÓNICA DA GAUZA 

O Xoves 20 ás 21 h . no 
Auditório, dirixida por Yo
av Talmi e con Casey Hill 
no oboe. 

•tEATRO 

NENERIAS 

/ 

• EXPOSICIÓNS 

HORIZONTE VERTICAL 

O asturiano Pedro Rubil 
expón escultura recente na 
sala da Universidade Popu
lar. Pecha o 7 de. Marzo. 

FELIZ DOMINGO 

As fotografias en branca e 
preto percorren un maino 
fin de semana nas cámaras 
de 6 fotógrafo-s franceses : 

A Coruña) ou ao Cafe Jazz Moka (Ma
xistado Manuel Artime, 6 a partir das 
8,30 do serán). Cada participante pode 
remesat~ tantos traballos coma quixer, 
de menos de '30 minutos e en formato 
VHS, xunto cunha etit1ueta cos dados 
dos criadores e resúmo da obra. As ba
ses do certame pódense recoller no Jazz 
Moka, ou no Centro Galega de Artes da 
lmaxe (Durán Loriga, 10-baixo ). 

CURSO DE TAPICES 

O Venres 21 de Febreiro ás 21 h. pe
.cha a inscripción para o cursiño de ta
pices que propón a Agrupación Cultu
ral Alexandre Bóveda. Durará de Marzo 
a Al3ril, de Luns a Mércores, de 18 a 
20,30 h. Maior información en Lina
res Rivas, 49-1 2 . T elf. (981) 24 43 S5. 

PROBLEMÁTICA MEIOAMBIENT AL 

O Coléxio Oficial de Biólogos da Galiza ar
tella do 24 de Febreiro ao 7 de Marzo, 
no Laboratório Xeolóxico de Lax (O 
Castro- ada), un curso de imrodución á 
problemática ambiental. . Durará 3S ho
ras que van dirixidas a estudanres, licen
ciado e profisionais do ensino. Máis in
formación n? telf. (981) S3 14 40. + 

· gtande escasez de concertos, 
especialmente de rock, o es
pácio do Speedy ven encher 
·ése valeiro. T eñen previsto 
oferecer -un mínimo de 2 
concertos mensais". 

·os dias 20 e 21 de Febreiro 
ás 22 h., na sala Galán,· un· 
texto de Fefa Noya da mán 
de Teatro Galileo. Sátira so, 
bre o sistem~ educativo. 

Jacques-Henri Lartigue, 
Fran~ois Kollar, André 
Kertés_z, Marce! Bovis, 
Denise Colomb e René 
Jacques. Pódese visitar até 

o 1 7 de Marzo na Casa das 
Artes. Abren de 11 a 14 e 
de 17 a 21 h. Sábados só á 

mañá, e Domingos á tarde. 

.. 
A NQJTE DAS TRÍBADES 

LUME, CASTAÑAS E 
MEIGAS 

O ES~UD2 DA-GAL.IZA DE

. SE~ADQ PQR CASTEL.AQ -

EN INsl§NIA QU ~ VEIRQ 

A partir de Per Olov En
quist, interpretada polo Te
atro do Atlántico e baixo a 
qJre<;:ción de Xúlio .Lago. O . 
Gms 24 ás W,:30 h. na Aula 
.Cle .CUl.tura de Caixa, Galicia. 

Carlos Puga apresenta un
ha série de 20 fotos en 
branco e preto sóbre Galiza 
na sala Sargadelos (Doutor 
Cadaval, 24). Até o 27 de 
Febreiro. 

Seis 
franceses 
son os 
autores das 
fotografias 
que baixo o 
título de 
Feliz 
Domingo se 
poden aliar 
na Casa 
das Artes 
de VIGO. 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de Qastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de· selos de 
correos ou ingreso na ,conta 

de Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a éantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371, . 

36200 de Vigo. 

FAF\A' O-lESTE ·. 
DOGANTRY · 

Posta en ~-éna. RC>la .Factoñá 
Teatro , 27 e 28 .de Febreiro 
~? T eap-o, Principql. . 

S.árria. .-

•TEATRO · 

BAILANDO EN VERÁN 

Arturo Lóp-ez dirixe a 
compañia Espello Cóncavo 
sobre un texto de Brian 
Frie!. Baila~do en verán 
ocupa a Casa da Cultura o 
Sábado 22 ás 20 do serán. 

A MEMÓRlA DUN SOÑO 

Até o 2 de Marzo na sala 
do Centro Caixavigo, con 
71 cadros de artistas espa
ñois deste século, dos anos 
30 aos 80. 

•MÚSICA 

LIAM O'FL YNN 

Con The Given Note Band o 
Sábado 22 de Febreiro ás 
22,30 h. no centro Caixavi
go. H ai qúen di que nin
guen toca a gairn tradicional 
en Irl anda coma Liam 
O'Flynn, agora ven a pre
sentar o seu traballo The Gi-

Continua a 
exposición 
fotografica 
de Carlos 

· Puga na 
Sarga delos 
de VIGO. 

Ar1 ' 

no 



Quem 
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condesso7é 
a proposta 
teatral de 

Teatro 
Art'lmogem 
no PORTO. 
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Anúncios. de balde 
• Enxeñeiro dá clases en Vigo de 
Matemáticas, Física e Química 
(BUP, FP e COU). Razón· no teléfono 
(986) 22 97 20, perguntar por Blanca. 

• Solidarízate cos insubmisos nos 
cuarteis Elias Rozas e Ramiro Paz, 
presos na prisión militár de Alcalá de 
Henares. Canta de Caixa Galicia 2091 
0300 43 3001548044, Grupo de Apoio 
a Elias e Ramiro de Compostela. 

• Mestre de prlmária busca traba
llo relacionado con o ensino: edito
riais, livrarias e cultura en xeral. En 
cualquer lugar da Galiza. Perguntar 
por Manuel no (981) 69 56 82. · 

• MOL: Língua Nacional il2 5 bole
tim de lnformac;om lingüística edita
do polo Movimento Defesa da Lín
gua (MOL). "A língua fai-se insubmis
satt, actualidade lingüística ... inclui ma
terial para se autofinanciar: livros, ca
misolas, bandeiras, autocolantes, etc. 
Envio gratuito a quem o desejar. En
comendas no Apartado 570 de Ferro!. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista distribue mendos ter
moadeslvos da bandelra da Galiza 
e da Serela de Casteláo ("Antes 
mort@s que escrav@s") para a rou
pa, se queredes receber este mate
rial enviade 270 e 360 pesetas res
peitivamente em seles de 30 a caixa 
dos correios 561 . C.P. 36080 da Pon
te Vedra ou bem ingressade a mes
ma quantia na canta da Caixa da Ga
liza 2091/0500/10/3000087782. 

• Buscamos colaboración para o 
dosier do punk estatal 77-86 (infor
mación, artigas, 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 recibilo erwiade 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 Institu
to Galego de Consumo e a Axén
c ia Europea de Información ao 
Consumidor (AIEC) en Santiago , 
teñen novo enderezo e teléfono . Os 
interesados poderán dirxirse a: Pra
za de Europa, 10-2. Edifício Área 
Central-Fontiñas. 15703 Santiago. 
Teléfono (981) 54 45 12 e fax (981) 
54 45 99. 

ven Note (1995), nome 4ue 
tomou dun poema do eu 
paisano eamu H aney, 
como 11 d is o anteriorc . 

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

• Licenciada en filoloxia tiispánica 
dá clases de ESO, BUP e COU. In
teresados dirixirse ao Apartado 709 . _ 
15080 A Coruña. · 

111 MDL 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 Gal/za, 365 em Ga
/ego, a 500 pta. unidade (mais des
pesas de correio) , dá-nos o teu ende
rego, e mandaremoscho, junto com 5 
caléndarios de mao, contra reembol
so. Escreve a Ass .R.Ene Agá: Apar
tado 266 de Ponte-Vedra ou chama 
aos teletones (986) 85 94 58 (Ra
mom) ou (986) 84 47 29 (Henrique) . 

• Camisola de Moncho Reboiras, 
com a lenda Que importa que nos 
maten se deixamos semente de 
vencer. Feita a duas cores. Taias L, 
XL, XXL. Encomendas ao Apartado 
19, CP 27740 de Mondonhedo. 

• Alugo apartamento de 2 cuar
tos en Vigo. Calefacción , garaxe e 
electrodomésticos. Perguntar (986) · 
69 88 55. 

• Buscase profesor/a de galego na 
provincia de Barcelona. Escreber a 
Paseo de la Montaña, 141 32 32 . Gra
nollers 08400. Barcelona. 

• Véndese viño mencia elaborado 
artesanalmente (Salnés). Teléfono 
(986)7471 .18. 

• Clases particulares de matemáti
cas EXB-BUP-COU-ESO-FP-Primei
ro de carreira .· Pexego de abaixo , 
33-22 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. 

•TEATRO 

LISÍSTRATA 

8278, 36200 Vigo. Enviádenos as va
sas maquetas, fanzines, movidas ·e 

. todo o que vos pete. Bicos. 

• Fanzine con banda deseñada, en
trevistas, ecoloxia, solidariedade, 
música ... Se queres colaborar con
nosco, manda os teus traballos a: 
Voceiro Tembla a Terra. Apartado 
de .Correos 94. 15600 Pontedeume. 
A Coruña. 

• Novo fanzine independentista ju
venil Com Forga! No primeiro núme
ro: 1996: um ano de luita; PreS.O.S; 
Drogas, nom?; Dossier publicagons 
galegas; Alternativa Democrática em 
E.H. ; ... Para receber 4 números (ape
riódica) ingresso de 1 :ooo pta. na 
cohta 2091 /0007/51/3000157543. En
comendas ·na Caixa dos Correios 
4778-15080 A Corunha. Enviai, tam
bém, colaboragons (novas, artigas, 
opinións, ... ). 

• Grande oferta de discos e titas, 
prezos int~res·antes: Sr. Baños, telf. 
(988) 210585. 

• O Abrente Nº 2, vozeiro de Primei
ra Liña (MLN): A IÍ(lgua bandeira na li
bertac;:om nacional; Porque· soster unha 
organizazón marxista hoxe; Os retos 
do Nacionalismo; material á venda; arti
gas de Francisco Sampedro, Eduardo 
Sánchez Maragato, etc. Solicita-o de 
balde escrevendo para o Apdo. 760 de 
C9mpostela, incluindo o teu enderezo e 
selo de 35 pta. 

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

• MOL: Língua Nacional Nº 4, bole
tim de informai:;:om linguística editado 
polo Movimento Defesa da Língua 
(MOL). Envio gratuíto a_quem o de
sejar. lnclui mateiral para se autofi
nanciar: livros, camisolas, bandeiras, 
autocolantes , etc. Encomendas no 
Apartado 570 de Ferrol. 

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

onta co mú ·ico Steve 
Cooney, Arty McGlynn, 
Rocl Me V y e Noel Eccles. 
Mú ica irlande a, algo d e -
ocesa e tam n galega en 

colaborad 11 con rr mem
br s de Milladoiro, Rodrigo 
Roma ni, Xosé V. Ferreirós 

Nando Ca al. Entradas a 
2.000, l. 700, 1.300 e 1.000 
pta, da butaca ao 32 anfitea
tro. Están á venda por telé
fono no (986) 23 80 51, de 
9 a 21 horas. 

por 800 pta. no pub Dublin 
e na · tenda de mú ica A 
Columna e Elepé. A entra
da no Caixavigo cu cará 
l.000 pta. 

FILARMÓNICA 
DE GRAN CANÁRIA 

O Martes 25 ás 20,30 h. no 
centro Caixavigo. Arturo 
Pizarro toca o piano coa or
questra que dirixe Adrian 
Leaper. O programa abran
xe Britten, Ravel e Shosta
covich. 

Comédia clásica baseada 
en textos de Aristófanes, 
na que goveman as mulle
res. O CDG actua baixo a 
dirección de Eduardo 
Alonso, no Centro Cai
xavigo, do 27 de Febreiro 
ao 1 de Marzo, ás 20,30. 
Billeteira teléfonica no 
(986) 23 80 51. 

que adiar a estrea da pe
za Quem matou a Con
dessa? por motivos de 
carácter técnica. Pode
rase ver do i 1 deste mes 
ao 29 de Marzo, de Mar
tes a Sábado a partir das 
dez menos cuarto da 
noite, no Teatro-Estúdio 
de Massarelos. Ricardo 
Alves escrebeu ista 
obra, en branco e preto, 
ao redor ·dun detective 
cunha memória selectiva 
pmtentosa e ademais un 
pouco paranoico. Dalle 
vida a esta personaxe 
António · Pedro apare
cendo tamén no reparto 
Marta Silva, Pedro Ca.r
valho e o próprió Ricar
do Alves. Información e 
res€rvas no teléfono 
(07-351-2) 200 50 51.. 

LA POLLA RECORDS E 
RASTREROS 

Volta a Polla Records, o 
vindeiro 8 de Marzo na sala 
Óxido, cos Rastreros de 
Chantada e co grupo de 
Alcalá de Henares A Palo 
Seko que apresenta o disco 
Pp Pinocho. Hai entradas á 
venda en Elepé ·a 1. 700 pta. 

BALDO MARTÍNEZ 

Jazz o Xoves 20 ás '23,30 da 
noite no Café Teatro Odeón. 

A'.GARDANDO 
QUE PASE ALGO 

O rgrupo de música tradi
cional F.ia na Roca apre
sen ta o seu novo disco 
Agardando que pase algo, o 
vihdein'i Venres 21 de Fe
breiro ás 20,30 no Centro 
Caixavigo. A ent~ada an
tecipada pódese conseguer 

MADRIGAL!ST AS 
DE PRAGA 

O Xoves 20 ás 22,30 no te
atr_o · de ·C a ixavig_o.)ntet- ' 
pre~an a comédia L' Amfi.- , 
parn'aso d~ _9radoNe~hi. ~ 

Porto 
•TEATRO 

QUEM MATOU _ .. 
A CONDESSA},,, .. 

Tea,tro Art' Iliúfge~- ti·vo 

Encru~illada XOAN COSTA 

HORIZONT AIS: 

2. Persoa aloxada en casa allea 9 . Alomorfe ·do pronome · 
persoal o 11. Afónica 12. Denominación de Buda na 
China 13. Bebida alcohólica 15. Cada un dos aros dtinha 
cadea 16. Contracción da preposición de e un 17. Ao re
vés, cada unha das pezas de roupa que cobren a cama para 
pór o corpo entre elas 19. Reunión para discutir asuntos 
de interese actual 20: Astros, estrelas 22. Seres humanos 
masculinos 23. Cor vermella escura 24. Desta maneira. 
25. Inhumano, despiadado 27. Persoas que están na 
nenez 30. Ao revés, relativo ao ano 32. Comeza a existir 
33. Axudante ténico sanitario 34. Presente do v~rbo ha
ber 36. Conxunción que une palabras, frases ou oracións 
e ten valor negativo 3 7. Batraquio moi frecuente en po
zas, lagoas e regos 38. Existía 40. Ao revés, que non ten 
compaiÜa 41. Casamento, casorio. 

VERTICAIS: 

l. No plural, sesenta minutos 3. Ao revés, décimo séti-
. ma letra ·do · alfabeto grego que corresponde con R. 4. 

Ten por costume. 5. Brica, chouta 6. Resonancia 7. En
rrega a alguén 8. Macacos, simios 10. Parte d$! abaixo da 
orella que é branda e redondeada 12_, Faga furados 14. 
Contracción de en e algúns 16. Supeditan, avasalan 18. 
Ser fantástico metade muller e rnetade peixe 19. Existi 
sen 21. Substancia branca que se usa para conservar ali
mentos 22. Forma do verbo haber; no presente 25. Lím
pido, diáfano 26. Un tipo de roedor 28. Descanso, lecer 
29. Entendemento, razón 31. Extremidade posterior do 
cqrpo de moitos animais 34. Presente do verbo haber 
35 . En números romanos, tres 38. Forma do verbo haber 

-39. Voz .de mando.+ 
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A Xunta non subvencióna instaladóns -como as outras c·omunidades autónomas 

A.enerxia do Sol segue peléxando.co petróleo 
-e> XAN CARBALLA 

Hai coincidéncia en que a solar é a enerxia máis limpa, pero 
tamén amáis difícil de monopolizar. Apesar dos avances tec
nolóxicos e da sua cap_acidade ·para nutrir autonomamente 
zonas alonxadas, desde que en 1987 baixou o prezo do petró
leo volveu pasar de moda_ De grande utilización en moitos pa- . 
íses do Norte de Europa, na Galiza séguese con retraso a sua 
implantación e non hai ne11gun instalador que a comercialice. 

~ . ' . "' 

"En Ourense habia unha empre
sa que facia instalacións, pero 
lamentabelmente deixouno_ Aqui 
ou somos parbos ou non se ex
plica que a que vai ser, sen dú
bida, ene_rxia do futuro, siga · 
abandonada'', afir·ma a bote 
pronto Julio Ráfels, secretário da 
Asociación de Empresarios de 
Enerxias Solar e Alternativas con -
sede en Barcelona. Desde hai 
uns anos os meios de comunica
ción marxinaron as informacións, 
outrora estrelas, sobre o uso do 
Sol como enerxia con máis pers
pectiva de futuro. As explica
cións son múltiples, pero a forza 
dos grandes monopólios enerxé
ticos e a indústria do petróleo, 
non son os mellares aliados· da 
renovación.· A maiores a admi
nistración apenas dá axudas, "o · 
Instituto adicado no Ministério a 
enerxías renovábeis, ocupa a 
duas persoas. Isa xa o .di todo", 

· ·confirma Luis Armínio da empre
sa Atersa (Madrid), instaladora 
de paneis fotovoltaicos con certo 
mercado na Galiza.. ·· 

. país son naves, pequenas bom
bas de extracción, albergues, 
pequenas vivencias, ilumina
cións· públicas isoladas, áreas 
de recreo onde non chega a -
conducción eléctrica. As _ profi
sionais comp.renderian a ali
mentación eléctrica de telefo
nías, repetidores, telemandos, 
faros ou balizamento en portas 
entre out ras. · ~ -

"Nós ternos feito unha manchea 
de instalacións na Galiza: nas 
illas de Sálvora, Sisarga~ e 
Ons, e na meirande parte das 
boias e balizas dos partos gale
gas", informa ~uis A.rmínio, que 
tamén recoñece que a porcen
taxe de instalacións aqui é me
nor que a méJia esta_I. 

Desde hai vários anos, distintas 
comunidades están fornecendo 
axudas a instalacións de ener
xia solar, que chega en Casti
lla-León e Asturies a perta do 
$0% do custe -neto; cun éxito 
crecente entre os- usuários , 
apesar da escasísima promo
ción destes anos. -

Custe e tecnoloxia 
en renovación 

Julio Rafels insiste en que o 
sector poderia xerar unha man
chea de postas de traballo, pe
ro está empantanado entre a 
bµrocrácia e a .falla de promo
ción. A estadística europea co
loca ao Estado español mo·i 
atrás de Dinamarca, Alemaña, 
Italia, Turqui.a, Fráncia ou Gré
cia. En vários deses paises pro
cúrase unha discriminación po
sitiva cara ás enerxias renová
beis, b.en pola conciencia eco-:: 
lóxica crecente na cidadania ou 
porque o estado grava os con
sumos de produtos· petrolíferos_ 

Unha instalación b·ásica foto
voltaica componse de placas .. 
regulador de carga, acumula
dores e convertidóres de co
rrehte contínua a alterna, e ser
ve para iluminación (bombillas 
de baixo consumo) e electrodo
mésticos básicos (radio, tv, ba-

Oautomóbil 
solar 
segue 
sendo unha 
exibición 
das 
compañias 
sen 
proxección 
comercial. 
Na foto o 
modelo 
experimental 
Mercedes 
Nofo. 

tidora, ... ) e pode sair de entre 
as 400.000 ás 800.000 depen
dendo se é para uso diário ou 
só de fin de semana. Electro
domésticos como o frigorifico, 
en casos de vivencias, refúxios 
ou albergues, instálanse con 
gas butano. A diferéncia de 
prezo ven pala necesidade de-
acumular máis enerxia, como 
sucede por exemplo en faros 
ou lugares onde a seguridade 
dun suministro ininterrompido 
en todo momento é maior. 

Duas son as aplicacións máis 
habituais da enerxia solar: que
cem ento de auga e produción 
eléctrica a meio de placas foto
voltaicas. Particulares e peque
:nos establementos usan a técni
ca de· convección de calor para 
nutrir un circuito de auga quen-

Alguns hoteis usan paneis solares para axudar a quencer a auga. A. IGLESIAS 

"A tecnoloxia m0dernizouse 
moito. Quizais o uso de paneis 
de silício está no límite de ren
demento -di Luis Arminio
pero outros materiais como o 
Arseniuro de Galio ainda son 
dun custe proibitivo. Pero outras 
partes do sistema, como a elec..: 
trónica auxiliar (convertedores e 
regladores) teñen me.llorado 
enormemente. A tecnoloxia que 
nós aplicamos é americana, . 
porque aqui apenas hai Investi
gación. Fabricamos en Valéncia 
un tipo de paneis moi moder
nos. Hoxe cunha placa de 1,45 
por 0,65 metros consegues un
ha poténcia de 130 wátios, algo 
que hai anos era impensábel"_ 

·te. Dependente basicamente do 
sol directo, este uso non é o 
máis rendíbel dos actualmente 
disponíbeis no mercado, nun cli
ma como o galega. Sen embar
gó a produción elé9trica non 
precisa indispensabelmente -
ainda que mellara o rendimen
to- de dias despexados para. 
poder s~r empregados. 

Os usos divídense .en domésti
cos e profisionais. Entre os. pri
meiros os beneficiários princi-

A maioria das peticións de in
formación de Galiza veñen de 
zonas ·alonxadas (Caurel, Ne
gueira de Muñiz, Laza ... ) pero 
apesar da curiosidade que des
pertan as casetas en feiras co
mo Exponatura (Ourense), a 
Xunta centrou todo o seu estar
zo en enerxias alternativas nos 
parques eólicos (en colaborai
cón ·con Unión-Fenosa) senda 
nula a promoción do que teña 
que ver co Sol e inexistentes as 
axudas ás instalacións. • 

. OFERTA EN VOS 
, . -+ IDA E VOLTA ~ 

Berlin •••••••••••••••••••• 58.900 ptas. 
Cologne •••••••••••••••• 59.000 ptas. 
Copenhagen •••••••••• 58.300 ptas. 
Hamburg ............... 59.700 ptas. 

S U PE R 

Milano / Roma·.: ••• 51.000 ptas. 
Sofia •••••••••••••••••••••• 70.200-ptas. 
Tel Aviv •••••••••••••••• 84.300 ptas. 
Vien~a ••••••.••••••••••• 86.000 ptas. 

• • , ;7• 

OFERTA 
BUENOS AIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 97.000 ptas. 

Validez 3 meses do 1-1-97 ao 20-1,11-97 

ALGAR VE 
SOL, PRAIA, V ACACIÓNS EN 

SEMANA SANTA- ( 97 
Apartamentos 

4 persoas desde 4.2~0 ptasJnoite ' 

Chalets 3 persoas desde 
7 .900 ptas./noite 

/~~ 
MINHO E-XPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07- 35151) 82 48 93- FAX 23 798 
VALEN.;:A DO MINHO 

As palabras. 
prohibidas ( 2) 

MANUEL CIDRÁS 

Con este título publicaba 
hai meses a miña colum
na (ANT 746), na que 

apuntaba, co sintetismo. que me 
impón o espacio, o modo en que 
Monarquia e Unidade de España 
son as dúas grandes condicións 
do pacto da reforma política, de 
donde República e Autodetermi
nación/Independencia son aquí e 
agora palabras prohibidas. E non 
puiden menos que recordalo can
do unha mañán de sábado facen
do zapf5ing na tele pillei un deses 
programas que sempre se chaman 
Parla.mento ou así e había aquel 
día un coloquio cos minoritarios 
en_Madrid, que eran Pilar Raho
la, unha parlamentaria de Eu ko 
Alkartasuna da que non lembro 
o nome e Guillenne Vázquez, d -
putado do BNG por Pontevedra. 
O debate orientouse hacia s t -
mas dos que nunca falan s parti
do maioritario , por selo, e a de
putada Rahola e a ú col ga de 
EA explicaban con grande natu
ralidade que, efi ctivamente, son 
r publicanas independ nti tas, 
daquela maneira s vo tede qu -
ren , pero con tódalas letra . A 
de envoltura de ta mulleres pa
recía contrastar coa posición in
cómoda do Sr. Yázquez, que o 
debeu pasar fa tal intentando elu
di-las preguntas e explicand qu 
nin si nin non, que aquelas cues
t ións non están na arde Jo día 
do seu grvpo, moi en tregado ao 
temas da supervivencia dos sec
tores productivo no contexto da 
Unión Europea, da autovía , o 
fe rrocarril e outros de indudable 
importancia. E o en trevistador 
dalle c~a República e a Indepen
dencia, e o deputado Yázquez ve
ña coas comunicacións c a Me
se ta, e parece que pen ara qué 
cousa facía el naquela e caleira. 

Estou cen o que ben pouco do 
in tegrantes d BNG e recoñece
rán a si mesmo c m máb mo
derados ou scabUshment que o par
tido de Gara icoechea, r oño por 
caso, pero a G ulllerme Yázquez 
e lle atragantaron utro día a 

palabra prohi id ·. T amp uco é 
causa nova nin d e ándal ): hai 
unha trad ición acci<l nrali ·ta no 
galeguismo que a.cae.fa intre ~ )
rra do di cur a palabras pr lhi
bida , coa e peranza de c ·c ·ilen
cio servir para mcll >ra-la omu
nicación coa Me ta. Pero hai 
outra, que n s é má is propia, que 
reclama as infrae tructura todas 
para comunicar co mund e pr -
clamar con natu ralida<le o ·eu 
programa: ¡República G alega, 
claro que si!+ 

VOLVER AO REGO 

En .1979 houbo unha folga 
de funcionários para pedir 
a xubilación aos 65 anos. 

Considerábase que un mestre 
de 69 anos, por exemplo, non 
estaba en condicións de aturar 
a -vitalidade de 35 nenós. Foi · 
unha conquista que veu canda 
outras da nacente democrácia. 
Agora o PP autorizou de novo 
a xubilación aos 70. O Estado 
aforra cartos e a xente nova 
queda no par.o. $en embargo, á 
empresa privada recurre, a cada 
máis, ás xubilizacións anticipa
das, sufragadas, iso si, con di
ñeiro público. Velaí por onde ·. 
se.cola outra privatización.• 
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