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AOMS califica de altamente canceríxeno ofume de incineradoras
como aque anúncia aXunta para Cerceda

Oempresário que o Conselleiro de lndústria
·troux9 parci Massó foi acusado várias veces
de estafa

Ocancro do lixo

(Páx. 4)

O PSOE san6agués pretende que Caballero
-sus6tuia·a Vázquez na secretaria xeral
(Páx. 5)

A UE cobra a supertaxa e pon a proba
Viciños de Vilaboa encheron de
lixo a casa
do alcalde en protesta
pola ubicación da empacadora.

á Xunta
(Páx. 12)

Ant.inacionalismo encuberto
Tanto Manuel Fraga como A bel Caballero están a botar man dos
mesmos argumentos para descalificar ao BNG. Cúlpano tanto de
postular a autodeterminación, corno de relacionarse con PNV ou
CiU. O que, en eséncia, lle critican é que sexa unha organización
nacionalista. Claro que non poden facelo abertarnente, dado que a
dinámica social e a percepción cidadá, considera hoxe ao naciona,
lismo como un valor en alza, mesmo eleitoral, até o ponto de que as
forzas estatais se sinten abrigadas a facer xogo malabares para apro,
piarse, no posíbel, desta mensaxe. Buscan arrouparse de galeguismo,
conforme lle tratan de impoñer unha connotación negativa á verbas
como autodeterminación . Por outra parte, non é contradición menor
a que cometen ao demonizar ao BNG por nacionali ta, ao mesmo
tempo que se relacionan con outros nacionalismo periférico . O
PSOE comparte govemo co PNV en Euskadi e o PP, c mo ante
socialistas, ten en CiU o aliado sobranceiro do eu Govern en Ma,
drid. Por se fose pouco o magma de contradi.cións das forzas estatai ,
hoxe anatemizan ao BNG por pedir a negociación en Euskadi (p ,
tura que encabezan PNV, EA e a maioria do parlamento basca) e, á
semana seguinte, PP e PSOE firman en Ajuria Enea un d cument
no que, nun dos seus pontos, se avoga por esa mesma negociación.+

HISTORIAS QUE NINGUÉN CRE
ÁnxelFole
Unha colección de relatos
breves que amasa a .
exttaordiQaria capacidade·de
Ánxel FÓle para converter en
literatura calquera feíto, real ou
imaxinario.
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AXunta rexeita os planos alternativos .á i~cineración pésie as protestas viciñais e
aos informes da OMS __
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Ofume do lixo conten as sustáncias máis tóxicas
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das incinerado.ras c,o~te.ñen algunhas das süstándas máis tóxicas que teñen experimentado
até agora os científicos. Así ·o~ puxeron de manifesto vintecinco especialistas da Organización Mundial dá Saúde reunidos receniemente en Lyon. O mesmo dia que se coñecian estes dados, o conse. lleiro Xesus Palmou' apresent-aba _9 ·proxecto ·da planta queimadora de Cerceda. O Morrazo xa ten o
seu plano e os concellos da área metrqpolitana da .Coruña tamén se descaigan do proxecto da Xunta.
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Os viciños protestaron o DominS,O 26 tirando bolsas de lixo diante da casa do alcalde de Vilaboa, Enrique Femández.

incineración do lix.o é o método
máis fácil para desfacerse dos
desperdícios que xeramos os humanos na nosa carreira sobre o
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A or,ganización ecoloxista Greenpeace, a que non se pode·
acusar de radical nen de socabar cos seus pronunciamentos
as raiceiras do sistema de produción capitalista, senón que
funciona sempre como conciéncia crítica do próprio sistema,
non facendo pronunciamentos
sen ter unha base moi asentada
e documentada, pediu a parali, zación das incineradoras que se
pretenden constuir no Estado
español: Madrid, Mallorca, Silbo,
Barcelona e Galiza (Cerceda) . .
Sustenta a sua petición nun in- ~
forme realizado pola Organ.iza- ~
ción Mundial da Saude, despois· Q
de que 25 científicos de vários .¡_

paises se reunisen en Lyon para evaluar os riscos de cancro
asociado coa ex13-0sición das
persoas aos fume procedente
de combustión de lixo. Este informe clasifica como "as sustáncias sintéticas máis tóxicas
que se teñen coñecido até a
data", ás dioxinas . Son estas
unhas sustáncias qu~ se desprenden da combustión de resíd uos en iJ'lcineradoras, verte'doiros ou acerías, asi como nos
procesos industriais nos que se
fabrican ou utilizan cloro ou

sustáncias cloradas (PVC, disolventes dorados, pesticidas
ou blanqueo de papel) .
Estas sustáncias permanecen
no ambiente durante décadas
con tendéncia a acumularse ao
longo de toda a cadea alimentária. Os~ expertos da Axéncia Internacional da Investigación do
Cancro, consideran que a dioxina provocou cancro en múltiples órganos en animais de experimentación, demostrándose
que o mecanismo de actuación

MIGUEL VIDAL /D . de P.

é semellante nos humanos.
Ademais do cancro, os seus
efectos na saude humana incluen alteración no sistema reprodutor, hormonal e inmunolóxico. A OMS sostén que a sua
capacidade para atravesar a
placenta e acumularse no leite
materno ten graves consecuéncias non só para os fetos senón
para todos aqueles que coman
leite ou produtos derivados.
Na actualidade no Estado español non é obrigatório o control
da emisións de dioxinas. Mália a
isto, en catro inciner;:idoras de
Catalunya realizáronse medicións nas que, segundo Greenpeace, se calcularon que, entr~
as catro, botan á atmósfera 20
gramos de dioxinas ao an.o. Segundo Olívia Núñez, veterinária
e integrante de Greenpeace, esta é unha cantidade enormemente elevada, "pois hai que
ter en conta que as cantidades
de diqxinas áceitábeis polo organismo se miden en milmillonésimas de gramo". Os estudos
tamén poñen qe manifesto que
a incineracióo deixa tamén materiais pesaao·s que son gravemente contaminantes.+
1
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No Morrazo comezará afuncionar en Xúllo un proxecto
alternativo máis ecolóxico eeconómico

··Amaioria da cidades ainda
non
se sumaron ao plano de ·sogama
.

O Gonselleiro de Xustiza e presidente de Sogé?-ma, Xesus Palmou, afirmo u na apresentación
do proxecto da planta incineradora de Cerceda, que as obras teñen que estar comezadas antes
de Xuño e que a planta principiará a funcionar a fins de 1999.

)
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Viciños de Teis diante dos terreos onde se instalou a empacadora.

Os viciños apáñense áempacadora meritres Palmou quérea para antes das autonómicas

Vilaboa paga os compromisos eleitorais .
do alcalde de Vigo
O Domingo 23 de Febreiro os viciños de Bértola, en Vilaboa, tiraron bolsas de lixo contra o alcalde popular Enrique Fernández.
O 12 de Xaneiro comezou o conflito pala instalación da empacadora; unha empacadora rebotada do bairro de Guixar en Vigo
que os viciños de Vilaboa rexeitan. Estes formaron unha coordenadora e afirman que o translado resposta a un compromiso
político do PP "pero non noso".
O alcalde Enrique Fernández declaraba a mediados de Xaneiro,
cando Sogama ariunciou a instalación da empaéadora, que a
sua postura-estaria supeditada a
dos vicj ños xa que non estaba
disposto a padecer un conflito
social, en lembranza do aconteci do no bai rro de Guixar en
1994. Pero a visita do conselleiro
de Xustiza e Interior Xesus Palmou puxo de manifesto a imposición da empacadora.
·
O vindeiro 16 de Marzo, o pleno
do concello debatirá a instalación da empacadora a petición
da oposición , formada por 2 representantes de P 1E, 2 do
PSOE e 2 do BNG . Os socialistas e os independentes dubidaron nun primeiro momento, ante
o anúncio de Sogama, se apoiar

ou non á empacadora. Despois,
ao comprobar a reacción dos viciños, que protagonizaron unha
manifestación a finais de Xaneiro con mil partfcipantes, decidiron apoialos. Os nacionalistas
Xabler Míguez e Adrián Blanco
posicionáronse axiña porque téñen claras as razóns do translado da empacadora. "É evidente
que o problema da ubicación
das empacadoras é central para
o PP , un dos máis importantes.
Manuel Pérez ten un compromiso eleitoral incumprido desde
1995, que é quitarlle a empacadora aos viciños de Guixar. Se
a isto lle engadimos a baixada
da expectativa de voto popular
nesta cidade , deducimos que
hai presa por cambiar a ubicación da empacadora . Matan
dous paxaros de un tiro ao traela para Vilaboa", conta Míguez.
Os viciños non entenden a eleición de Vilaboa, un concello que
produce tres toneladas de lixo
diárias e no que só pasan os
camións do lixo unha vez á semana. Coa empacadora, destinariase ali o lixo de toda a província. A ubicación xa está elexida: o parque industrial de Bértola-Figueirido , unha promesa
eleitoral do PP nas campañas

de 1991 e 1995,_con piscina e
instalacións deportivas, que ainda non é real. A intención do
conselleiro de Xustiza e Interior
Xesus Palmou.de ter a empacadora en Vilaboa en-:Setembro
non casa cos pasos pr_évios. O
conce!lo ten que _redactar un
plano parcial do p_arque industrial, expoñelo aO. público duran- te dous -meses e despois Soga·ma teria que dirixirse á c_omisión .-de governo para solicitar ·a instalación da emp.aca-cfora. "Por
iso é unha imposición ·política;_
saltáronse todos os pontos e
ten que estar feita antes de Outubro para sacarlle q problema.
ao alcalde de Vigo'', opinan os
concelleiros nacionalistas.
Praticamente todos os viciños
de Bértola e Figueirido asinaron en contra da empacadora .
xa que consideran unha decisión arbitrária e innxusta na
que non se lles consultou nada.
Desde a coordenadora anti empacadora sinten que o único
· xeito de manifestar democraticamente a sua oposición .e mobilizándose: sexa recollendo sinaturas, con cantigas diante da
casa dos concelleiros ou tirando o lixo no xardin de alcalde
Enrique Fernández. +

·O Plaño de Resíduos Sólidos da
Xunta era un dos proxetos estrela
do Governo Fraga que ainda non
foron quen de pór a andar. A incineración cada vez canta con
máis detractores e atranéos.
_ Pé~ie

ás presións da Xunta aos
concellos, na sua grande maioria
governados polo PP, das grandes capitais só Vigo e Pontevedra
se pronunciaron a prol do plaño
de Sogama. Lugo e Ourense poden tamén decidirse polo método
da incineración, mentres que Santiago dubida e Ferro! cavila se sumarse
proxecto de reci~lqxe
que se está a montar na comarca,
onde funciona xa unha planta de
separación de resíduos, ou acceder ás presións da Xunta. A Coruña, despois do desastre do vertedoiro de B~ns, rexeitou o plano
de Sogama, acollido c_
qn,a,nterioridade con fortes mostras.de simpatía por Francisco Vázquez-. Fose porque necesitaba un xiro ecoloxista para lavar-a imaxe ou por~
que ·na~ suas conversas, corí-técnicos, cando a enxurracla de:lixo
acaqara $3.IBmentos pa~a mudar
de parecer; agora o alcalde, alia-do .dQ :PP nªste pr_
oxecto é confrá,;
rio á-· implantación da Ecotaxa,
mudou.de critério. A maioria -dos
concellos- da corriarca 1 aquel es
noñ governados polo PP , tamén
decidiron non sumars'e ao plano
de Sogama e agardar a con~truir
un novo proxecto coa Coruña.

ªº

nunha discriminación selectiva do
lixo nas próprias vivendas, sep~Jando os materiais orgánicos e os
inorgánicos. Os primeiros serán
destinados a uns túneis de compostaxe e rematarán como abonos para a agricultura. Os segundos serán escolmados e reciclados ~ Segundo Xavier Abalo, alcalde de Moaña e un dos promotores do proxecto, "a diferéncia
está xa na filosofía, nós tratamos
o lixo como unha matéria ·prima,
utilizábel e reutilizábel á que_se
lle pode sacar rendimento. O custe da recollida e tratamento do lixo é sensibélmente inferior ao
plano de Sogama. Será de 2.500
pesetas por tonelada.

Outros problemas
Mais os problemas da Xunta non
só veñen do rechazo a incineración, senón que as plantas de
transferéncias ou empacadoras,
tamén teñen unha forte constestación veciñal. Tal que, agora, o
proxeeto da Xunta de construir 30
destas estacións para trasvasar o
lixo a contedores, xa foi reducido
unicamente a 12, para tratar de
buscarlles mellor acomodo. Pero
nen os concellos do PP están
dispostoas a asumir a impopularidade de acoller a unha destas
empacadoras , pésie as contrapartidas que a Xunta lles prome- ·
te , como é o caso de Vilaboa.

Outra das disputas é a do prezo
a pagar por tonelada recollida .
O plano de Sogama encarece
sobremaneira o r~cibo que terán
que pagar· os viciños. Palmou ·
afirma agora que os 11.893 millóns de pesetas de subvencións
que prometeu a ministra lsab.el
Tocino na sua visita recente a
Galiza, permitirán que se reduza
o canon a 3.500 pesetas, co
No Morrazo xa teñen un plano ulque, segundo Palmou, o custe
Jimado para toda a comarca que
por habitante e ano , situariase
vai estar rematado antes do 3
nas 1.280 pesetas. Vigo , a única
de Xullo. No proximo mes vai escidade que esta imersa xa no
tar xa realizado o proxecto, agarplano Sogama, paga na actualidando pola decisión última dos
concellos que forman a comunidade 4.948 pesetas por tonelada, pero Palmou afirma que é
dade e porque a Xunta cumpra
os compromisos de financiamen- . porque "ainda non funciona o
complexo de Cerceda". +
to. Este plano funda~éntase

Onde hai fume, ·hai lume
Fraga lribarne prometeu, como xustificación do seu
desembarco na Galiza, unha política de feitos ,
baseadaren planos de prioridades guvernamentais; un
Governo forte, fronte ao Estado pero, sobre todo, aos
próprios baróns da dereita parapetados nos seus
castelos deputacionais ou consistoriais, facéndoselle
fortes ao virrei Barreiro, e unha oferta de dialogo ·
integrador do que chamou un Governo para todos. Se
hai_un só exemplo que poda retratar fidelmente, sen
espellos distorsionadores, unha realidade aposta á
anunciada polo presidente da Xunta, é, sen dúbida, o
Plano de Resíduos Sólidos Urbanos.

_ Ao fin , Sogama, a empresa para xestionar a
incineración dos resíduos sólidos urbáns, viu a luz
froito máis do equilíbrio de intereses internos e da
incapacidade para asumir outras alternativas, que da
adecuación a unha política glob~I de medio ambiente . .
Fenosa, o oligopólio eléctrico operante na Galiza,
aparecía eomo a grande beneficiada deste plano. As
propostas ecoloxistas e nacionalistas, mesmo a
iniciativa popular para mudar o rumo do lixo cara
solucións máis integradoras coa natureza, non só foron
rexeitadas, senón que nen sequer foron debatidas.

De igual xeito, aqueles proxectos ·c0marcQ.is, que
apostan por un lixo como matéria prima eqolóxica.e
O PRSU aparecia como a grande promesa e a grande
unha solución menos contaminante, non só foron
proposta no programa eleitoral do PP que levou a
sopesados, senón que¡:¡ Administración autonómica
Fraga ao Governo galega. Coa mesma contundéncia ·
situouse claramente contra deles, sobre todo porque o
foi recollido na sesión de investidura. Cada vez que
seu proxecto se fai menos custoso canto.máis lixo
habia un debate importante no parlamento,
consigan. Eis outra maldade da cuestión: o lixo .
comparecéncias sempre aneiras de Fraga, tamén
convírtese en mercaduria para a empresa eléctr1ca e,
voltaba a apresentarse o Plano de Resíduos Sólidos
consecuentemente, na v-ez de tratar de disminuir a sua
Urbáns como unha das grandes prioridades
eriación con medidas recicladoras, os resíduos van
guvernamentais, fundamentada nunha situación que
- aumentar. Unha vez máis voltan tamén a supeditarse
reclamaba medidas urxentes. Foron queimando
aos intereses e as directrices de Madrid á procura de
. promesas á mesma velocidade que aos responsábeis
saídas autocentr.adas.
políticos de darlle solución axeitada.
·

A urxéncia de darlle solución imediata (como en Vigo)
aos resíduos sólidos urbáns tiña o contapunto .da
· lentitude da via incineradora escollida, até o ponto de
que entraremos no século próximo sen que a planta ·de
Cerceda se poña en funcionamento. Pero se
dificultosa, ademáis de troglodítica, é a solución
escollida, moito máis o están a ser as i'nfraestructuras
intermédias: as empacadoras. O caso de Teis, cun PP
apoiando a-protesta veciñal, é paradigmático. A
curricaina que emprenderon lago de chegar á alcaldía
viguesa co proxecto é unha mostra evidente da falta
de capacidade de liderazgo dentro_do próprio partido e
·da falt~ de coesión· interna. Mesmamente o plano final
estano a reformular, aumentando ou disminuindo as
. plantas de .transferéncia en base das dificuldades que
atopan para aprazalas. ·
·
Ante esta política ·(contrária a planos tamén estrelas
como o do turismo rural) é lóxico pensar que os
informes internacionais, mesmo de organismos tan
solventes científicamente como a OMS , non vaia ter
sido en canta pala Xunta, co grande perxuício que
entrana, pois non só van estragar o pr:esente senón
hipotecar o futurq: •
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Gnecco Ullo crebou várias empresas epagou con cheques sen fundos aos acreedores

Oemp~sário chileno que aXunta ·prefire para Massó .·
ten un·amplo historial penitenciáriO e policial
Franc¡sco Rodríguez, que eran
directivos de Aersur na altura da
entrada de Gnecco, se presentaron · na oficina deste ria rua
Montalbán de Madrid pára co·brar o que lles debia. Gnecco
convenceunos de que _poderia liquidar -a sua débeda- co que gañase na operación do diário Ya.

-0- G. LUCA DE Tl;:NA

Miguel ·Ángel Gnecco Lillo, o
cidadán chileno que répresenta á empresa madrileña Fine
Conservas S.L., interesada en
reflotar Massó c_pn carto~ públicos, estivo en duas ocasión
na cadea de Carabanchel (Madrid), unha na de Foncalent
(Alacant) e foi detido pola
poli"cia máis .de trinta veces
por emitir cheques sen fondos e por denúnci"as de estafa. O conselleiro de lndústria
Antón.i o Couceiro, coida que
o proxecto de Fine Conservas
S.L. apresentado por Gnecco
para salvar Massó parece
sólido e está ben avaliado.
Gnecco, chileno de 42 años, traballou durante un tempo como
xefe de conduto.res do Parque
de Bombeiros de Santiago de
Chile. Despois do golpe de Pinochet, foi contratado pola agregaduria comercial da embaixada
de Chile en Madrid pero foi despedido logo de que trasladaran
ao embaixador baixo acusación
de contrabando de reloxios sui.zos na valiX'.a diplomática.
Nos anos oitenta aparece en Benidorm como presidente da empresa Construcciones lnsud que
vendeu en várias ocasións un
mesmo apartamento por separado a dous compradores distintos
ou ben cobrou outros que non
foran construidos. Os reclamantes de lnsud alcumaron á empresa Inmobiliaria Sin Un Duro e
denunciaron a Gnecco por esta- ·
fa. O fiscal pediu para el dez
anos de prisión: oito por un deli- '
to continuado de estafa e dous
por falsidade en doct.:1mento público no procedimento 93/90.
lngresou na cadea de Carab.anchel (Madrid 1) como preso preventivo o 27 de Xullo de 1986
por orde do xuiz de primeira instáncia número 1 de Benidorm e
a partir de Agosto do 86 foi trasladado catro veces para declarar en xulgados de Benidorm e
Madrid. O 7 de Agosto do 87 saleu en liberdade provisional da
cadea de Foncalent polas causas 1275/86 e 1/86 p~ndentes
nos xulgados de Benidórm.
·

·c heques sen fondos
;

Gnecco Lillo levou ao tacho a
empresa malagueña Almacenes
- Peñafiel e pagou con cheques
sen fondos ao seu··sócio Virgítio
Rubio .Santiago, irrnán de Júan
Ruqio, avogádo do - próprio
Gnecco. T amén crebou a empresa Aersur, adicada ao transporte de enfermos do ril desde
Ceuta e Melilla deica Sevilla para dializarse. Cando o peche
desta empresa liquidou aos
seus sócios 78 millóns de .pesetas en pagarés falsos mentres
· estes o acusaron de quedar con
22 miHóns que o Servício Andalµz de Salud entregara á Aersur.
Alvaro Arbelpa Antoñanzas e

~

Empresários progresistas
1

'

Barcelona

De feíto, Gnecco Lillo apresenteuse no ano 1993 como proprietári o do 99,9% das accións do
diár:io Ya. O periódico era parte
dun feixe de accións indisolúbel
de Antena 3 TV que pasaran a
mans de Mário Conde e António
Asénsio. Tanto o ex-banqüeiro
como o empresário da comunica-ción non quixeron facerse cargo
do pasivo do xornal e a traspasaron por poder a Gnecco Lillo. Os
traballadores do Ya, que levaban
. ben tempo loitando contra o pe- _
che da empresa, resistiron a toma de posesión de Gnecco e lle
embarcaron o coche na entrada.
O sábado 9 de Outubro de 1993,
o Ya publicou unha extensa información na que anunciaba que
Gnecco pretendia comprar o xornal. Un titular a catro colunas sinalaba: Un presunto estafador intenta hacerse con el periódico Ya;
Miguel Angel Gnecco tiene un
amplio historial penitenciário y policial. Gnecco anunciara o neme- ·
amento de Julian Lago como novo director -do Ya, pero este calificou no programa da COPE de
Luis .Herrero de gangsterada vergonzosa a decisión de Asénsio e
Mario Conde de traspasar por poder ao chileno o control do diário.
O 16 de Decembro de 1993, Ya
incluia estoutro titular: El fiscal pide diez ·años para Gnecco por
presuntQS delitos continuados de
estafa ·y por falsedad de documentos en Benidorm.
Gnecco aparecera relacionado .
co Banesto a traveso de Mário
Conde (mentres este tora consellefro do banco), do ex-deputado
do ·PP Arturo García Tizón, de
Eduardo Baselga García Escudero e de Mariano de las Mercedes
Alcázar Silvela. Bons coñecedores dos negócios de .Gnecco sinalan que Garcia Tizón poderia
ser o seu valedor ante a Xunta.
Alcázar Silvela fundou con ,
Gnecco a empresa Kensington
University en España S.A., que
foi a que apareceu como compradora é:to xornal Ya. Kensing- :
ton fundou lego a sociedade
ConsiJrcie -Ecofóg_ico de Serví.cios, actuaimente extinguida,
que aparece 'Citada no sumário
de Mário Conde: ·
O que Gr-ieco Lillo chama holding Fine ou Grupo Fine, é na
realidade unha lista de dezaoito
empresas sen actividade coñecida na maioria dos casos. A es. trela do grupo é Financieros
Reunidos S.A., da que é conselleiro delegado o comprador de
Massó Hermanos. Financieros
Reunidos non- presenta contas

'El Óbse.rvador'
reaparece hoy,
despYésde
ochodfas

O plano de viabilidade entregado por Fine en Cangas declara
que a empresa é recuperábel
en prazo curto e que conta "coa
boa vontade de todos os organismos· oficiais, en especial da
Xunta". Noutro párrafo do mesmo documento indica que "a
Xunta, máis que diferir un pro' blema, ,adianta a solución do
mesmo; a Xunta, despois de
dar salvado a situación concreta, o peche da empresa e a
destrucción de centos de pastos de traballo (sic)". Fine declara tamén que é un "grupo
con potencial económico abando e capacidade de xestión; un
novo accionista cunha visión
moderna e progresista da misión do empresariado".
A condición para que poida
abordarse o plano de viabilidade
de Fine en Massó pasa por
arriar o embargo de 1 .800 millóns que os traballadores teñen
sobre a fábrica . Miguel Angel
Gnecco declarou o dia 25 que
había un acordo coa CIG ,
CG.000 e UGT para liberar esta caución por 750 millóns, afirmación que Luciano Villar (CIG) ,
presidente do Comité de Empresa desmentiu decantado.

O diáño Ya de Modñd denunciou o 9 de Outubro de 1993 que o presunto estafodor
Gnecco Ullo queña focerse coa empresa.
.

no Rexisto Mercantil como exixe
a lei. Nun dos documentos entregados por Gnecco aos traballadores de Massó sinala que o
Consórcio Fine é "un grupo
composto por un grupo (sic) de .
persoas con · acreditada experiéncia en relacións laborais,
tanto cos traballadores como
cos sindicatos, en distintos postas de responsabilidade da Adfl)in istración pública, asi como
en ·empresa públicas e privadas,
xus.tistas, economistas, enxeñeiros e profisionais libres de ceñe-
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cida e dilatada traxectória profisional". O que os diário galegos
chaman o Grupo Chileno é na
realidade a empresa madrileña
Fine Conservas, S.L., unha comercializad ora que importa
ameixa chilena principalmente.
A preg . nt~s da redacción de A
Nosa errq sobre a solvéncia do
Grupo Fin$, o conselleiro de lndústria a ~unta, António Couceiro sinal u: ¡'Poi as referéncias que
teño, s n xente solvente, tanto a
nivel e presarial como persoal".

A. Emf:

· Coidado coa ·violéncia
·Tanto Ó-~ BNG como Xosé Manuel Beira5 deberian ter mofro máis
co_idacio:. medir as suas palabras, cando ent;an no debate político··co
-PP. Como ben afirma Xan Casares, que xa ten procurado a refrega
·cqs nadonalistas no Parlamento, "Béiras, coas suas verbas, fomenta
a viól~nda verbal é físiq1.". Senón que llo pregunten _aó seu conipa,
ñeíro .Franco Cerdeira. Que QS do PP non son calquer cousa e dóen,
· se· ~oi .pronto e, ese pronto é o que Hes sobra. Se puidesen falar as
donas dalguns dirixentes, ·poderíamos corn.probar como os 'avisos do
responsábel eleitoral do PP aos nacionalistas non son unha léria.
Existen demandas, redactáronse partes médicos e hai declaradÓf\S
das afectada,s e mesmo reunións de próceres para atallar os escánda,
los e tamén separacións na cúpula nunca ainda contadas. Ademais,
os do BNG semellan non ter memóriá histórica. Que pasou·durante
a Ditadura e a transición? Non se dan conta de que moitos do PP
pensan que a sua violénda foi, é, xusta. +

Unha vez negociada a débeda
dos traballadores (1.800 millóns)
e co consentimento destes, a
secuéncia anunciada da intervención de Fine en Massó decorre por obter do Concello de
Cangas a recalificación dos terreas de Massó; a seguir deberá
saldar as débedas cos bancos
(máis de 1.000 millóns) e empregar a 124 traballadores para producir atún e conxelados, na altura de Setembro. Miguel Angel
· Gnecco di que xa apresentou un
aval na Xunta pero fontes seguras da Administracion autonómica negaron que tal existise. "Fine Conservas solicitou acollarse
á arde do 95 para modernización e renovación tecnolóxica
das empresas de transformación
pesqueira e se lle esixiron avais
que non apresentou".
A Comarca do Morrazo di que a
desconfianza inicial sobre Fine
haj qous meses, deu paso a unha maior credibilidade cando
Massó Hermanos comprometeu ·
a venda da maioria de acción
nun poder notarial. Confidéncias
coincidentes de acreedores -de
Massó sinalan que este paso
deuse mediante a intervención ·
directa da Xunta a prol de Fine.
. Xosé Bangueses; director do
quincenário A Comarca do Morrazo coida que o avance de Fine
'e a retirada de Frigoríficos do
Morrazo, que mellorara a oferta
sobre os embargos de Mas~ó pode significar unha oportunidade
perdida para a vella indústria, á
vista da solvéncia económica de
Frigoríficos, .que factura 608 millón$ anuais só co trio.• ·
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Os inquéritos ~esatañ
a guerra no PP vigués

5

A grande redución de votos que os inquéritos pronostican
ao PP na cidade de Vigo abriu nese partido a batalla pola
substitución do alcalde
actual, Manuel Pérez, a
quen acusan de ser o
causante aun grande
descontento entre os votantes. Son vários· os. po:,
· .:.
lí tiC-Os que s~ postulan
para sucede·r a Pérez,
ainda que cada quen se
"'" manifes.ta de forma dife: rente. O presidente da
.
.
.
\ -J
•
Autoridade Portuária, Xan
Corral é· quen ten feito
manifestacións
máis
agresiva.s, co_mP . dicer
Ademais, Geferino Díaz ·indica
9* PAULA CASTRO
que el é o alcalde do porque o que 11e·puido ter parecido
- to, -frente ao alcalde da
mal ao Secretário Xeral do
As emendas apresentadas pota
cidacte~ Ant~
enfrentc:t.PSdG é o fei1o de que na poagrupación do PSOE de Commento entre Pérez e Co: ·néncia compostelana se recolla
postela ao congreso do partido
rral, o presidente Man.tml
- a necesidade de que; 'o home
a celebrar os dias 1 e 2 de Marfra.ga . ch<;irnou á arde a
forte do partido sexa o candidazo na Coruna, pretenden, basiambos µolHiCOS para evito ás eleicións", aspecto no que _ · Man~el Pérez:, -alc~lde_ de Vigo. .
ca mente, adecuar a política
_
.
.ta~ qble .as dispytas inte r:.
xa teñen pronunciado o seu
partidária ás necesidades de
nas afecten ainda máis ao PP n.un ano _no que se celeapoio a Abel Gaballero.
pactar cos nacionalistas. Por
-bran eleición.s, xa. q1:.1e .nesta citjade poderia xogarse a
unha banda propugnan unha
maioria ab.soluta nas autonómicas. Outro postulante a alpolítica específica para Galiza,
A~ordo Ést~ve~-C~ferino
calde é o delegado do Governo, Xan Miguel Diz -Guedes,
que achegue ese entendimenque está a .esperar a unha praza política en Vigo para trasXerardo Estévez e ·Ceferino Díto, por outra que o secretário
ladarse a esa cidade, onde recentemente ~dquiril! un piso.•
az anunciaron o pásado Martes
xeral sexa o candidato eteitoral
que a agrupación ·compostelana
para que non se repitan posiabsterase na votación do balancionamentos como na época
za da xestión da executiva galede González Laxe no Governo.
~
. ga. Díaz explica esta decisión
.
asegurando que "hai tj3mas da
Pésie a que se albisca un enxestión cos que es.tamos dacor- _ .
frentamento entre as distintas
do pero hai outros cos que soópticas sobre o que debe ser o
mos críticos", o que "non implica
PSdeG de cara ao futuro , o parO Ministério de Fomento anunciou que en 1997 licitará
que se poitia talar de problemas
lamentário socialista e membro
as obras para a construción da autoestrada de peaxe
Abel Caballero sustituiria a francisco
internos porque noñ é de partida agrupación compostelana ,
entre Compostela e Dozón, nas proximidades de Lalin. ·
Váz:quez: na Secretaria d~ partido.
dos democráticos que as deciCeferino Díaz , asegura que coa
Segundo o Ministério, as obras comezarán en
sións se tomen por unanimidaponéncia apresentada preténdeDecembro de 1998 ou en Xaneiro de 1999 e terán un
ta os novas compromisos de cara
de", dixo.
se "enriquecer o debate" e non
prazo de execución de dous anos, polo que a
ao futuro", o que ao seu entender,
asistir "só para aplaudir como
autoestrada non se abrirá ao tránsito até _o ano 2002. As
non se ten que interpretar como
Até de agora os r:nilitantes de
se fai nos Congresos do PP ".
informacións do Ministério de Fomento desminten ao
unha autoflaxelación senón como
Compostela sempré aparecian
Quen non parece estar dacordo
conselleiro Xosé Cuiña, que asegurou que as obras
unha capacidade para "recoñecer
divididos en duas tendéncias,
con el é o até o de agora Secrecomezarian xa en 1997 e que ó treito até Dozón poderia
os erras para logo corrixilos".
unha a municipalista, encabeza- inaugurarse no ano 2000. As obras, para o treito entre
tário Xeral, Francisco Vázquez,
da por Xerardo Es1évez, que
quen caHficou a ponéncia de
- Compostela e Dozón, tefien un orzamento de 36.000
A agrupación compostelana é,
non baixaba á política partidária,
"autoflaxelación" asegurando
millóns de pesetas. O seguinte tramo, que vai até
segundo Ceferino Díaz "crítica
e outra a autóctona capitaneada
que "pon en entredito o próprio
Ourense, _está presupostado en 19.000 rriillóns, ainda
coa política autonómica feita até
por Ceferino Díaz, a maioritária.
que de momento non se sabe nada de prazos depapel do socialismo en Galiza".
o de agora", porque considera
Neste congreso confluen ambas
licitación .e comezo das obras. O Ministério aportará
que a xente identifica ao PSdG
nas mesmas teses, que apreCeferino Díaz, entende que as
10.000 millóns para executar a obra completa, o resto
"cun programa elaborado para o
sentan unidas. Sectores do PScríticas verquidas por Vázquez
corre a cargo da Xunta.•
estado" e nas cidades "cun alcaldeG doutras zonas lamentan
débense a que "é un home moi
de e cun proxecto de política loque "as urxéncias eleitorais e de
ocupado e non tivo tempo de ler
cal". Coa sua ponéncia, os sociaimaxe non permitan unha discudetidamente o seu contido". Díaz
listas compostelanos pretenden
sión axeitada das teses de
afirma que desde o PSdG apóstaque do próximo Congreso saia
Compostela", cavilando que ao
se por "un cámbio radical para
un "proxecto para Galiza que non
final Ceferino non se vai sair coa
que o país poida entrar na moderpode ser subsidiário" porque, de
sua como fixo en todos os connidade" e asegura que de cara a
non ser así, Díaz asegura que se
gresos e, agora , todos firmes,
sociedade ten que verse como o
"provocará a perda dunha impor· Fernando Acuña, secretario xeral da CIG , enviou unha
que manda Paco Vázquez".•
partido "asume o pasado e afrontante parte do eleitorado".
carta aos alcaldes e alcáldesas galegas para solicitarlles
que promovan acordós_tendentes a institucionalizar o 1O
de . Marzo, Dia da Clase Obreira Galega. Este ano é o 25º
aniversário dos sucesos de Ferrol , nos que morreron Amador Rei e Daniel Niebla, traballadores de Bazán , pola actuación da policia franqu[sta e que se enmarcar.en dentro
das protestas e folgas que se sucederon na Galiza, nomeadamente en Vigo e Ferró!, no ano· 1972. A central .n acionalista pede aos alcáldes que traten rno pleno a ·institucionalización deste dia e, incluso, que se asigne o nome .
Desde o pasado 17 de Febreiro ·. ria é plenamente conscente da
protestas pacíficas para reclamar
do ·1o de Marzo a algunha rua. A CIG xa solicitou- noutFas
preocupación que como educasolucións á actual sittfación de
estase a recebir na maioria dos
ocasións que. a xunta declarara a data dia non laborábel. •
dores teñen o director e máis o
centros de ensino de Galiza unabandono do ensino público".
claustro dos centros e acolléndoh a circular dirixida ao 'director
se a ese compromiso solicita
Dase
circunstáncfa de que o
que ten causado xa notábel sur~
que, de ter coñecemento dalgún
BNG pedira recentemente no
presa nos claustros. ·A carta, de
parlamento que se reforzase a . ,
feito que poida ter repercusións
apenas aez liñas mecanografiana convivéncia cidadá; colabore
seguridadé nos locais de ensino,
. Co lema Tomando partido por Ga/iza_, o PNG-PG,
das, aparece asinada por Máxicoa Delegación do 'Governo, incontra accións de gamberrismo,
integrado no BNG, celebra unha convención en Ourense
mo García Serranp, secretário
como rotura de cristais e roubos,
fo(mando ás Forzas de Segurixeral da Consellaria de Educa·Odia 1 de Marzo: >.Cosé Enrique.Rodríguez ee.ña, .: '
.fr.oito da marxinalidade social, na
dade do Estado ou á própria Dedirixente do PNG., sinala que prevalece o horizonte
cjón, quen, segundo ~elndica na
legación desta_Consell_aria". · miiioria 9os casos. Es.ta proposta :
das eleicións· autonómicas:máis que o debate próprio
mesma nota, obra seguindo a difoí re~eítada polo Partido Popular.
rectriz ·da Delegaci6h do Goverdos congre.sos. A.convención celébras_e na .
· Expo-Ourense, frente ao pa,zo dos deportes e comeza ás
Profesores, organizacións xuvenis
no en Galiza da que é resporisálnve·stigaci"óns levadas' a cabo .
e' de estudantes manifestaron· a
catro e média da _
tarde. Apresentaranse dous .
bel Xan Miguel Diz Guedes.
por este periódico pojderon dedocumentos: ~n deles sobre liñas a seguir para acadar
sua inquietude polo tonó e alguns
terminar a existéncia de notábeis
unha Galiza produtiva e o outro sobre o avance nunha
O texto que a continuación se · dos conceitos que se· verten na
similitudes literárias entre o esfórmula nova para o artell~mento · do Estado.
nota. Galiza Nova, organizaci.ón
reproduce integro é o seguinte:
crito recibido agora nos cen.tros
Adema is, Rodríguez Peña apresenta un informe ·
"Pola· Delegación do Governo en
das mocidades do BNG, sinalou
e vários textos redactados palas
nun comunicado que "non existe
valorando os seis anos de integración .
Galiia tense coñecemento de
xefaturas provinciais de Falange
no BNG nos que se reseña o positivc;> da "unidade de
que hai· grupos xuvenis, alleos
neste momento nengún tipo de
Española de Galíza e da Secacción nacionalista". A clausura corre a cárrego de
aos centros e á súa activida<::le
denúncia que sustente a acusación Fem~nina; datados en 1938
normal, que fomentan a violénXosé Manuel Beiras.
ción que se formula". A mesma
e 1939 e destinados a promociocia, polo que se solicita a colaboorganización teme que con esta
nar a delación nas escalas . Xan
Por outra .parte, Esquerda Nacionalista celebra no
ración da comunidqde educativa
medida resulten afectados mozos
Miguel Diz Guedes é filio dun co- ·
para reconducir estas situacións
Parlamento o mesmo dia unha mesa naci.onal prévia ao
que participan no movemento esñecido membro da Fa.lanxe.+
congreso, que celebrarán o dia 15 de Marzo.+
non desexábefs. Esta Consellatu d anti I "que ~ miudo impulsan

Pretende sentar as _bases para que se poda pactar co ~NG

O PSOE de Compe>stela propón · ··" _. ..
a Abel CaballerO como secretário:xeraJ < .
~
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Fomento retrasa
dous anos ·a autoestrada a Lcilin

.A CIG pede aos concellos

a institucionaliíación do 1Ode Marzo

Garda notábeis similitudes lexicas con vários escritos de Falanxe do ano 38
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"HAl MOITOS ANOS -CONFESA O REDACTOR DESTE
PEQUE.NA VÍDEOTECA, COMO GARDO OS LIBROS DA
MIÑA BIBLIOTECA. PERO RARA VEZ ATO PO PELÍCU, ARTIGO- QUE SON AMIGO DO CINEMA DE AUTOR.
É A CRIACIÓN DA SÉTIMA ARTE QUE ME CHE_G Á' LAS NOVAS, TRAS DAS. QUE PO IDA DIC-ER DES-POIS
MÁIS AO FONDO, E PARA A QUE PAGO MÁIS GOS,
DE VELÁS: GRJtClAS, PORQUE O CINEMA EXISTE!"
TOSO A ENTRADA Á SALA OU O VÍDEO PARA A CA, . O RECENTE FilMÉ ROMPENDO AS. ONDAS É UNHA
SA. GARDO ALGUN-S TÍTULOS CLÁSICOS NA MIÑA
DESA;;"ÓBRAS -.QJJE CONFIRMAN _ESTA AF.E IZÓN.

·ROMPENDO AS ·ONDAS
· VICTORINO PÉREZ PRIETO

O cine existe como criación cando sabe
transmitir algo valioso cunha linguaxe no: ·
va, ademais de ser un pasatempo máis ou
menos sofisticado. Ocorreume despois de
ver nos últimos anos filmes como Azul ·ou
Vermello de Kieslowsh, e gardo a súa ·.trilo,
xía como quen garda un clásico; ocorreume .'
tamén con O rei pescador de T erri Gillians,
No nome do pai de Sheridan, La estrategia del ·~
caracol de Sergio Cabrera~ Before the rain ou
Lamérica, e alguns títulos máis. E v'olveume
acorrer hai unhas semanas con Rompendo as
ondas ("Breaking the waves"), unha peque,
na xoia obra dun realizador que me resulta,
ba case descoñecido,' Lars von T r~er.
Non lera cousas sobre ela, aínda que · m~ fa,
laran moi ben do filme. Pero a medida que
avanzaba a proxección, ian vindo ªº meu
maxin a história e as imaxes de Ordet
(1954), do ta'm én danés Carl Dreyer, de
quen teño nun lugar privilexiado da miña
estantería esa obra_e La . pcissión de ]eanne
d' Are ( 1'92 7), duas xoias do cinema. Des,
pois lin como os críticos relacionaron a
ambos, e o mesmo Von Trier recoñecia a
sua admiración e discipulado verbo de Dre,
yer. Carl Theodor Dreyer é estudado nos li,
bros de cinema como o home que máis
autenticamente soubo achegarse ao misté,
río relixioso desde a sétima arte; os dous fil,
mes citados están entre os mellores da his,
tória en moitas clasificacións: Tanto Ordet
("A palabra") como Rompendo as ondas to,
can o tema da relixión, e particularmente o
do milagre con sumo respeito e delieadéza.
Ambos filmes están ambientados no con,
texto da relixiosidade conservadora do
mundo calvinista, buscando outras saidas á
relación con Óeus.
.
' . .
UNHA HISTÓRIA DE , AMOR E RELIXIOSIDADE. Rompendo as ondas é moito máis

que unha "película relixiosa", é unJilme
surprendente, a· médio camiño entre o hu,
mano e o sobrenatural, o xuízo e a tolémia,
o am~r inocente e a paixón sexual, a reali,
dade máis dramática e a fe máis inxéI)ua;
un filme que non foi feíto pára deixar tran,
quilo ao espectador, senón para inquedar e
ainda incordiar. A pritneira vez que fun
velo, chegamos uns minutos tarde e o por,
teiro díxonos: "Ainda teñen película e· pe,
· lícula ..-. se a aguantan". E máis dun non a
debeu aguantar; tampouco non foi unáni,
me ·a opinión dos amigos e amigas que a
vimos nesa e neutra ocasión- uns días des,
pois. O seu ~stilo cinematográfico, o seu
plantexamento visual descor:icerta desde o
comezo (violentos varridos, vaivén da cá,
mara en man, fotografía pálida e ás vec.es
desenfocada: .. ), pero a pouco que se pare o
espectador, descobre a vontade do director
de criar unha linguaxe própria en función
do que quere dicer.
De calquer xeito, Rómpendo as ondas é unha
histórfa de amor, até límites sublimes. Unha
história dun amor, narrada "en capítulos'\
que chegou até o ceo ... entre o repenique de
campás que pecha o filme. O non crente
atopará as suas próprias claves no amor sincero ou desquiciado da desconcertante
protagonista; até houbo quen atopou no fil~
me unha alegoría de "como a prostitución
pode chegar á ser unha via válida para a san,
tificación". O crente pod~ atapar no filme
como o sacrífici_o da protagonista para aca,

dar a salvación de quen ama intensamente é
moza chega a crer que a s1..1.a imolación final
é o "prezo" que Deus lle vai cobrat para que
-salvando as distáncias- unha imaxe da
paixón de Xesus Cristo, un compromiso de
cure Jan, o s~u home. Jan quedara tetraplé,
xico nun accidente na plataforma petrolífeamor que C::hega na entrega até a própri.ª
imolación. Unha paixón ná que non fart~ ra na que traballaba. E o caso é que Jan cu,
mesmo nen o sentimentd desacougante do
ra, tras da morte de Béss!
-siléncio de Deus: "Meu Deús, por que me
abandonache?, di o nazareno; · "Onde estás
Até chegar a ese dramático desenlace, asis,
Pai?'", di a-protagonista camiño do seu dr~, - timos a un tortuoso camiño no que a moza
máüco fin. Ambos atop:;m a resposta dese · vaí buscando respostas e solucións, culpabi,
Deus qu~ está perto,_ainda que vel~do.
lizada porque o accidente de Jan é por causa
da sua exixéncia a Deus para que o seu ho,
me valva onde ela. Nese calvário Bess vai
Esta históda de amor é a de Be~, unha in:Xé,
nua e fráxil moza á que ó ll!édico cualifica chegar a facer con otros homes causas que
de ter como causante do seu dramático ·de,
considera humillantes, pecaminosas e abe,
senhce a grandeza do seu amor. Bess ( unha
rrantes, guiada pola obsesión de que só o
~. debutante Emily Watson de ollas que en,· amor pode salvar ao seu home e conseguir
ch~n a pantalla coa sua expresividade),'
un milagre. O prezo do amor que vai levará
.: cunha relixiosidade infantil e funda á vez,
liberdade ao seu esposo é a sua própria es,
- vive nunha tradicional
cravitude, a marxina,
' c_omunidade de tipo
ción da sua comunida,
calvinista ao norte de
de, dos seus. amigos e
Escócia; ~riha cortiuni, ·
da sua mesma família,
dade cunhas formas tan
nlinhas secuéncias que
'Un
que non foi veñen
ríxidas e intolerantes
ser das máis dra,
que bota aos morros ao
máticas do filme.
r
feíto
para
deixar
inferno "por decreto"
espectador, - Que diferéncia entre a
do consello de .anciáns. ·tranquilo
En troques, B'ess está
de ~s e a de·
senón par~ inquedar e oración
convencida de que por
Anthony Hopkins en
riba das 'leis hai q'ue
T erras de penumbra an,
·áínda incordiar"
amar ás persoas: "Non
te a enfermidade incu,
se pode amar a palabra,
rábel da sua muller,
só se ama -ás persp8:s'', di
tras disfrutar tan pou,
no cénit da manifesta,
co tempo da vida de
ción da sua fe, nunha .
casado: "Non rezo para
igrexa marcada pala preséncia intransixente
cambiar a Deus, rezo para cambiar eu"!
dunha Palabra de Deus fos_ilizada, na qt,te ·só
podían tomar a palabra os homes.
De calquer xeito, unha magnífica película,
para ver e gozar, susceptíbel de diversas lei,
UN DEUS INTRANSIXENTE? Bess fala con
turas. Como achegamento á experiéncia
Deus na oración, nun ·amistoso trato co,
relixiosa da transéendéncia, a do crente ex,
ti~n; da sua boca saen as palabras que ela
presada nese "Cristo pequeno e rubio" que
dirixe a Deus e. as palabras que recibe de el.
dixo alguén, e a de quen ve desde fora a
Con todo o sublime que a algun crítico lle
forza amorosa desa experiéncia. Ou a leitu,
parece esa relación, a sua concepción de
ra secular como expresión do que o amor é
Deus adoece de ser unha imaxe dura e incapaz, cando é grande e xenuíno: "Agardá,
transixente, a imaxe esixente que fora recibate desde sempre", di Bess; "Se ·non mo,
bindo desde a sua infáncia ("Es moi mala
rrin é porque o amor tivo forza para salvar,
Bess ... Portácheste moi mal... Non esquezas · me'', dille o seu home.•
que eu dou e quito cando quera ... " repítelle
Deus na sua orq.ción unha e outra vez). A
VICTORINO PEREZ PRIETO é crego e escritor

fil~e
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DESINFORMACIÓN
COMO MODELO
MANUEL MERA

Desde 1989 Galiza pasou de 1.043.600
de · p~rsoas con traballo a 899,.400 no
cu-arto trimestre de 1996. E dicer:
144.200 empregos menos. Dado negati,
vo de calquer xeito que se disfrace. De,
mostrativo de que o Govemo Fraga per,
deu 20.000 emprego por ano, un ré,
cord, seguramente en. toda a Europa Oc,
cidental. Non hai dúbida que on vário
os motivos: aumento do desemprego,
emigración, descenso da povoación c. ta,
mén crecimento da economía informal.
Pero todos eles, absolutamente todos,
son consecuéncia, en grande medida, da
pasividade ou entreguismo na defen a
dos intereses de Galiza, no marco do Es,
tado español e da Unión Europea, por
parte da Xunta de Galicia, e da utiliza,
ción inadecuada dos recurs s de que di ,
pón. Comparemos senón estes dados cos
dunha nación como Catalunya e unha
comunidade autónoma como Andalu,
cía, unha rica e outra pobre, no mesmo
periodo: Catalunya gañou 239.000 em,
pregos e Andalucia 172.000.
Se tivesemos q~e calificar á Xunta en
economía levaría un cero, pero en dis,
torsión informativa subiría a un dez.
Asi, por exemplo," frente a todo tipo de
dados negativos, que se suceden durante
todo o ano, sernpre atopa unha fórmula
que os transforma en' positivos. Concre,
tarnente a Conselleria de Agricultura
destaca estes días: que Galiza medra en
número de vacas e vol ume de cuota ... A
perda de 20.000 explotacións desde
1992 parece ser para eles unha conse,
cuéncia lóxica: "dada a falta de profe,
sionalidade e a idade avanzada dos pro,
prietários". Non se analisa por qué se
marcharon os mozos e onde foron e non
se fala de postos de traballo alternati,
vos. Dá a sensación de que estive en
pensando: por fin vários miles menos.
Por qué non desaparecerán algun mái ,
sen descendéncia, así olucionamo
problema dunha vez.
E para que non haxa dlibida obr
que decimos e o ben que vai todo, Fra,
ga afirmaba hai uns dia : que e tá ati ,
feito con Aznar (lóxico, é da sua c r,
da), que Galiza cobrará dividendo d
seu tremendo esforzo (esperemo qu
daquela ainda quede alguén), e uc
non haberá unha reconver ión drástica
no s~ctor lácteo (as protestas masivas
son de queixicas).
Neste marco dá a impresión de que
axentes foráneos, leitores de Maquiave,
lo, reinan na vida política galega. Nun
contexto no que cada vez sectores máis
amplos da sociedade teñen que renun,
ci¡u a ter un fillo ou unha casa para po,
der vivir, por mor do desemprego e a
precarización; no que aumen~an as dife,
réncias sociais e xa se pode ver como algunhas persoas, por sorte ainda poucas,
remexen o lixo _pola mañá cedo, avergo,
ñados, para atopar algunha cousa que
lles sirva. Mentras suceden estes feítos,
alguns só ven pobreza e problemas no
Zaire (que ·tamén hai q~e ocuparse dela)
e coidan que todos .3ndan de viños pola
noite e non van de viaxe en Semana
Santa porque non queren. A dúbida,
non sei se razonábel, e se son 'cegos por
ideoloxia ou por cobiza. +
MANUEL MERA

é Secretário Confederal da CIG
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Conrinua
o obstrucionismo do pp
no·Parlamen·to
Na Xunta de Portavoces do
Parlamento, celebrada o
·Martes 25 de Febreiro, os
representantes do PP
rexeitaron várias
comparecéncias de Manuel
.Fraga solicitadas pola
·oposición, entre elas as
peticións para o presidente
explicar a mocións de censura
nas Pontes e a posiéión da
Galiza no debate do Estado
das Autonomías, que se vai
celebrar no Senado. Os
populares unicamente
aceitaron unha
comparecéncia de Xosé Guiña ·
para explicar o estado de
execución das autovías. A
oposición parlamentária
volveu a acusar de
"obstrucionismo" e ·"boicot
permanent~ ' ao PP por
impedir ao Parlamento
cun:iprir o seu Jabor de control
das actividades do ·
Executivo.•
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"Ju conse<uéncias do división social do troballo, vense agravadas poro nós polo papel que xogo Golizo" ofirmou o presidente do UPG, Bautista Átvare:z:, no discurso de abe~ri:I
do IX Congreso.
·
X. MA&RA

o fiscal da sala_primeira do

penal do Xulg~do de Lugo
retirou as acusacións
contra 18 dO$ 29
camiooeiros ·acusados de
. causa·r distúrbios nás
-·
--·· ~ ~ •
.-1
- -..
•
..
•
, . _ · folgas de 1989 e 1990. Os
: _· -. outros·once acusados, que
· _,_. · _e.sta~ari enca·u sados pqr ·
•.:-: ···· · ~ · --accións de· carácter
·
:._-.'
Violentas, aceitaron as
•".c..
· multas en co.n ceito de
autorés de delitos e faltas
de coaccións·. o
,·
macroxuízo; celebrado o
Martes 25 de Febreiro,
rematou por durar
unicamente duas horas
.,
-0- A. EIRÉ
Xosé M. Beiras realizou, .na sua
sector empresarial galego". ,.
-prevíase maior duración
intervención, un canto a:o. frendebido ao número de
Pragmatismo e esperanza son as duas verbas que definen o IX tismo, que a UPG teria defendiA adecuación da estratéxia da
enéausados e testemuñasCongreso da Unión do Povo Galego celebrado os dias 22 e 23 de
do desde o seu nacimento, porUPG a consecución dun posílSel
despois de producirse unha
Febreiro en Lugo. A UPG aposta decididamente polas "conquisque "a UPG sempre foi partidá-· Governo nacionalista non signifideliberación na que _
tas a curto prazo, transformando a sociedade todos os días", en
ria da unidade, por iso precisacaria "a disposición a satisfacer
participaron fiscal e
palabras de Francisco Rodríguez, nun discurso de clausura no
con ren_
úncias suicidas a quen
mente a sua denominación,
avogados defensores. Os
que tamén afirmou que dentro de dous anos Xosé Manuel Beiras
Unión do Pavo Galega". Desnos segue a in_terpretar con ~s
que aceitaron as penas
non seria só o voceiro nacional do BNG, "senón tamén o presipois de-definir ao BNG como "o
quema~ de vellos prexuízos. E o
deberán facer frente á
dente de Galiza". A posibilidade de chegar ao Governo tinxiu
referente inequívoco para mupensamento marxista, -ao que
responsabilidade civil e a
os discursos e os debates de "esperanza" entre a militáncia. ·dar de rumbo o país", afirmou
non renunciamos, nen tentamos
posíbeis indemniz cións. •
que "cada día está máis en
ocultar- o que, ademáis de serdutivos básicos, tanto traballa"O actual marco institucional é
condicións de asumir o Govervirnos para modificar estruturas
no". Co.ma sempre, criticou a
unha ferramenta válida para
do res como empresários" , en
dun modelo que actua na raíz que
darlle cobertura política a deciFraga lribarne, do q·ue dixo que · sustenta a explotación de clases,
palabras do próprio Francisco
Rodríguez.
sións que se poden tomar des"xa está gagá". En referéncia
permítenos baixar ás orixes onde
de o Governo galega no camiaos ataques do candidato do
nace a opresión dos povos", afirUn exemplo desta política leva a
ño de mudar moitas situácións
PSOE, Abel Caballero, ao namou o fundador da UPG:
que vimps padecendo secularconsiderar, na sua opinión, que
cionalismo precisou que non ia
Na Gal iza non se cumpre a Jei
mente. E importante facer conun Governo nacionalista non teentrar no seu xogo·-6.~ de'scalif1- . Bautista ÁJvare.z definfria finalestatal que regula a obxección
quistas a curto prazo, transforria que mudar a Lei de Normalimente a" este partido de xeito dicacións e críticas) ·"mentrés o
de consciéncia e a prestación
mando a sociedade todos os . zación Lingüística nos próximo~
enimigo prin·cipal, Fraga'.•.e o
dáctico: "Somos partidários dun
social substitutória en canto
RP, frotan as mans",. .
· - · modelo _socialista. En lugar. de
dias": Foi esta a principal idea
catro anos, "senón faeela cumindica que non se debe
que Francisco Rodríguez lle
prir na sua literalidade, para dar ·
·: bu~ue-ses preferimos proletáasignar aos obxectores
trasmitía á militáncia da UPG
pasos importaotes na normali- 'Non ás· renúnciaJ suicidas
traballos e funcións que
rjos. Fronte á tir:ania do capital,
'no- acto de clausura do congre-· zación idiomática". Para camdefendemos ao labrego, ao maincidan negativamente no
biar o rumbo na actual "désfeita
so e no nome dun Comité CenBautista Álvat~,.~ reeleitb ·p_or
riñeiro ; !3-º pequeno comercianmercado de traballo ou que
económica e '. nacional que pode
tral no que permanecen case
unanimidade p(asi·dente·:-da
te. Os_r10.sos·amores son .de Cuimplíquen riscos para os que
levamos mesrnq á desaparició_n
todos os históricos, pésie a que
UPG, faria tamén fincapé nas reba e hoñ do Tio Sam . Nada n0s
non están preparados.
lacións U.PG-BÑG no· dis-c1,.ir.so
se renovou un tércio dos seus
como país diferenciado", a UPG
queda;nas alforxas que poda alSegundo o deputado do BNG,
51 membros.
considera q1.1e "o importante é
terar-a veracidade da presente
de ab~rtura , do cP:flJJreso. "XulBieito ·Lobeira; "moitGs
g§lr{1q·xe a i.dentid.ade _da UPG á · declaración". -·.
que-governe o nacionalismo"._
obxectores de consciéncia
· : marxe da estratéxia Jrentista-.pa- .. . .
A posibilidade de que o BNG ·
realizan traballos de alto risco
chegue ao Governo abriga á
Despois destas verbas, Francis- ·rece inoportuno'.', to-da ve.Z que --:..' As ponéncias, que foron aprosen a necesária cualificación
co Rodríguez realizou un discur"a nosa _alternat.i:Vé\ · pol~tica ~é a- · . badas .con só 3 abstencións por
UPG ~ asumir a dose de pragprofisional". Os
matismo que precisa o novo cedo BNG". Bautista Al~arez« aín.da
unha militáncia na que era
so de lembranzas e referéncias
prestacionistas tamén
nário. A UPG admite que a pardenunciaron situacións de
cabalísticas ("33 anos desde o
foi máis alá ao considerar a con- -:patente .a incorporación de xónacimento· da UPG, 33 anos de
tinu~ción que "nada que poida
venes, recolleri unha revitaliza- , . vulneración dos seus dir..eitos
ticipación nun Governo de coalientrar en contradición CD$ princí- . cióri do partido e un mellor funmentres cumprian a
ción; polo que aposta con rotun- , militáncia de Beiras") para cederlle a voz ao cándidato napíos e direct(ices colectivamente
cionamento das suas.estruturas,
prestación. A sobre
didade, levaria consigo certas
sendo conscientes de que "a
explotación, cumprindo
cionalista á presidéncia da Xunasumidos ne> Bf\lG vai ter cabida
renúncias programáticas. Prota. Ambos fundíronse nunha
nos debates". Alvarez precisou
unha maior consolidación e prolabores incluidas nalgunha
núnciase, en consonánci~, por
relación·de postos de traballo,
aperta, · no que non faltaron as
tamén- que "os inimigos non es- 'tagonismo do BNG corresponde
unha dinámica transformadora
con paso·s graduais, nunha
tamén é unha denúncia
bágoas de emoción deles mestán nos aliados nacionalistas, · unha menor actividade indepenconstante dos obxectores. •
"identificación cos sectores prodente do naso partido".•
mos e de moitos dos presentes. , nen tampouco no martiri,z~do

Beiras foi presentado por Francisco Rodríguez.Goma '.'tutu.rQ ~pt,esidente de::-GaHza"

AUPG aposta poi() pragmatismo~,·:',,.. ·..
para un posíbel goverrlo en 'cOC.fiCi6'1

-

..

-

1

Obxectores fan traballos
de risco ·sen c·ualificación

GALIZA
. 27 DE FEBREIRO DE 1997

ANOSATERRA

N 2 767 - ANO XX

.Poderia ser inabilitado para exercer ocargo que ocupa desde 1963
Coa inan
na notícia

Acusado de prevaricación e fraude
o alcalde·popular de Viana do Bolo
*

H . VIXANDE

O alcalde de Viana do Bólo,
Neftali Prieto . Barros (PP) es-.
' tá pendente dun fallo da Au -·
diéncia de Ourense acusado
de fraude, prevaricación e
oc u ltación de información
por adquirir subministros para o concello en empresas do
seu sogro, suas e dun sócio
seu. A vista oral celebrouse o .
Xoves 20 de ·Febreiro e Prieto
enfrénta se a un ha -petición
de pena, por parte da acusacián particular, de 17 anos de
ina bil itación especial , ainda
que o fiscal rebaixa a petición
a dous anos e seis meses.
O PSOE foi quen apresentou a
denúncia porque descobr$u irregularidades nas adquisidpns
que facia o concello na tenda do
seu sogro e nunha empresa da
que o próprio alcalde foi fundador, Presem Galicia de Construcción. Precisamente mentres
Neftali Prieto foi deputado no
Congreso, a empresa facturou
só dous millóns de pesetas e á
volta pasou a facturar 19 millóns.
Na sua defensa o rexedor asegurou que as compras de submin i stros sen concurso público
eran habi.tuais mesmo antes de
tomar posesión no seu cargo, en
1963, e o seu avogado pediu a
libre absolución alegando que se ·
"desorbitaran" os feitos.

O xeneral ··
dos narcos

Neftali Prieto Barros, alcaldt;! de Viana do Balo na comparecéncia ante o xJJlgado.

O alcalde do Bolo ten sentido da
autoridade. "É prepotente, non
dialoga e fun9amenta o seu
mandado no medo, un medo
que ven de antes, herdado do
·franquismo -explica António
Gómez Somoza, concelleiro do
PSOE-, asi os· parroquianos
nen se moven e a xente nova
cala porque quer traballar no
concello, xa que aqui non hai
outra alternativa laboral".

de aforras; clientela política e
profisional eran a mesma causa.
Para expanderse, a entidade financeira aproveltou coma ninguén as · virtudes recadado ras
dos caciques locais.
Políticamente, Neftali Prieto non
ten adscrición coñecida dentro
do seu partido; no meio da polémica entre centristas e populares
en óurense, o alcalde de Viana
do .Bolo é un índependente no
seo do PP que ocupa un. escano
na deputación provincial que preside o centrista Xosé Luis Saltar.
Esta posición leva a que a própria Viana -careza de relacións
cos outros concellos da zona.
Contado, nos últimos tempos
tense percibido un achegamento
entre Prieto e Vicente García Carrasco, alcalde da localidade viciña da Veiga e tamén integrante
do PP . García Carrasco estivo
na vista da causa seguida contra
Prieto o Xoves 20 de Febreiro.+

O 23 de Febreiro de 1981, canNeftali Prieto Barros é un home
do o tenente coronel Tejero ocupaba o Congreso dos Deputacon pasado político. Eleito alcalde en pleno franquismo, en
dos, o alcalde dó Bolo acudia ao ·
Cuartel da Garda Civil p·ara por1963, governa con puño de ferro
Viana do Bolo. Gasta acumular
se ao seu dispor.
cargos: Procurador nas Cortes
Neftali . Prieto soubo combinar
franquistas, deputado no Concomo ninguén o seu cargo instigreso durante unha lexislatura,
membró da xunta provincial do
tuciémal co seu pasto de trabaPP, deputado provincial na acllo. Colleitador de votos para o
tualidade e director da oficina loPP, a razón de 1.500 por eleición, tamén era un estupendo
cal da Caixa de Aforras de Ourens'e até a sua xubilación.
· captador de activos para a caixa

e

Set concetleiros querert apartar ao ·alcalde porqu_
e"tert 76 anos"

Moción de censura do PP
contra un alcalde do próprio par~do no Pino
O Mércores 19 de Febreiro ·no
rexistro do concello de O Pino,
entregábase unha moción de
censura. Desta vez, non se trata
do PP contra alcaldes nacionalistas ou do PSOE, senón dos
próprios concelleiros populares
contra Miguel Seco, rexidor ·municipal desde hai 27 anos. Neste
·concello de 5.000 habitantes , os
comentários .desde o dia 19 sucédense pero non hai nengun viciño que entenda as causas da
moción. O ministro de Sanidade
e presidente dos populares da
- .província da Coruña, Xosé Manuel R.omay Beccaria, non autoriza a operación pero os concelleiros aseguran- que ten que haber un novo alcalde dada a si tuación de "ingovmnabilidade".
Miguel Seco, o alcalde , ten 76
anos e esa é razón de abando

para que non poida governar, · teño ppsibilidadés de cambiar
segundo os sete concelleiros
nada e semella unha liorta dentro
populares. O resto da corpma- .do PP". O que tén claro é .que
ción está ·formada por tres con-- non hai razóns de idade na moción. "Cantos anos tiña no ano
celleiros independentes, un do
PSOE e outro do BNG. A arit~
1995? E aceptáronno como ca- .
beza de lista. Eran tan velló enmética déixaos aparte nesta
operación .. Manuel Taboada Vitón coma hoxe", sinala nunha imgo é a cabeza visíbel da mopresión compartida por moitos vición: un home novo que entrou
ciños da vila que non se conforman coa explicación. Como ouen_ política e no concello de O
Pino da man de Miguel Seco.
tras vilas que rodean Santiago
Seria o novo alcalde ainda que· de Compostela, O Pino está acoas explicació.ns -dadas para . mentendo un importante proceso
apartar do cárrego a Seco redú de urbanización coa conseguinte
_cense a motivos de idade . O
ordeación do solo e o que si trasseu telefone móbil permanece
cendeu é que houbo discrepándesconectado estes dias e nori"
cias na comisión de governo soaparece polo concello.
bre como levalo a cabo. Este debate é o centro da política muniCo que si é posíbel talar e co
cipal de O Pino actualmente. Seconcelleiro nacionalista Manuel- rá o Luns 3 dé Marzo cando alMéndez Martínez ainda que se
Galde e concelleiros discutan somant~n ao marxe porque "non
bre os 'motivos da moción. +
r

Julia Prestan canta no NEW
YORK T IMES que o xeneral
Jesús Gutiérrez Rebollo, dir ctor do departamento anti-droga de Mexico, está no ho pita!
tratándose dun ataque aocorazón, que lle deu cando o
Governo de Eme to Zedilla
caeu na canta da ua relación
co cártel da coca de Amado
Carrilo Fuentes. "Zedilla
escolleu ao xeneral Gutierrez
como director de brigada antinarcót icos cando veu a enerxia coa que-arrasaba a banda
de Hector Luis Palma en Guadalajara. Pero o ministro de
defensa descobreu que
men tres G utiérrez mallaba
neutras b;mdas, favorecia á de
Carrillo Fuentes. A investigación militar seguiu o rastro
dos compromisos de G utiérrez
cos narcos despois xefe antidroga transladarse a un piso
en México que non aprecia á
medida do seu salário. A
investigación revelou que o
piso fora comprado por Eduardo González Quirate, segundo
de abordo de Carrillo Fuentes.
O Xeneral G ut iérrez é o
terceiro xefe anti-droga de
México que en pouco tempo
aparece en tratos cos narcos.
O primeiro fo¡ Javier Coello
T rejo, fiscal xeral co presidente Salinas de Gortari, que dixo nun xuizo celebrado en
Texas que recebera unha marea de cartas do traficante
Juan Garcia A brego; Mario
Ruiz Massieu, coordenador do
programa anti-droga no 93 e
94, foi descoberto cando o seu
axudan te levara nove millóns
de dó lares en· maletas a un
banco de Houston. Zedilla dixo que a detención de G utiérrez era unha proba da sua decisión de perseguir e castigar
aos narcos". +
O Xeneral Jesús Gutiérrez Rebollo.

David Pontes informa no diário P ÚBLICO da detención
dunha xornalista no estúdio
de Rádio A ltitude da G uarda
no que trabaltaba. "Apanhada
coa man na notícia", titu la a
información. "Pela primeira
vez na h istória judicial po rtuguesa, urna jomalista foi de_r ida no local de trabalho por
alegada violac;ao de segredo
de Justic;a. T udo porque Ma.. dalena Ferreira, de Rádio A ltitude da Guarda, leu urna notícia obre o processo em que
Abílio Curto é acusado de corrupc;a . A Jornali ta acabava
de ler n ticiário das 10.30
na Rádio Altitude da Guarda
quando, do ouro ·lado do vidr
do estudo, lhe accnaran com
um chachá da Polícia Judiciária. O dois agentes da PJ esp raram o fim d noticiári
para lhe dar V Z de pri a p r
alegadamente ter vi lado o
egredo de justic;a ( ... )A
detenc;ao, inédita na hi tória
judicial portuguesa de Madalena Ferreira, de 15 anos, só
terminou cerca de oito horas
depois.A saida do tribunal, a
jornalista mostrou- e de
consciéncia tranquila e
di posta a escrever e divulgar
novamente a notícia se fosse
necessário. Apesar do meu nome ser Madalena, nao sií.o arrependida, ironizou" ( ... ) Abílio
Curto, presidente da Camara
Municipal da Guarda, foi acusado de corrupc;ao passiva pelo Ministério Público. A tres
empresários locais ue ao
arguidos no mesmo processo,
foram imputada acusac;oes de
corrupc;ao activa atrvés de
cheques ao portador".•

Apagón privado
Paul Laity escrebe na
L ONDON R EVIEW OF BOOK

sobre as consecuéncias da privatización da eléctrici de
que levou adiante Margar t
Thatcher. "O defen re da
privatización din que s corte
de luz baixaron de de 1990
pero a razón principal para i to foi a xeneralización d contadores que funcionan c n
moedas ou tarxetas magnéticas. Segundo un estudo d
consórcio Joseph Rowntree,
os contadores levaron a moitos usuários a prescindiren da
cociña e do baño. A estatísti-ca serve para agachar a realidade: no inverno de 19951996, morreron oficialmente
de frío 186 persoas n a illa; a
maiores , morreron déz milpala crudeza do inverno, o que
quer dicer que morreron de
frío. O 19 de Febreiro do 96 ,
po uco despo is das dez da no ite, millóns· de cidadáns remataron de ver a televisión e
prenderon luces e electrodomésticos o que causou un
tirón de demanda de 400 Megavátios e n ese momento fallou a' estación que recebe
electricidade da Franza. Ain da que o resultado visibel fo i
un ha.baixa de vo lt3){e,· a rede
estivo a p iques do desastre".+
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comisións cidadás sobre o 36
e a Ditadura por distintos h.i. gare~ do país?

,

.

ANOSATEBRA

9
Nº 767 ·ANO XX

dese periodo. Nos concellos
apenas hai información (arquivos municipais) e moitos dos
dados que son importantes
(execucións, procesos, listas
Moitas das comisións que teñen
de prisioneiros nos campos de aparecido nestes anos por Galiinternamente, penais, ... )-están
za teñen como elemento xenéri~
. en mans da xurisdición militar.
ca a comemoración do sesenta ·
Sesenta anos despois segue
aniversário do golpe de estado
senda un problema o aceso a
do 1936. Posibelmente a moitos
estas fontes que nos poden
dos membros das comisións paorientar sobre as circuostáncias
-0- XAN CARBALLA
sáballes pala cabeza resgatar a
concretas da represión. Outro
memória colectiva das vilas, ciproblema é que a história oral
dades ou persoas dese periodo
apenas se sistematizou. Ten
e moitas das actividades que
habido iniciativas pero desgraO HISTORIADOR BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ t O PORTAVOZ DA COMISIÓN CIDADÁ POLA VERDADE DO 36, CONSpromoven, ademais da homenaciadamente non se aproveitou
TITUIDA NO BAIXO .MIÑO PARA RESGATAR A MEMÓRIA DAQUEL TEMPO QUE TRUNCOU A ESJ>ERANZA
xe pública ás vítimas da repreno seu momento e a xente · foi
sión franquista, consisten en diDEMOCRÁTICA DA REPÚBLICA E OESTATUTO. ORGANISMOS SEMELLANTES ESTÁN A NACER EN DIFERENTES LUGA-· niorrendo.
fundir con charlas e exposicións
de fotografías, prensa e todo o
R.ES DO PAÍS CUNHA ORIENTACIÓN DE.INVESTIGACIÓtH HOMENAXE AS VÍTIMAS DO GOLPE MILITARE A DITADURA .. · Un ha das suas ·propostas é
que ·teña que ver coa vida da
retirar das ruas a simboloxia
xente naquela época e tamén
franquista:
durante a 11 República, que aparece ante nós como un periodo
A simboloxia que honra aos
pantasma. O máis important.e é
vencedores da guerra civil é indevolverlle a dignidade pública
xustificábel nunha sociedade
á xente que a perdeu. A xente
democráticá. É impensábel que
que mataron tiña nas suas famíalgo semellante suceda en Alelias imaxe de honesta, boa e sománia, ltália ou Portugal con· Hi1idária, pero iso non abonda.
tler, Mussolini ou Salazar. En
Debe haber un recoñecemento
Tui solicítase a eliminación dos
público.
nemes franquistas sen propoñer outros alternátivos tan seQue explica que se tardase
quer, pero os concellos do Partanto tempo en promover este
tido Popular só amasaron até
tipo dé iniciativas?
agora desprécio coa guinda de
Chantada na que a corporación
Hai várias causas. Na imediata
de direitas restaurou o n'Dme de
Franco.· Sábese que no próprio ·
marte de Franco, na Transición,
a pesar de agramar un sistema
PP existen sectores aos que lle
político democrático, a moita
xeran tensións este mantimenxente custoulle convencer aos
to, porque son partidáricis de
seus concidadáns de que esa
eliminar as referéncias a un pasado tan doloroso e traumático.
recuperación da memória non ia
traer consecuéncias negativas.
A Comisión Verdade do 36
O medo acumulado refrexouse
acordou dirixirse aos parlamenen moitas das actuacións indivitários do BNG para que se o
duais e colectivas desa época.
consideraban houbese unha iniActuou tamén sobre as organiciativa no Congreso sobre a rezacións políticas nacionalistas e
tirada definitiva de todos os
de esquerdas que se viran agosímbolos franquistas.
biadas e apuradas pola urxéncia
Sobre o monumento a calvo Sodo debate ideolóxico e a sua
própria orgnización en circunstelo de Tui , que tamén pedimos
táncias moi diferentes ás da Dique se retire, nós dicimos que
tad u r a. Nestes anos vense a
primeiro que nada hai que reabilitar aos esquecidos que dando a
cair na conta da importáncia
vida pola liberdade, tragounos a
que ten resgatar a memória e a
interpretación do que sucedeu a
história e os seus nomes son
partir do 18 de Xullo de 1936,
malditos: Xerardo Álvarez Limeses, Antón Alonso Ríos, Álvarez.
sobretodo no caso de Galiza,
Jaso, Diz Jurado, Gumersindo
mesmo para asumir, a própria
identidade nacional. E un tempo
Rodríguez ... que ademais trouxeron mellaras específicas a Tui en
crucial para explicármonos.
aspectos concretos: sanidade,
criación de postas de traballo ,
Ainda que non se logrou unha
asisténcia social, educacion, asoruptura houbo quen , con boa
ciacionismo cultural e sindical. .. .
vontade pensou que era mellor
pasar páxina dese tempo históNos casos de Alexandre Bóverico . Estas iniciativas fanse con
da en Ponlevedra; Johán Carmáis forza pola percepción de
balleira en Búeu; en Maceda
que as ideoloxias totalitárias, a
con Benigno Álvarez; en Canxenofóbia e o fascismo non son
gas cos Mártires de Anguieiro
algo liquidado, senón que desou no Barco, vostedes queren .
graciadamente en determinadas
culminar a sua actividade
sociedades ocidentais gañan terreo. En Tui e no Baixo Miño focunha homenaxe pública en
forma de monumento, situado
ron tan duras as condicións da
. ademais no lugar onde tanto
represión que 60 anos despois
se fusilou en Tui, na Alameda.
segue habendo unha lousa
enorme difícil de erguer. Ainda
Comezamos facendo un ·manise percibe má conciéncia colectiva de ter permitido que moita
festo fundacional e despois de
xente honesta, que defendeu a
distintas actividades ·nos cónceliberdade e a democrácia puidellos (charlas, exposicións, conferéncias, ... ) o 12 de Abril quese morrer. Pero tamén se ve o
interese de sectores amplos de
remo.s celebrar unha homenaxe
pública á que agardamas que
que todo saia á luz e se coñeza.
asista unha representación sigA xente tamén quer reco[1ciliarnificativa de familiares de repre- _
se co seu próprio pasado.
A: IGLESIAS
saliados. O obxectivó último ,
demostra que houbo un moveera lembrar ou pala sua implicaNon é a investigación ·do 36 . para Xuño a ser posíbel, é proDas suas investigacións nesmento obreiro e agrário organiunha asignatura pendente?
ción na represión non tiña intemover a colocación dun monutes anos pódese talar de deszado de importáncia crecente.
mento a todas as vítimas da recoñecemento real e sorpresa , rese en talar. Pero coido que a
Este tipo de organismos debeque lioubo un nacionalismo actixente máis nova descoñece capresión da ce.marca ·e eremos.
agora que se traen á luz os
rían vir acompañados por unha
vo con representación instituciobalmente ó que pasou e xa non
que o ·lugar axeitado é a Alamehorrores daquel tempo?
nal, mesmo que fara a esque·rinvestigación exaustiva e porten o medo dos seus antepasada de Tui porque ali se produda, nas urnas, quen trunfara nas
menorizada do que pasou na
dos. Senón o tacemos trunfan
cian a m;:i.ioria dos fusilamentos.
Hai a xente que viviu aquel temguerra e na posguerra. O protópicos interesados sobre a sua . eleicións democráticas de FeXa iniciamos unha suscripción
po, xa moi maior, que ten un sablema que nos atopamos é a
suposta inacción, o conservado- , breiro de 1936 ... por todo iso se
popular que será completada .
ber real do que aconteceu, pero
explica .que a represión .fose tan
imposibilidade material práctica
rismo ou .a falta de identificación
cunha supasta de arte a realizar
palas suas próprias circunstánferoz na Galiza.
. para .topar dados significativos
cias persoais, polo duro que lle · nacjonal. A análise dese tempo
na primavera.+

Bieito Alonso

'A memória do ·36 estáse ares.gatar
por comisións cidadáns'
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OXoves 20 para_ron os hospitais da Área Sul ehoubo manifestacións en Vigo ePontevedra

Profesionais eviciños
mobilízanse contra á privatización da Sanidade
.

.

Os profesionais da sanidade
da proyincia--de Pontevedra pararon e protestaron o Xoves 20
contra a privatización. No hospital Xeral e no do Meixoeiro,
en Vigo, só se atenderon as urxéncias, afectando a folga ao
65% dos traballadores, segundo as centrais sindicais. Na tarde desta xornada de loita a favor da sanidade públ.ica, duas
m_obilizacións, en Vigo e Pontevedra, reunian a profesionais
e viciños nas ruas convocados
pdla Plataforma pola· Defensa
da Sanidade, que centrou a
protesta na exisféneia do
Instituto de Medicina Técnica.
Precisamente ao dia seguinte, o
BNG daba unha rolda de prensa
no Parlamento explicando a sua
postura frente .a este tipo de organismos criados pola XunJa .
Desde a formación nacionalista
c9nsidérase que as políticas que
ó PP califica como novas formas
de xestión sanitária, do tipo da
fundación de Verin e de empresas de servizos ·como o modelo
Medtec, que están a funcionar .
nestes momentos na Area Sul,
"enmárcanse nas pretensións
privatizadoras da Xunta". No seu
funcionamento, a parlamentária
Olaia Fernández .indica que se
trata de "empresas de xestión
privada pero con fundos do Sergas, é dicer públicos" ·pero nos
seus próprios estatutos, queda
aberta a posibilidade de que se
privaticen ao completo xa que
mália que se trata de socieda-

A

diferéncia
como
identidade

H

- -

A. IGLESIAS

Tres mil persoas manifestáronse en Vigo nunha protesta-centrada no Medtec.

des anónimas públicas, cabe a
posibilidade de que ·as ·accións
se.poñan á venda.
Privatización toi a palabra máis
repetida nas pancartas que
portaban os manifestantes· de
Po.ntevedra e Vigo, nesta última chegaron a tres mil. Representantes do PSOE como Carlos Príncipe, do BNG como Xosé Manuel Beiras e Anxo Guerreiro por IU manifestáronse en
Vigo xunto á CI~. UGT, CCOO,

CGT e as asociación viciñais
da cidade e comarca. O colectivo O Imán de apoio aos seropositivos incluiu na manifestación a reivindicación de atender
sanitariamente aos reclusos ,
nomeadamente aos toxicómanos presos que precisan tratamento de metadona.
Os parlamentários nacionalistas
Olaia Fernández e Alberte Rodríguez Feixó amasaron o Venres 21 o seu apoio aos profesio-

nais e se referiron ao debate
que se está a producir en Madrid
a respeito da inserción privada
na sanidade a nivel estatal. Tantos os deputados do BNG en
Madrid, que foron xunto a IU os
únicos que votaron en contra do
proxecto apresentado.polo F?P ,
comos os parlament<Mios na Galiza coinciden en afirmar "que se
non se frea, córrese o perigo de
'lue as partes importantes da
administración Jocal pasen a
mans do capital privado".•

Aeconomista Arantxa Rodríguez sinala que otraballo non remunerado da muller produce 11 billóns de dólares

Odireito a un t"!'ballo -digno
centra os XII Encontr,oS de Eduéación para a Paz
* P . CASTRO

A discriminación da muller no
emprego foi o tema ·de apertura
dos XII Escontros de Educación
.para a Paz celebrados entre os
días 21 e 23 de Febreiro ·na Escala Galega de Administración
Pública de Compostela que se
centraron nesta dcasión na relación existente- entre "Desemprego e Pobreza". Estas xornadas
organizadas polo Seminário Galego de Educación para a Paz
foron abertas por Arantxa Rodríguez, militante feminista, eoonómista e profesora da Universidade Pública do País Basco, encarregada de_analisar a 'situación
da muller traballadora, entendendo como ·tal non só ás asalariadas, senón tamén ás que non
obteñen ner:-igún tipo de remu- neración polo seu traballo.
O Seminário Galego de Educación para a Paz nasceu no ano
1985 como seminário permanente , promovido por mestres e
mestras dos distintos níveis edu. cativos preocupados pola auséncia de reflexións teóricas e de
materiais didácticos sobre a Educación para a Paz, os direitos humanos, a toleráncia e o ecopaci-

fismo. No decurso deste XII Encontro participaron, ademais de
Arantxa Rodríguez, Ramón Muñiz que analisou a pobreza en
Galiza, Xabier Vence que situou
a sua análise no cámbio estruc- ·
tural, o emprego e a exclusión
social f.acendo unha reflexión
desde Galiza e os secretários xerais de CCOO, Xesus Díél'z, da
CIG, Fernando Acuña e Xesus
Mosquera, de UGT, que ofereceron algunhas alternativas ao desemprego no país.
A maiot parte das mulleres non
figuran como asalariadas, pQlo
que tal e ·como está configurado o mercado considérase que
forman parte do que se denomina povoación inactiva ou non
productiva, ·segundo explicqu
Aranfxa Rodríguez. En canto ás
mulleres que constan como
~ asalariadas, os dados amosan
que sofren dunha maior precariedad e laboral , concentran a
maior parte dos. contratos temporais e a tempo parcial e suportan os índices máis elevados pe desemprego xunto .cos
menores de 25 anos, entre os
que tamén son as mozas as
que se enfrentan a políticas de
empregó máis hostis.

Trabal~os que ~on contan
A finais do ano 1996, as cifras
de desemprego achegábanse
no Estado español aos 3,5 millóns de parados. Pero esti:r dado é, segundo Arantxa Rodríguez, "a parte visíbel dun problema -maior, xa que haberia
que engadir outros 3,5 millóns
de desanimados que desistiron
de seguir apontándose nas listas de desemprego". As estatísticas só reflicten o traballo asalariado polo ·que se -exclue. todo
o ámbito de actividade productiva que se realiza na esfera do
privadq, xa sexa o traballo domé_
stico, o traballo no agro ou o
traballo voluntário.
Segundo o informe. elaborado
por Nacións Unidas tras da 4ª
Conferéncia Mundial de Beijin
estímase que a contribúción
éconómica da producción non
remunerada achégase ao 50%
do PIB mundial. A maior parte
desa producción procede do traballo doméstico e dos labores
· desempeíjados polas mulleres,
estimándose o seu valor en
arredor de 1.1 billóns de dólares.
As análises económicas das actividades productivas só incluen

·nos seus baremos· os traballos
remunerados , nos que t amén
participan as mulleres, excluíndose os restantes , polo que o
próprio informe de Nacións Unidas aconsella elaborar contabilidades paralelas para avaliar a
sua contribución económica nos
distintos estados.
Mália que a taxa de actividade
productiva da muller no ano
1964 dernonstra que non houbo
un incremento de participación
. feminina a respeito do ano 1877,
manténdose nun 17%, na actualidade produciuse un importante
aumento, chegándose ao 36%
no ano 1995, mentres que a taxa masculina estaba arredor dun
63-65%, "moi inferior- á de outros
países europeos", indica. Canto
ás taxa~ de paro, Arantxa Rodríguaz especiticou que son moi
elevadas tanto para os homes,
18º/o, como para as .mulleres ,
30% ainda que demonstran que
"a participación no mercado é
case que a metade no caso da
muller''. A este respeito, engadiu
que se estabelece que o ritmo
de ·incorporación do home .ao
traballa. caseiro é dun minuto por
ano, acadándose un total de 1O
minutos en dez anos.•

ai un par de an , a
inforrnaci_óns a l armis~
ta e un mverno mo1
seco fixeron que hoube e un
andazo de facer pozos e depósito de água. Corrían declaracións científicas obre a de ertización progresiva e a desaparición das zonas húmidas. Daquela, en Pereiro de Aguiar, o
Picolín era o único que non tiña feita a sua mina de água. Os
viciños reprochaban-lle a falta
de previsión e ó disentimento
cos critérios imperantes. O home mantiña-se alleo ao aborregamento sustentado nuns datos ca epicentro a milleiros de
quilómetros e confiaba nos coñecimien tos adquiridos pola
experiéncia, a rnundoloxia e o
l ido no mintireiro verdadeiro.
Nos tempos de hoxe, cando alguén lle recorda que ainda non
comezou coa obra do pozo, levanta a vista para o ceo e responde; mentres chova ...
No PSOE, Xerardo Estév z,
de acredita prieta · las filas
entonado polo Ma iel d
Lalalií. Na mili, Ramiro Paz
Elias Roas, pasan de re pond r
ao toque de corneta p ñer- e
firmes co ardor guerrero. Nas
Cortes Xcrai , P c e Guillerme insisten en falar de Galiza
e os seus pro lema ant unha
m rea de deputado ign rantes dos camiñ de ferr e insens fbeis aos sinais de ruína
económica. Na TVG, Tereixa
N avaza, opon-se cos me llores
argumentos a unha programación záfia, insultan temen te españolizadora e de paseillo dos
amigos d e Pérez V arela. En
San Caetano os disidentes fan
denúncias que son enterradas
rapid ament e e sob rev ive n a
base de panfletos e comunicados de prensa dos que só se publica a resposta oficial.
N o· executivo galega non hai
discrepantes. Rendese p re itesia ao mecen as. As n avallas
gardan-se, na mellar tradición
mafiosa, para cando desapareza o Don C orl eone . Corren
tempos de unan imidades. O
costume da boca pechada parece que tarnén vai afectar a
estamentos con tradi zón de
debate e confrontación de ideas . Non entran moscas pero
hai que tragar moitos sapos.+_
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C~MARCAS

Poderian usar agrua eocepo ao abeiro da nova Lei de Tránsito

ACoruña c~mparte
o mOdelo urbanís~co
do Governó central

As cidades estudan

unificar critérios na aplicación da ORA
modo que os concellos da Coruña, Vigo e Lugo recorreron a
prestar a asisténcia da poi ida _
muniéipal,- que acompañaba
aos axentes da ORA -validando
as denúncias e multando aos
veículos que car~cian de b'oleto
de .pagameoto ou aos qué sobrepasaban o Jímite horário que
marcaba G resgardo. Ho'xe a
prática está abandonada e só
- en Lugo a policia fai batidas para multar a automóbeis con denúricia·dos axentes da óRA.

* H . VIXANDE

As cinco cidades galegas nas
que está implantada a Ordenanza de Regulación do Aparcamento, ORA, A Coruña. Lugo, Ourense, Compostela e
Vigo, estudan unificar critérios na sua aplicación aproveitando a próxima aprobación da Lei de Trásito, que actualmente se tramita no Congreso dos Deputados. O periodo de consolidación do novo sistema variaria en función
da sintonia política entre cada
concello e a respeitiva' empresa concesionária do servizo.

Os concellos galegas acumulan
centenares de milleiros de de- _
núncias de axentes da O~A pa- ra as que non hai capacidade
de tramitación. A dimensión· do
_problema é _tal que a~ áutoridades de_Compostela decidir.g.n.
- proceder á tramitación aleatória
do 10% das denúncias, algo
que _espertou as críticas da oposición municipal por -incorrer en
práticas.discriminatórias.

A ORA incúmprese case por
completo en todas as cidades
nas que está implantada, feito
que levou a unha situación límite ás empresas concesionárias
do servizo . Tanto é asi que
nunha das localidades nas que
estaba implantado, Pontevedra,
aca~ou por eliminarse a ordenanza.
O funcionamento da Ordenanza
de Regulación de Estacio namento depende da Lei de Tránsito; unha vez aprobada, paulatinamente os concellos irán normalizando a aplicación da ORA,
segundo o grao de cumprimento
actual e as relacións coas empresas concesionárias. En xeral ,
entre os municípios e as canee- ':l.
sionárias hai diferéncias porque ~
case nengunha pagou o canon ~
de explotación e porque o traca- <i l...---------"---'-"'
SO da ORA provocou situacións
O incumprimento no pagamento da ORA é case total nas cidades nas que está implantada.
delicadas nas empresas. A normalización implicaria a mellara
ordenanza e en Lugo a concedar a concesión a unha nova
' das relacións agás no caso ·de
empresa.
sión está pendente dunha resoVigo, onde non hai sintonia polílución do Tribunal Superior destica entre o Governo municipal e
Políticas desiguais
pois de que se apresentase un
a concesionária, Construcciones
recurso por incumprimento do
y Contratas, xa que esta empreEn xeral, t:ioxe a política que secontrato no mandado da antesa fíxose co servizo cando o
guen os municípios en canto. a
rior corporación.
PSOE governba en .solitário a
ORA é similar, pero non por un
cidade. A concesión en Vigo caacorde entre eles. lsto non
Os sucesivos fallos xudiciais
duca dentro de un ano e meio e
sempre foi asi, antes seguian
negando autoridade aos ·axené posíbel que o Governo municipolíticas desiguais. Os concetes da ORA para impor multas
pal non ·se comprometa na mellos da' Coruña e Compostela
-unicamente poden facer dellara c;ta ORA até aproximarse o
chegaron a facer uso da grua
núncias, e estas carecen de ca7
momento de expirar o contrato e
para abrigar ao cumprimento da
pacidade sancionadora-, de

Apresentarase un contencionso administrativo ~n base ao informe
.

.

Unha senténcia do l;'ribunal
Supremo ante un recurso do
concello de Santander, emitida
o 26 de Decembro de 1996,
deu l,ITI cámbio radical ao problema -da ORA. Con anterioridade áo fallo, tribunafs dé ran:
inferior negaban ·aos concellos o direito a usar a grua para
retirar aos veíc.ulos que non
pagaban a ORA porque estes
non infrinxian a Lei de Seguridade Vial , que só admite o uso ·
do ·dispositivo da grua cando
os autómóbeis entorpezan o
tr~nsito ou suporían un .perigo
·para a circulación. A senténcia,
que cria xurisprudéncia, xustifica o uso da grua en base a ·
que a rua é un espazo público
e trátase de garantir .o seu uso
por todos . De todos xeitos , na
Gal_iza. ninguén quer comezar a
usar o grua illadamente e a Federación Galega de Municípios
de Províncias está a manter
reunións para ver-de unificar
critérios . Segundo todas asfontes, os concellos agardarian
á Leí de Tránsito para comezar
a actuar.+

ge

,·

1 -
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Un inform~ confirma os efectos negativos.do encoro do.UITlia
Un informe do Curso Universitário Tra·nsdisciplinar de Meio
Ambiente (CUMA) da Universidade de Compostela confirmou
os efeitos negativos do Antep rox ecto apresentado pola
Xunta pju~ construir un encaro
no rio Umia. na localidade de
Caldas.

Anteproxeclo apresentado pala
Xunta non xustifica de forma razonada a utilidade pública do
encero, mália que esa é a razón
empregada para decretar a expropriaci ón forzosa dos terrees
afectados sen a licéncia dos
respeitivos concellos, que se
opoñen ao proxecto.

O ~ncoro , de grandes dimensións, afectaria aos concellos de
Maraña, Caldas e Cúntfs.

O informe do Cume asegura
que a presa proxectada ten como ~feítos negativos o anegamento de terras, aparición de
·néboas e dun microclima djfe.rente e a alteración do hábitat e
dos modos de vida tradicionais.
Ademais es!á previsto que se

O informe, feito público o Luns
24 de Febreiro e dirixido pola
profesora e directora .do Cuma,
Maria Garcia Añón , indica que·o

A oolítica do Governo municipal da Coruña coincide co modelo urbanístico que quer implantar o PP através da Leí do
Solo, mália protestar o PSOE
local polo impacto negativo
das medidas liberalizadoras
do chan, segundo denúncia o
.BNG. Na nova Lei o Governo
pretende que todo solo non
protexido sexa urbanizábel,·
pero o concello recalificou zonas prot~xidas como
Penamoa, Mesoiro, Pocomaco, a Zap.ateira ou o monte de
San Pedro. Ademais, o concello sempre tratou de evitar
aplicar aos promotores a
cesión do 15% da
édificabilidade -que o Governo central agora quer reducir
ao 10%. En canto á densidade
de povoación, a pretensión
guvernamental de ampliala
coincide coa mesma prática
do concello coruñés.•

Lalin leva a auga
á casa de Cuiña
O proxecto de construción
do abastecimento de auga a
núcleos da periféria de Lalin
na sua primeira ·tase leva a
condución ·até a mesmiña
casa. do conselleiró de Política Terrritorial, Xosé Cuiña .
e do alcalde da -vita, Xosé
·crespo (PP),· xa que ambos
viven no
lugar de Cardexia, na pa- .
rróquia de Filgueira; O custo de- proxecto ascende a
122 millóns
Xosé Cuiña.
de pesetas e
a oposición
municipal amosou a sua
preocupación porque a rama
décimoprimelra da
subministración da auga,
que é a que vai á casa de
Cuiña e de Xosé Crespo,
apenas cumpre servizo a
óutr·as vivendas e ten vários
quilómetros de lonxitude, o
que implica que f-0i
proxectada para satisfacer
·
as necesidades do
conselleiro. •

Ourense contrata a un
fillo dun concelleiro do PP

O concelleiro de Persoal de
Ourense, Xosé Lu~s Rodríguez
Cid (PP), elaborou a medida
do seu filio as bases dun conreduza .o cauce do río até queoutorgadas, o Cuma desmentiu
curso de contratación de per·que- a criazón dunha área .recredar nun 10% do caudal · actual,
soal para unha praza de técniao tempo que continuarán os
ativa, anunciada pala Xunta, seco de medición de ruidos, se- xa unha contraprestación, xa
gundo denunciou o BNG. Os
vertidos de usos industriais e
exames realizáronse no meio
agrícolas, pólo que- seria ñece- . que seria a restitución dunha xa .
dun "auténtico caos". O tribunal
sário un -plano· de tratamento . existente que seria anegada po- ·
estaba presidido_por un concelas augas.
dos mesmos .
lleiro do PP, o comezo da proba demorouse hora e meia e
Por outra banda, o informe, cu- ªNo recurso contencioso admi'· un dos opositores marchou anxas conclusróns xa foran adiannistrativo que se vai interpor alétes de comezar. Ao final quegase que as cifras de demanda
tadas hai tempo, recoñece que
daron tres aspirantes: o interise pode compatibilizar a regude auga que apresenta a Xunta
no que desempeñaba o cargo
están moi por riba das necesidalación da auga coa construdón
dun encaro, pero iso provocades reais para abastecer de au- - desde habia nove anos, un enxeñeiro de telecomunicacións
ría os efeitos negativos antes
ga á: comarca do Salnés, o cal
e o filio do concelleiro popular,
contradi "a necesidade de consdescritos.
que foi quen obtivo maiQr
truir a grande «presa prevista,,
puntuación.+
de 38,50 metros de altura".•
A respeito das contrapretacióils
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OSLG reclama do Estado obloqueo ou veto áretención dos 7..000 millóns

A UE cobra a multa da supertaxa e
pon a.proba os comprómisos d~ ~Unta

·, Desin.formación
programada
MANUELCAO

A Comisión Európea decidiu '
bloquearlle as axudas agrícolas ao Estado español por un
valor de 7.100 millóns de pesetas para asi cobrarse a multa
da supertaxa. O Ministériq .de ·
Agricultura se non quer facer .
fronte a esta multa terá que cobrárllela as empresas lácteas.
Poñeranse asi a proba definitivamente os compromisos da
Xunta cos gandeiros galegas . .

.. Uns recentes inquéritos sobre da. percepción que os cidadáns teñen sobre das relacións interterritoriais en.España mostran uns resultados espectaculares e moi esclarecedores. Por exemplo, nun
deses irtquéritas-realizado polo Instituto Opina, S.A. , os días 3 e 4
de Febreiro pasados, aparece que o 63'5% dos españois descoñece
o novo sistema de financiamento autonómico. Este resultado non
seria·surprendente dada a dificuldade e compli.cación técnica própria dos modelos de financiamento, aoque haberia que engadir a
loita partidária PSOE-PP que ao utilizar o sistema de financiamento como anua política vense abrigados a lanzar mensaxe
c:.ontraditórias, apoiados en dados conscentemente falseados.

A retención das áxudas dQ fondo agrícola do FEOGA ao Estado español é o xeito máis doado
que ten a UE de cobrar a multa
por exceso de produción coa
que penalizou á produción ga- .
lega na pasada campaña leiteira. O bloque de fondos realizarao das c¡;¡ntidades a transferir
nos meses de Marzo e Abril.. No
primeiro as arcas estatais español as deixarán de ingresar
3.500 millóns de pesetas. O resto reterao ao mes seguinte . .
Esta decisión cr~a un doble problema. Por unha banda o Governo do estado terá que cobrarlle ás indústrias este diñeiro
da multa, se non quer pagalo el,
o que mesmamente seria penado pala UE. As indústrias terán
que cobrárllelo aos gandeiros.
A promesa da Xu,nta de que os
gandeiros galegas non terian
que pagar a multa despois do
negociado coas indústrias terá
que facerse patente. O outro
problema é que es~s máis de
sete mil millóns viñan asignados
ao Estado español para axudas
estipuladas ~ agricultores. Coa
retención estes agricultores teri an qué receber o diñeiro do
Estado español e, cando menos, atoparanse cun considerábel retraso á hora do seu -abono.

Existe, en troques, outro resultado do inquérito realmente ilustrativo e sint mático da desinfonnación na que e move unha
grande parte da cidadania española. Asi, interrogad
obr de
cál é a CCAA que máis se beneffcia co novo sistema un 76%
resposta que é Catalunya, un 39'4% que o Pai Ba c , un 9' 1%
que Madrid, etc: Resultando que o País Ba co e Navarra teñ n
un sistema de financiamento que nada ten qu ver c istcma
recentemente aprobado, compróba e que o grao de ignoráncia é
enonne, endo uplido sen temor -xa se abe que a ignoráncia
é atrevida- polo típico antinacionali mo cultivado con mimo
e agarimo polos médios de comunicación españois e polo partidos de ámbito estatal, e.xan estes de esquerda ou de direita.

Os gandeiros recibirán as axudas da UE1 segundo reafirmou Fraga, polo que non se. rian precisas novas tractoradas.
A. IGLESIAS

mun que haXa quen afirme que a
agricultura galega está fortemente subsidiada. As explotacións
gandei~as holandesas reciben
sete _veces máis· axudas que as
galegas. As explotacións de AlePara o SLG a decisión da UE
mánia, Holanda, Fráncia e Reino
pon de manifesto "a vontade da
Unido,. absorben máis do 50%
Comisión Europea de seguir
dos fondos do FEOGA. Asi estas
mantendo o trato discriminatório
decisión da UE a respeito da
e insolidário e de competéncia
cuota láctea só favorecen aos in- desleal que · vimos suportando
tereses dos paises excedentádas explotacións gandeiras garios que recibirán a multa que
legas". Estas afirmación baséaas o sindicato en que ·o Estado · pagan ·os paises deficitários aos
que non se lles deixa aumentar a
español ten asignado unha cuosua produción. Estes -estados
ta que apenas acada o 76% do
seu nível de autoabastecemen-. opóñense rotundamente á revito. Tamén· pon de manifesto 'cosión das cuotas lácteas. Mentres
O Sindicato Labrego Galega re- . -mo a cuota média das explotatanto o Estado español pon en
xeita rotundamente a decisión
ci ó ns galegas non chega ao
marcha unha política de abandoda Comisión Europea de sus28% da cuota media éuropea.
nos coa que se trata de adecuar
pender estps axudas, instando
a produción aos intereses deses
ao Govern9 español a responder
É de r'esaltar tamén a distribu- países comunitários, sacrificando
"confundentemente a esta' agreción de fondos públicos que reaexplotacións e hipotecando o' fusión, utilizando o bloqueo ou o
liza~ UE, sobre todo candoé coturo dun sector estratéxico . •
veto". O SLG concita a Aznar a
"seguir o camiño de Noruega" e
sair da UE se non son suficientes as medidas ántes expost.as.

Outro sondeo realizado polo CIS entre o 16 de Novempro e o 5
de Decembro do ano pasado confirma a baixa estima que cataláns e basca teñen para o re to do e pañoi , ocupando
últim-os lugáres en simpatía e moi alonxado do resto. Esta antip tia
transfórmase en sentimentos contraditórios, pois mái dun 60%
está en contra de recoñecerlle o direito de autodeterminación a
Catalunya e País Basco, ao tempo que case o 30% considera que
se Catalunya fose independente no resto de España viviriase pior.
En suma, o lío mental no que se atopa a cidadania española é o
resultado esperado dun sistema de desinformación programada
que se reduce a un antinacionalismo primário e contraditório,
. ancorado na história de agresión e asimilación da antiga Castela.
Non é <loado de explicar a razón pala que se basca e catalán e
benefícian do resto do Estado, existe tanto interese en negarlle a
autodeterminació~ e, ainda, a absoluta independéncia.

Abaixa do combustío.. el só f~vorece~ia
á grande patronal
-'"
.
.

Os autónomos teinen a sua.·desaparición
~espois da- folga -~º tra~spOrte ·
.....

As reivindicacións esgrimidas na
folga de transporte por estrada
provocaron as suspicácias dunha
parte do sector, os transportistas
autón.omos que temen que detrás do paro estexa a intención
das grandes patronais de abrigar
á _sindicación dos profisi.onais
iñdependentes para controlar o
sector e proceder á eliminación
-dos pequenos competidores.
O f_eito de pedir unha subvención para o combustíbel pero através de surtidores controlad_os palas· asociacións patronais
obrigaria aos empresários autónomos a sindicarse nas grandes
federacións patronais.
Por oütra banda, os

requ~rimen-

~

tos .das grandes patronais para
regular.a ..profisión terian o obxectivo ·de eliminar a competénc1 a dos autónomos, toda vez
que os transportistás individuais
non terian capacidade de afrontar" as sancións mín sector no
que os incumprinientos da lexis-·
!ación son const,ant~s.
Nun contexto de p.recarización
laboral, o transporte poderia acometer un proceso de concentració11, xa que ·cos baixos salários
quedaria anulada a competéncia
dos empresários autónomos. Até
o momento o sacrifício dos autón orh os permitia a estes loitar
contra as sinérxias xeradas nas
grandes empresas e facilitaba a
_ continuidade dun sector refúxio

.de parados, ·que atopaban no
.. transporte corrío autónomos ·un. ha po~ibilida~ de traballar. ·

...

('

Outras -demandas como as xubilacións antecipadas, o reco..ñecimento da-s er:ifermidades
profisionais,: a i.n tervención no
mercado para manter uns mínimos ou · o. regulamento para acceqer á profisión, son reivindicacións compartidas por todo o
sector, pero que se adaptan especialmente ás nec;esidades
das grandes empresas, - qu~
· precisan dun marco laboral que
permita renovar amf cadros de
persoal e que leve consigo que
a Seguridade Social asuma as
cargas sociais como as enfermidades profisionais. •

Xabier Anallus, presidente do PNV.

'O.ho mental no que se atopa
a cidadania española é o resultado
dun sistema de desinformación
programada que se reduce a
un antinácionalismo primário"
A existé"il.cia <leste tipo de sentimentos irracionais e prepolú:icos é
un condidonante básico a ter en conta á hora de explicar e analizar a evolución e dinámica económica e social española. Non é
fádl modificar opinión& tan enraizadas na colectividade con independéncia de que estas sexan verdadeiras ou falsas. A trascendén. cía económica destas opinións é máis importante que as análises
rigorosas de xeito que moitas veces os proprios axentes políticos e
sociais súmanse á opinión xeral para non quedar laminados e desautorizados, cando non vilipendiados, por outros líderes ménos
escrupulosos. Nembargantes, soe ocurrir -pero non sempreque a mediO" e longo prazo as grandes mentiras quedan ao descuberto deixando só frustración e desgi-ácias polo camiño. •
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Orecorte foi aprobado na·$Cortes co voto ~n contra de IU e BNG eaoposición de centrais como aCIG

,Consideran surprenderite o acordo
entre o·pp e as centrais estatais sobre.a$.pensións . · . ·. .
* .M.V.

A Confederación lnterslndtcal
Galega calificou de "surprendente" o apoio outorgado polas centrais estatais CCOO e
UGT ao acordo redactado
polo PP sobre as pensións .e
que foi confirmado polas
Cortes o pasad_o dia 20. A
maior parte do grupo de IU
e o BNG votaron en contra.

Un sectór de CCOO pronunciouse contra o acordo, acusando aos seus compañeiros
de someterse as teses neoliberais que propugnan o recorte
da asisténcia pública. Tamén o
grupo de IU resultou dividido
na confrontación e algúns dos
seus deputados, os máis próximos ao Partido Socialista, optaron por pronunciarse a favor
do recorte.

Marxinará
a amplos sectores
A CIG , xunto co sector crítico de_
CCOO , considera o acordo "un
atropelo promovido pala dereita
co surprendente apoio de org·anizacións sociais que deberan
ter como obxetivo exclusivo a
defensa dos actuais e futuros
beneficiários do sistema de pensións, non só mediante a promoción de mobilizacións en
oposición a esta política antisocial, senón dando alternativas
en positivo que reforcen o sistema público de Seguridade Social, asegurando a sua autofinanciación e reforzando os fins
para os que foi criado" ~ ·
A CIG critica ante todo o "au. mento do periodo de cotización, o aprazamento do destape das cotizacións -e a redució11
da· porcentaxe de pensión en
función dos anos cotizados". A
central galega considera que,
coa precariedade e paro existentes, este acorde contribue a
"discriminar a colectivos enteiro~. situándoos en posicións
próximas á marxinalidade, nomeadamente ás mulleres que
estatisticamente teñen unha vida laboral menor de 25" anos, o
que dará pe a· unha· redución
das su as pensións". +

··°-:

A empresa eléctrica pública
Endesa, que ten nas Pontes
un dos seús principais
centros de produción, gañoa ·
en 1996 165 mil millóns de
pesetas, un 10,2% máis que
o ano anterior.
O '?Spectaculár b-~rief ício ·
_
e~~á na liña do xa logrado e~
anos anteriores. Un tércio ~
:. dese marxe poderia ser
atri,buido á factória galega
que explota 'a JJÍiná de
carbón e 'pródu.ce enerxia .
eléctrica.

·o activo do. grupo, que é
tamén próprietário na
actualidade do 75% do
capital de Se.villana e Fecsa,
é .de 3,8-.billóns de pesetas.
-Pésie e$tes dados, a bolsa
fixo unha leitura negativa dos
resultados. as accións
cairon o 2,44%.+

A central nacionalista enviara
aos grupos parlamentários e ao
BNG , IU, e Coalición Canária,
en particular, máis dunha dúcia
de enmendas que tiñan como
obxetivo "paliar o efecto negativo" do proxecto de reforma da
Seguridade Social, no que respeita sobre todo ao sistema de
pensión s.
O acordo, que desenrola o
Pacto de Toledo , foi criticado
pala esquerda por supoñer un
"recorte " das pensións e por
grupos nacionalistas como o
BNG que consideran que comunidades como Galiza sairán
perxudicadas. Paradoxicamente foron as centrais estatais
CCOO e UGT as primeiras asinantes do acorde , que se debatiu inicialmente a porta pechada entre os sindicatos mencionad os e responsábeis do
governo conservador.

Endesa,
primeira empresa
en beneficios

a

e

Astúrias dominará
óprincipal grupo lácteo
_do Estado

As mobilizacións contra os recortes sociais continuan, pésie ao pado.

A. PANARO

Afirmou no pleno odeputado Guillerme Vázquez

'0 governo aproveita
o desarme ideolóXico da sociedade'
De "clarisimamente regresivo"
calificou o deputado Guillerme
Vázquez, o acordo entre o governo. de Aznar e as centrais
CCOO e UGT. Vázquez, que
interviu nas Cortes en nome do
BNG, xulga que é perxudicial
''tanto para os intereses dos colectivos sociais menos favorecidos como para as comuriidades autónomas como Galfza,
onde as pensións se sitúan por
debaixo da méia estatal".
"Dígase o que se diga -sinalou
o representante ' nacionalistaeste acorde supón na práctica o
recorte das pensións de xubilación''. O BNG pediu no pleno a
devolución do proxecto de lei.
Guillerme Vázquez xulga que
esta reforma reduce as pensipns das p~rsoas que coticen
menos de 25 anos a Segurida·.de Social, situación na que se
' enconJran moitas mulleres.
Ademaís ,' ·incrementa de oito a _Guillenne Vá:z:qué~1- deputado polo BNG nas Cortes.
quince anos o tempo de contri.
...
bución que se. toma en consi- . gou qüe o mq_itel'q público de
pailamentár!o nacional.isfa:,.
qerac.ión para .estabelecer o . · Seguridade s·ocial esteña en
cátculo da.base regula.dora.
creba, cuesti.Qn~r;ifü) taméíl a fio BÑG bot.a en falta 'neste proxecto "unha aposta verdadelra
lósc;HJa ne.olib.e.r.ªl;"~seg~fldo a
O d~putado. galega censurou cal '!un servito ,público como o do governo ppra ach~gar o Esao governo porqüe "o proxecto .. das pensións ..$~_ "fen _qué som·etado espa'ñol -_ á !)leja europea
de lei fomenta a continuidade
ter a un eqt,Jilibrio financ,eiró es- ·· de __ investimento en proteción
rios pastos de traballo alén dos
trito-. entre ingres.os
e gastos''.
social en refación .. ac;> PJ~".
. .. .
""
65 anos e, por contra, restrinxe
"Jmos a unlia poHtLca de axusa:s xub·ilacións anticrpadas",
"O governo, . non~ sen eolabora- . t~s moi regresiva para a majomedidas estás que- "dificultan
dores, apfoveita o d.esarme .ria da sociedade, no éarito de
ainda máis a incorporación dos
id~olóxico no_que se afopa partender a t,1nha igualación da
mozos ao mundo laboral".
te da sociedade e mesmo dei- · pensión mínima ao salário mínimo interprofisional", sinalou
xa a porta aberta para novos
· Q .ref?resentante d.o. BNG ' ne- recortes no futuro", engadiu o tamén Vázquez. +

A unión de Central Lechera
Asturiana (Clas) e as
empresas Ato e Larsa,
actualmente integradas en
lberlat, controlada pola
francesa Compagnie
Laitiére Européenne (CLE),
, chegaron a un acordo de
fusión. Clas controlara-o
66% das accións e o resto
estará en· mans de lberlat.
A 11ova sociedade
convertirase no primeiro
grupo leiteiro do Estado
español e alonxa,
momentaneamente, a
posibilidade de que seña
un grupo galego o que
lidere a produción.
A fact~..iración prevista do

novo grupo é de 80 mil
millóns de pesetas, unha
reéollida de 850 millóns d~
litros deleite ao ano, nove
centros de produción en
Catalunya, Astúrias e
Galiza e 1450 traballadores.
Até agora os dous líderes
no sector eran Leyma-Lesa ·
e Pascual, cunha recollida
'cada un de 500 mHlóns de
litros anuais. +

Principio de acordo
:;~para· a·privatización
d_e lnespal
- ·A empresa pública de
alom·ínio lnéspal, que obtén o
75% dos seus benefícios na
; sua factoria instalada no
norte lucense, poderia ser
v~ndida polo governo á '.
multinacional norteamericana
A/coa, ·Hder mundial do
s.ector.
· O BN_G foi a primeira
organización en pronunciarse
contra a privatización desta ·
empresa con benefícios que
historicamente se beneficio u ·
da enerxia eléctrica galega
-chegou .a consumir a
metade da que se produciaa .un bC;tixo prezo.+
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unhas retribucións totais en
1996 de perto de sete millón~ de
pesetas, uns ingresos que superaron ªº salário de funcionários
provindais de máximo nível co- _mo o intenrentor ou o secretário
da Depuración , den.úncian as
Comisións Obreiras.

to Durán cobrou da Depuración
6.683.384 pesetas.
O citado funcionário está destinado· no centro Provincial de
Asesoramento
Municipal
(CPAM), dedicado a actividades
informativas aos concellos entre
as que se atopa o asesoramento
informáti-co a diversos municípios da província.
'

tuación irregular é o pagamento
mensual de entre 'tres e carro millo~s a un reducfdo grupo · de
- funcionários municipais en conce i to de horas extraordinárias,
sen realizalas efectivamente ou
sen ser necesárias. Ademais un
5 % dos funcionários non fichan
ao entrar ou sair.

Benito Durán ten un soldo de
A situación laboral do Xefe de
2.410.242 pesetas como auxiliar
Servizo de Obras, Rafael Llano
administrativo do Grupo D, para
de la Concha, tamén é inusual,
·o que é necesária unha titulaSegundo as Comisións Obreiras
xa que realiza unha actividade
ción de bacharelato elemental; ' non se coñece relación familiar
inc;.ompatíbel co seu pasto de
pero ademais cobrou duas retrinen amistosa de Benito· Duráh
buc ións extraordinárias· máis,
con nengun dirixente popular -traballo, Llano de la Concha, ex
concelleiro do Centro Democráamba~ pagadas pola Qeputación: · nen alto cargo na Depuración.
tico e Social en Vigo e agora de
a primeira en coné:eito de "asefiliación popular, tamén imparte
soramento informático a diverA central sindical tamén denunduas clases semanais na Escola
sos c_oncellos", pola que percibiu · ·ciou outras situacións de privilé3.898.142 pesetas, e a segiinda
xio no seo da Depuración ponte- • de Peritos de Vigo nun horário
que coincide coa sua xomada lavedresa. Un exemplo é o· exame
Benito Durán Martínei , !luxiliar
retribución por clases de inforboral na Depuración, que vai de
de administración xeral da De- • mática, que lle reportou 375 ,000. oral para acceder a 22 prazas da
oito da mañán ás tres da tarde. •
recadación provincial. Outra siputación de Pontevedra, tivo . pesetas en 1996. En total, Beni-

-Sete millóns
ao ano para
un auxiliar
administrativo

LÁCÓN GALEGO NON PODERÁ -SER DENOMINACIÓN
ESPECÍFICA, SEGUNDO A PRESrnENT A DO CON SELLO
REGULADOR POR "SEMELLARSE A GAL -E A PAÍS DE
GALES". A DENOMINACIÓN FINALMENTE EL EX IDA

FOI A DE LACÓN GALLEGO. A DEPUTADA NACIONA LISTA PILAR GARCIA NEGRO APRESENTOU UNHA INICIATIVA PARLAMENTAR AO RESPEITO. NO SEGUINTE
ARTIGO EXPÓN, EN CLAVE IRÓNICA, A SUA OPINIÓN .

PATA DELANTERA DEL." CERDO GALLEGO

ou LAéóN oAtEóo?
Mª.PILAR GARCIA NEGRO-

voir faire", co cal o '~toúch of class" estaría
que, ben que e usúal no español de Cuba (el
haberia algunha inflUénda -"gallega" na Illa -- garantido decantado-.·
do Caribe?), "soa" demasiado a galego ~n España: ri.on seria máis adecuado consolidar:
4º) Tal e como se apontou procederá-se á
"Pata delantera dd cer·
·
substitución do subs.do gallego" como den9- ·
tantivo "lacón" (perigomina.ción específica?
.sa concesi'ón! ), sobre
Ou, talvez: "Brazuelo
todo, para evitar incódel puerco gallego"? Somodas confusións cun
horidade, desde logo,
posíbel aumentativo de
non lle falta, polo que
"laca", de difícil aclararecomendamos o .estuCio
ción , ou ainda, co lexe· da posibilidade . Nama do adxectivo "lacómentras, e para iren
nico". A si mesmo, o coadiantando camiño, fo rñ ec ido p rato " lacó n
mulamos as seguintes
co n gre los " pasa ri a a
prppostas.
chamar-se "pata delantera de l cerdo co n flo1º) Para dar exemplo, o
res del nabo" .
Señor Presidente d a
Xunta de Galiza, cam5 º ) A língua do pa ís,
biará o 'seu prim e iro
conforme aos obxec tiapelido, Fraga, ' por
vos descritos, pasaría de
"Bosque autóctono".
cha mar- se "gale go " a
Recomenda-se tamén a
chamar-se "Sermo vultradución do segundo,
garis" ou ben "Sermo
de perigosas conot a r~sticus" .
cións abertzales.
Para
dar
exemplo,
Claro é que os triunfos, por veces, non son _
6º) Criarase a Real
tan vistosos nen tan radicais. En Madrid, por
2 º) - Procederá-se ao
Academia de la semántio Señor Presidente
exemplo , seguen identificando aos galegos . cámbio conveniente do
ca, cuxa lenda seria
da Xunta de Galiza~
( tamén aos do PP) polo seu sotaque, polo seu -rótulo "Xun.t a de Gali. limpia, borra y arrasa.,
"acento", ainda non de ahondo homologado
cia" por "Junta", "Artical seria nomeada
cambiará o seu primeiro da
ao español de verdade. Non podemos ignoculáción" ou "Reunión",
dixitalmente Presidenrar, ' así e todo, que moito camiño se leva anconforme se estime
ta vitalícia Dª Mª del
apelido, -Fraga,
dado naquel "bilingÜísmo deterxente" de que
oportuno.
Carmen González, até
por _"Bosque autóctono" agora presiden ta do
falabamos ªº principio: moi lonxe de inco3 º) _Igualmente, comerr"eren na extravagáncia, no pintoresquismo,
Consello Regulador
na -necedade, enfin, de facer circular os "tyzará o proceso de cám. Provisório, e Secretário
pical products" galegas· cos seus nomes en gabio de nomenclatura 1::las
vitálicio D. Tomás Pélego, obrou-se sensatamente, e procedeu-se a
Consellerias: en concrerez Vidal, a' primeira
baptizar e distribuir, comme il faut , a ternera
~o o nome "Agricultura,
palas suas atinadas obgallega, o orujo gallego, a tetilla de Galicia e,
Ganderia e Montes" se ~
servacións acerca das
agora, o lacón gallego . Non ocultamos a nosa
ria substituído por este , inequívocamente
homofoni_?- s. entre "galego", -"Gales" ou
preocupación por esta última 9-enominación,
máis elegante: "Consejería del Rus, La Bucó;_ "Gal", que a fan entrar pola porta grande da
pois ainda que .figura co adxectivo correcto
lica y los Collados y Altozanos". Asi mesmo,
Alta Gramática, e o segundo polo realismo
(sen posibilidade d~ confusión, portanto, coa
"Pesca" pasará a chamar-se "Náutica y Yachtcomercial e o imenso amor demostrado para
Galia dos romanos, co Gal, co Príncipe de
club" , en consoáncia igualmente co "Mej ico id ioma "gallego".• · G ales , n en coas ga las dun dia ), am osa un
llón de G alicia". Presidéncia debería denomicerto hibridism.o pola parte do substantivo
nar-se , sen máis, "Fair Play". Economía, "SaM" PILAR GARÓA NEGRO é deputada do BNG

Bben sabjdo que a Xunta de Galiza leva máis
de sete anos -baixo, a batuta incomparábel de Manuel Fraga..:_:_ empeñada en impor na
Galiza o chamado "bilingüísmo limpo e harmónico", que na modalidade roáis usada re.:.
sulta ser "bilingüísmo deterxente" ou, máis
exactamente, "bilingüísmo abrasivo": limpa .
tanto que non só desaparece a .mancha, senón -mesmo o tecido (desaparecido o can, desaparecida a raiba, xa se sabe). Tal teimóso ·
empeño recebe o galar_dón. que acompaña ás
obras er:nprendidas, e executadas, con perseveranza, fe, esperanza na consecución do obxectivo e man firme (nada de caridade) na
-realización do propósito. Pór iso, a xestión da
Xunta de Galiza, en matéria lingüística, non
está orlada máis que de éxitos e triunf¿s: alguns modestos ( cóinpr~ recoñecer que a xente a inda entende e fa la galego), outros espléndidos, verbigráfica, que un alcalde do .
partido que su-stenta o govemo, o PP, akalde
de apelido "Castro" (apelido anglosaxón, como se sabe) confese a sua ignoráncia do gale_go e a aduza como motivo de non personación nun xuízo, por non ·comprender o idioma, o galego, en que a querela contra el apresentada estaba redixida.

DE

1997

Mcinifestación.unitária
-" das·mulle"s
o 8 de Má.rzo en Vigo
Paremos a violéncia e a discriminación é o lema da mobilización que terá lugar o 8 de Marzo en Vigo con motivo do Dia
da Muller Traballadora. Este
ano, os colectivos feministas
decidiron organizar unha única
manifestación na Galiza na
que confluan mulleres de todo
o país. Sairá odia 8 de Marzo
da praza de Portugal de Vigo
ás 19,30.

Por outra parte, asociacións e
sindicatos organizan actos por
toda Galiza ao redor do dia 8.
Polo de agora, están confirmados en Lugo, os dias 6 e 7 unhas xornadas de coeducación
da CIG mentres que en Vigo,
as representantes sindicais
protagonizan o dia 7 unha concentración diante da delegación
de Traballo. Tamén ese dia en
Santiago as organizacións feministas protagonizan un acto
unitário formando unha
"comparsa-móbil" que se manifestará desde o Toral á praza
Roxa. Ao redor do 8 de Marzo,
xiran ademais os Xoves literários con escritoras organizados
pala asociación cultural Alexandre Bóveda da Coruña, que comezan odia 27 con Mª do Carmo Krükemberg e continuarán
nas seguintes semanas con Pilar Pallarés, Marta Dacosta e
Ana Romani.•

Peche en solidariedade
cos insubmisos
nos cuarteis
Un grupo de persoas convocadas pola Asemblea
Nacional de Obxección de
Consciéncia e por Estudantes Antimilitaristas protagonizan un peche na Faculdade de Xornalismo de
Compostela entre o Mércores 26 de Febreiro ás doce
da mañá e o Xoves 27 ás oito e meia da tarde, cando
comeza unha manifestación
en solidariedade cos insubmisos nos cuarteís Elías Ro':'
zas e Ramiro Paz, que se
atopan .no cárcere mílitar de
Alcalá de Henares. Durante
o peche celébranse unha
série de actos en apoio aos
dous insubmisos. Por outra
banda, o vindeiro 15 de Marzo celébrase en Vilagarcia
unha manifestación
nacional pola mesma
razón.+

.otren, máis económico
o tren aforra anualmente á
sociedade galega 3.831
millóns de pesetas como con- ·
secuéncia dos menores índices de acidentabilidade, conxestión, contaminación
atmosférica, ruido e cámbio
climático en comparación con
coches, autobuses e camións.
Os trens de longo percorrido
e os de mercadorias son os
quemáis aforro proporcionan.
Son dados extraidos dun estudo realizado pola Universidade alemana de Karlsruhe e
a consultora suíza lnfras AG. ·
No conxunto do Estado o aforro é de 123.000 millóns de /
pesétas.+
'
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O fiscal da Audiéncia
Nacional implicado
no caso Sarde/lino,, :·.- ~:.

75 ¡;1

l2.lí% Voi

Albariño

l'~rJo;/., /(~-pdiltl

lfex. N' (;ll/;5 !'0

Os proclutos galegos non poden manter
en exclusiva o etiquetado na própna línguá.
Este imperativo non rixe para moitas outras
línguas da UE que se incluen en produtos sen
tradución a nengunha língua peninsular.

OCongreso insta ao Governo agarantir obilingüismo.. nos alimentos 'de ?ingular trascendéncia'

OPP limita o etiquetado ~n gal~g~, . : . ._. .. . . euskera e catalán·aoS 'produios)~~-~cióliGisr ·~,- '_
_e

•

O novp fiscal xefe da Audiéncja Naclona'!, Luis Poyatas
Bernáldez, nomeado polo ·fiscal xeral do Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, en sustitución do recéh 9estituido José
Aranda, foi expedientado hai
doce anos pola sua intervención no caso de Antonio Bardellino, chéfe mafioso da camorra napolitana que fuxiu
tras Poyatas asinar a petición
de liberdade provisional., O expendente de Poyatas complétase co desempeño do cargo
de tenente eventual, entre
1967 e 1-970, do rribunal de
Orde Público, tribunal excepcional franquista preGedente
da Audiér:icia Nacional. O outro candidato, rexeitado ,
Eduardo Fungairiños, tiña ·
aberto un expendente por falta
moi grave por ocultar información relativa á exculpación .
dun presu!lto etarra. •

Vetan un cuestionário
sobre a situación

O director xeral de
lnstitucións Penitenciárias,
-Ángel Yuste, vetou un cuestionário _para ser contestado
polos presos que·foi remiti~ FRANCISCO BÁRCIA I MADRID
dade lingüística) (... ) O _GJURO . ses e coordenación xeral de sado polo .avogado e prémfo
nicfadé: dé 'lexislación sobre proParlamentar Popular ' gastaría
o PP ...·saavizou" unha proposición non de lei de Convergéncia que neste país, en España, re- dutos farmecéuticos para sucnacional da
i Unió (CIU) pola ·que se pretendia q·ue os governos autonómiAsociación ·
cionar os direitos lingüísticos
almente ao pan se lle siga chacos regulasen · o etiquetatlo dos produtos alimentares en caldos Direitos ·
rios tenitórios próprios de cada
mando pan e-ao viño se lle srga
quera dos idiomas oficia.is. Os cataláns querian valeirar ·a nor- chamando viño".
Humanos
'
un dos idLomas do. Estado-'Aon ·é .
mativa vixente (real decreto 212/1992) "da obrigatoriedade de
máís que unhp. maneira sibilin<;l
de ~spaña,
os alimentos seren comercializados, polo menos, na líng.ua esJulián CarA aprobaci.ón da proposición . e xesuítica de atacar os direitos ..
pañola oficial do Estado", ao tempo que buscaban fomentar a
.
los Rios. .o '_ .
non de lei , coas emendas do PP . lingüísticos sen enfrentar a polí. ;· ' estu~o, palibre eleición de empresa á hora de vender os seus produtos.
tica dese ataque".
·
e PSOE, produciu-se ·o 18 de
. trocinado
Febreiro con 311 votos a favor e
pola Univerun en contra, . mais provocou di- · O representante galego tamén
diferenciada nunha norma desA pretendida reforma da norma
sidade Pontocou· de che.o o problema da totas características. O meu gruxeral de etiquetado, apresentaversas pontoalizacións sobre o
tifícia de
porlí mia. "Señóra dona Carme
po está aberto e é sensíbel a
p~oblema lingüístico no Estado.
ción e publicidade dos alimentos
Ángel Yusté. Comillas,
o·parlamentário ._do BN9 , Fran- Laura Gil (relatora da proposta
envasados ficou na metade do .esta problemática, a esa realiconsta de
dade , porque esencialmente
de CIU) , a. vostede dinlle isto.,
camiño. O deputado do PP Tocisco Rodríguez, referiu-:se ao
85 perguntas que "Se interemais sabe o que nos din a nós?
non podemos ir en contra do
más Burgos defendeu unha
"grave conflito~ que vive ~aliza.
san por cuestións como se
Que a lexislación autonómica,
que son aspectos moi arraiga- . "Todo o proceso estivo destinaemenda, tamén apoiada polo
os presos recebiron malos
dos nos nosos cidadáns , dos
que é prescritiva , non. é para
do a que se iixese obrigadaPSOE, ao texto de CIU, pola
nosos métodos de produción e
t_ratos, se disfrutan de percumprir; é de tendéncia; é dicer,
que se pedía "a igualdade efecmente necesário o idioma do
misos, se esfán enfermos, e
de venda en moitos casos" .
que iso de Ourense ou "Orense"
Estado, é dicer, o·que chaman o
tiva na protección da saude dos
Mais foi a conclusión da sua deoutras perguntas que lnstitanto ten ou ben que se lle chanosos consumidores en todo o
castellano e, polg- que ·se ve , hatucións Penitenciárias confensa a que levantou máis polémamos "Puentecesures" ou
beria que, chamar _máis axeitaterritório español ". lsto supón
sidera que poden danar "o
r:nica entre os nacionalistas.
damente idioma· español con to- - Pontecesures tanto ten, porque
que as etiquetas deben figblrar
"Pensamos que calquer9, fórmubon nome da institución e
non son leis de abrigado cum das as consecuencias ideolóxi"polo menoi," en español no que
mesmo ~ sua seguridade",
la, incluida a que se pretendía
cas , políticas e· culturais que isto
primento, a pesar de estare.ri
se retire ao listado de ingredieninicialmente , non eq.uilibraria. conleva. Porque recorrer ao artiindicou Angel Yuste.t
tes, á sua onservación , ao moaprovadas por unanimidade no
convenientemente ambos os
Parlamento galeg(;>". Rodríguez
do de emprego, e ao marcado
go 149.16 da Constitución, que
dous aspectos (saude e pluralifala de sanidade exterior, debade datas . Burgos apresentou
comentou con ironia a excepción feíta para os produtos tradiademais unha emenda na que
Catalunya pendente
cionais. "A seguridade e a seriese estabefecia un rango espeM. VEIGA
dade, en español; o tipismo, o
cial aos "P.rodutos tradicionais e
da crise de-CiU
artesáns",- e se !les permitía que
_queixo de tetilla e aúgardente
a sua etiqueta constase enteirapode ser. venenoso? Por que
Os principais meios de comumente na língua própria da Conon advertimos aos galegas da
nicación cataláns están
queimada
e
de
que
poden
remunidade, se asi se quixer.
,..,,
pendehtes da crise que vive a
bentar co alcohol? Vamos poñeA defensa :que fixo desta última
coalición que governa o P?ís,
lo alí (en Galiza) tamén ·en c~s
Convergencia i Unió. A Leí da
tellano para o entenderen".
proposta o! deputado conservaO pasado 20 de Febreiro o1parlamento basco aprobaba a decisión de
Língua é a razón da crise , que
dor suscitou a crítica de BNG,
que un.ha representación ~o mesmo se reunise co ministro Mayor
ameaza gravemente con
Nesta mesma liña talaron Pilar
ERC, PNB e IU . .Tomás Burgos
Oreja '~ máis co portavoz dos presos de ET A Juan Lasa Mitxelena,
rachar a coalición. Pujo!, de
expresou -se nestes termos no \
Rahola . (ERC), para quen "nos
Txikierdi para tratar· o achegarri.entó a Euskadi dos· presos bas~os . A . · Estados nos que o princípio de
Convergencia', acusou a Unió
transcurso do del1~te da propodecisión sentou mal en Madrid. A batería de informaéións dos dide desentenderse das labores
igualdade lingüística é vulnerasición non de lei. [('Os produtos
de governo e desde Unió resversos meios de comunicación cargou tintas contra o acordo.
tradicionais e artesa.ns] merécedo, pr.oducen-se estes debates",
.p_ostaron que a acusación era
no por razóns hist«>ricas e por
e Joxe Joan González de Txa"grqvísima" e que "invita á rupconsideracións que teñen moito
barri (PNB), quen "reivi_
ndicou" a
Expresar un.ha opinión sobre este tipo de temas, contra o vento dotura". Desde Convergencia
máis que ver co s$u peculiar
necesidade de afrontar o tema
minante, vóltase a cada máis difícil. Sen embargo compriria non eslingüístico no Est~do.
·
non hai 'temor a rachar
modo de fabricación\ de venda
quecer que decisións como a de falar con T xikierdi fo ron tomadas
· po·rque, indicaron , "CDC é o
e distribución, e especialmente
co voto favorábel de 47 dos 75 deputados da cámara, en canto que a
pilar forte da coalición". A racoa sua íntima conexión coa
A raíz desta proposición, o Conde achegar aos presos contot.i coa anuéncia de 52, toda vez que
zón das crises en CiU está no
cultura das nosas xentes e dos
greso insta ao Governo para no
PSOE e PP qu e se opuxeron só con.tan con 23 deputados. Esta realicrecimento que está a ter e no
novas povos. É posíbel e deseprazo de tres meses aprovar un
dade soeial basca, xuhto cuas ideas · maioritárias alí, debería ser a
aumento da sua influéncia no
xábel estabelecer esta diferendecreto
que
garant~ en español
rnáis respeitada. É de lei facelo nunha democrácia. Parece en cámEstado, ainda que desde ou·ciación. Penso que esta fonda
aquelas indicacións de etiquetabio que, polo peso do Estado e dos seus rnéios de com~nicación;
tros partidos téndese a magniraigame e esa tradición que ten
do que foren de "singular trasquen logm o realce é sempre a opinión de Mad rid.+
ficar as disensións dentro de:
a produción nalgunhas zonas
cendéncia" para a saude dos
·sa forza política.•
do naso país pode e debe ser
consumidores.•
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A opinió~ basca .
non se canece
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OGoverno recoñecera que teñen capacidade para actuar

OGra1'9 dá por rotas as conversas e anúnc~a que retoma as armas
-0-G.L.

O Grapo confirmou que suspendia os contactos que ven
mantendo desde hai tres meses co Governo central e ameazou con retomar a1 armas se
non se abrian novas .propostas ao tempo que se púñan
en liberdade 24 presos con
condea cumprida, dacordo co
regulamento penitenciário.
Esta declaración , avaliada por
60 presos do Grapo e do PCE(r)
concedff actualidade .plea ao
declarado 'polos representantes
do Governó central que na altura das ·primeiras reunións na cadea de Sevilla, despois de manter unha atitude paternalista, recoñeceron que os Grapo estaban en disposición de actuar. ,
Un comunicado dos presos da
cadea de Sevilla 11 acusaba ao
Governo de incumprir as co.ndici ó ns prévias á negociación
consistentes en liberdade para
os presos doentes, reagrupamento e remate da censura.
O avogado da organización
Juan Manuel Olarieta considerou que só poderian volver á
mesa de negociacións se lnterrior liberaba a 24 presos que xa
deberían estar na rua se lles tivesen sido aplicados benefícios
penitenciários. As acusacións .
contra o governo do PP foron
claras: o GRAPO considera que
o governo non ten capacidade
para resolver un só con'flito mediante a negociación.
No anúncio de ruptura, O$ representantes do .Grapo indicaron que
a situación do empresário Públio
Cordon nunca tora cuestión críti-

legalización consistiría na gaca para os contactos co Governo
rántia de poder defender o proe que, en todo caso, desde ,.o
grama político en liberd?de. Executivo argumentaban agora
que o destino do empresário era .
Nun documento titulado Condicondición básica para seguir as
cións para a Paz, Arenas, dirixenconversa~, só para esconder o
trasfondo certo das conversas.
te histórico do PCE(r)·, denuncia- ·
ba ·que o Governo tiña burlado
nada máis comezar a negoO Grapo nega a información do
Governo que lle atribue arrepenciación a primeira das condicións
por el imposta, que consistía na
dimento, renúncia ás armas a
cámbio de reinsertar .aos presos
reserva de información. No informe A ' verdade sobre as negodesta organización e do PCE(r),
que seria legalizado. Advirte
ciacións Estado-PCE(r) e Grapo
que a disoluci\'.>n· do grupo non
cóntase que o 17 de Abril do ano
pasado reuníranse por primeira
_ Levaría implícia nengunha renúncia política, nen rertego de . vez na cadea de Almeria dous refeítos pasados.
presentantes do Estado e tres mi1itantes presos do PCE(r) e dos
Cincuenta presos do PCE(r) e do
Gr~po. "Como ben se sabe -sinaGrapo levan máis de quince
la o documento- algúns meios informativos adictos ao réxime coanos na cadea en situacións de
de castigo físico e moral insuporrreron a filtrar a notícia daquel pritábel, como recentemente precimeiro encentro e aproveitaron a
saba Casimiro Xil Arauxo nunha - ocasión, Goma adoitan, para difundir interpretacións falsas".
entrevista coa redacción da ANT.
Doutra parte, o PC:E(r) indica que
as axudas públicas discutidas na
mesa de negóciáción, non serian_
concesion humanitária. nengunha
do Estado s·enón que se trata
dunha das exixéncias da organización destinadas a axudar a mi'l!tantes gravemente enfermos.
Para o PCE(r) o. asunto central
da discusión ca · Governo está
en saber se dentro do marco
político da Constituciori haberia
espazo para o PCE(r) d~fender
o seu programa revolucionário
con liberdade, sen ter que incluir
o recurso das armas. A resposta
a esta pergl.mta seria, ao entender do partido, unhq decisión
política do Governo e·do Estado
que de ser po-sitiva non debería
_degradar o seu proxecto poJítico. Desde esta perspectiva, a

Os negociadores por PCE(r) e
Grapo eyitaron daquela respos-_
tar á violación d© acorde prévio
para evitar que se criaran falsas
espectativas e coartar a posibilidade de que os sectores contrários á negociación dentro da esfera do poder puidesen presionar para abortala.
Nunha primeira fase da negociación o PCE(r) e o Grapo puxeron sobre a mesa as seguintes
reivindicacións: saida escalonada, legalización do Partido, meios
económicos para a actividade po1íti ca e reinsernión laborat dos
presos, mellaras económicas e
sociais de carácter xeral e como
contrapartida. A partir do cumprimento destes pontos produciriase
un alto o fogb e a disolución dos
Grapo, asi que fosen liberados.•
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Manifestación dos familiares dos Grapo cando as folgos de fame.

A. IGLESIAS

Chame ao teléfono

(986) 42 38 30 e
solicite as nosas tarifas
publicitárias.
Comprobe a eficácia
dos nosos qnúncios
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Aempresa privada dá traballo aoito millóns de persoas de entre·1.200 millóns de habitantes -

China, sen Deng, prepárase
para manter o crecimento anual' do .1Q%

Segundo informacións
procédentes do Xapón, o presidente peruano, Alberto Fujimori
estaría a estudar a excarceración dos catrocentos presos do
Movimento Revolucionário Tupac Amaru para rematar coa
crise dos reféns na embaixada
nipona en Lima. Estas informacións apuntan a que o Governo
peruano teria a intención de resolver a crise antes da Páscua.
A crise comezou o pasado 17
de Decembro, cando un ·
comando do M RT A entrou na
residéncia do embaixador
xaponés no Peru e secuestrou
a 72 persoas para exixir do Governo peruano a excarceraeión
dos 400 presos da sua organización. Inicialmente o presiden- 1
te peruano asegurou que non
negociaria, pero conforme foi
avanzando a crise foi recuando
e o Martes 25 de Febreiro finali- ·
zou a sexta ronda negociadora,
na que non houbo acordo entre
Governo e MRTA pero si se
produciron alguns avances.+

-0- M.V.

A economia chinesa medra ·a
un ritmo do 10% anual. As empresas, das que o 90% permanecen en máns públicas, compiten entre elas ao tempo que
aproveitan os investimentos
exteriores para modernizar a
sua tecnoloxia. A balanza exterior chinesa frente aos Estados Unidos mostra un resultado positivo que empeza a preocupar en Washington. O país
atroma contodo graves problemas, derivados sobretodo das
suas dimensións. Mil douscentos millóns de persoas, un
de cada catro habitantes do
planeta, viven en China, que esta semana despediu ao arquitecto da reforma económica.
O periodo no que Deng Xia.oping exerceu as máximas responsabilidades á frente do Estado chino coincide coa apertura
da economia ao socialismo de
mercado que poderia ter o seu
antecedente na NEP (Nova Po- L.!:..~.......,~~..._Mliíiii~
lítica Económica) de Lenin en ~
Rúsia que oxixenou a econo- ~
w
mia, nun periodo crítico.
z
¡:;:;

Oxefe antidroga
de México,
sócio do cartel de Cali

E
w

Desde 1979, ano no que come- ~
zou esta fase, a economia China u
__L~--"'-'-==-medrou a un ritmo superior ao Mural de Deng Xiao Ping. Á direita, Jiang Zemin, o n~vo responsábel do Estado chinés.
5% anual. Elevándose este indo, o 90% da empresas chinesas
mia das empresas e dalgunhas
cremento nos últimos anos ao
continua en mans públicas, sen
rexións económicas , permite
10%, ben que con perigos de reque esteña previsto que esta simanter en marcha os dous mototuación mude de inmediato. A fires dunha máquina que doutro
calentamento, taxas de inflación
nalguns casos do 11 % e aparinais dR 1995 habia no país 650
modo expulsaria a millóns de
ción da corrupción. Con todo,
mil empresas de carácter privapersoas á fame e ao paro.
nen a inflación chegou a ser alardo, a maioria no sector servizos,
mante, nen os delitos econóque daban emprego a oito miAlguns traballadores chineses
llóns de persoas , nun país de
viven en condicións duras, como
micos son comparábeis pala sua
amosou o incéndio ·de várias fádimensión aos de Ocidente, má- , 1.200 millóns de habitantes.
lia que só seña palas escasas dibricas ~ue non cumprian as de- .
bidas garantías. Existe tamén
mensións da propriedade de disPlanificación e
unha forte tendéncia a emigrar
frute privado existentes no país.
un ideário social para
do campo as áreas urbanas
evitar a marxinalidade
Estímulos graduais
máis desenroladas. O proceso
que se vive con fortes contradiUn proceso de cámbios tan comA reforma iniciouse no campo, no
plexo e sen paralelismo en nencións , amortiguadas pala inter..:
que ainda hoxe reside o 70% da
g ú n outro país, a maiores dos
vención do sector público en topovoación chinesa. O governo
problemas derivados do tamaño - das as esferas e pala ideoloxia
permitiu que os agricultores vende China, dá lugar a non poucos
soCial que caracteriza ao Estaciesen no mercado aquela parte
problemas. Os dirixentes chinos
do, non pode ocultar o éxito ecodos seus produtos que non era
xulgan que só a planificación do
nómico do país que hoxe canta
entregada ao Estado e que este
partido, combinada coa autonocunha-balanza exterior positiva
destinaba a garantir a alimentación dunha povoación millonária.
Os produtos vendidos serviron de
incentivo á produción e proporcionaron meios económicos aos
agricultores que asi se encontraron en disposición de acceder a
bens de consumo. Ao tempo, o
governo abrigara ás empresas a
lidade dunha·nova xeira ·que su-0- F. BÁRCIA
pagar mellar os produtos do campoñ a a solución pacífica da
po. Coa nova demanda procecuestión nacional doTibet.Pouco despois do pasamento
dente do campesiñado as fábride Deng, o Dalai Lama, líder escas tiñan a quen v~nder .
Despois da conquista ·deste tepiritual e político dos tibetanos,
rritório, situado no interior de
puña o seu dedo indicador so_bre
A segunda fase consistiu en moChina, o Governo de Pekin inia figura dun di.rixef!te que foi o
dernizar a indústria. Con este fin
ciou unha campaña masiv.a de
máximo responsábel da repreo goy~rno promocionou o investi"c.hinización", consistente en
sión contra os habitantes do
mento exterior. Desde fara cheenviar colot1os da .$fnia han pa'.'Teito do mundo". O Dalai Lama,
garon avances tecnolóxicos inal ~
ra povoar o Tibet. O movimento
desde o seu exílio de Dharp.mcanzábeis até aquel momento
independentista, no exílio, ten
sala1no norte da India, lamentou
para o país. Ao tempo, o Estado
a falta de diálogo amasada por · denunciado que desde 1950 se
decretou a autoxestión das emproduci_u o asasinato dun millón
Deng e a prolongación dun conpresas púbJicas, p que permitía a .
de tibetanos , a sexta parte da
flito que se rem·onta a 1950, ano
competitividade entre eles messua povoaciór:i. lioxe en dia,
da ocupación chinesa. M,ália as
mas e a subseguinte mellara da
nesta rexión autónoma da Redurisimas críticas do "número
produción. Tamén foron implanpública Popular moran sete miun" tibetano ao "pequeno timotadas as xa famosas zonas esllóns e medio de chineses han
nel " chinés, calificado como o
peciais, todas elas nafranxa cose uns seis millóns de tibetanos.
"culpábel directo" de décadas de
teira, onde a participaci<?n de caAdemais, Pekin converteu este
sofrimento, o Dalai Lama amopital extranxeiro acada en moi.tos
território nunha inmeñsa base
sou-se esperanzado pala posibicasos o 49% do capital. , Con to-

O Peru estuda á
excarceración dos presos

t:...___LL_ _ _

cos .Estados Unidos en 5,5 billóns de pesetas. A preséncia de
produtos made in China no mer. cado interior norteamericano ten
despertado xa a inquietude entre
os seus empresários e governantes. A balanza de Washington con Pekin é hoxe máis deficitária que frente a Tokio, mália
que o déficit cos _xaponese-s
constitue xa unha enfermidade
crónica da economía ianqui.
A esperanza de vida en China é
de 71 anos, frente á média asiática que é de só 65 e por baixo
da europea que acada os 75. A
mortalidade infantil é do 27 por
mil, moi inferior ao 62 por mil do·
resto de Asia e ao 47 de América Latina , ainda que non tan
baixa como a ·Europea que non
supera o 10.+
·

OTibet aproveita ·amorte de Deng
para berrar contra a represión chinesa
militar, con máis de 300.000
soldados que custodian a cuarta parte do armamento nuclear
do "xigante amarelo". Segundo
Amnistia Internacional e Asia
Watch, · os cárceres e os cam- pos de traballos forzados encerran a miles de detidos.
·

o · p~esidente chinés Jiang Ze[Tlin
debe facer fronte a outro conflito
independentista: o movimento uigu r, que demanda a independéncia de Xinjiang , unha rexión
occidental povoada por unha, étnia de orixe turca. A Fronte Nacional Unida Revolucionária
(FNUR) luita con Pekín pq_ra a independéncia dunha terra rica en
petróleo e que ademais é o campo de experimentación das pravas nucleares de China.•

O xeneral mexicano Jesús
Gutiérrez Rebollo, xefe do
Instituto Nacional para o
Combate ás Drogas, foi detido a semana pasada acusado
de estar relacionado co
Señor dos Ceos, Amad9 Carrillo, o principal capo da droga mexicana e sócio sobran- ·
ceiro do cartel de Cali. As vinculacións entre ambos mafiosos foi descuberta pola Axéncia Antinarcóticos dos EEUU
e confirmada pola policia mexicana, que atopou probas
. concluintes nun apartamento
propriedade de Rebollo. A
. caida do xeneral provocou a
destitucjón de 36 axentes antidroga en México.+

Os franceses
coa Lei de lmigración
inspirada por Le Pen
Un inquérito publicado polo periódico Le Monde o Luns 24 de
Febreiro revela que_o 69% dos
franceses está a pral da versión
revisada da Lei de !migración
redactada polo governo francés
despois do trit,mfo da Frente Nacional -fqrza políticá do ultradireitista Jean Marie.Le Pen- na
cidade·de Vitrolles. A primeira ·
redación da fei incluia un artigo
que obrigaba aos franceses a
informar ab concello c:Jos estran, xeiros aloxados nas suas
·casas, algo que provocou un ha
manifestación multitudinária para amasar a disconformidade
·da cidadania. Pero tras eliminar
ese artigo, o 69% dos franceses
amasan a sua conformidade
coa lei. O mesmo inquérito des.vela que só un 30%.actuaria
contra o partido de Le Pen. +
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que o ser humán-sexa devorado
polos seus iguai~.

contra
o galegó
~ en Castela--León ·

De novo os bercianos pedimos ·
axuda qOp ..nosos · ir~aos galegas. Resulta que no: seo das .
Cortes ._ de. Castela e L_
eón vén de
formarse unha Ponéncra que tra- ·
Xente inocente: ·
tará de consensuar a vindeira
escritores, políticos
reforma .·do Estatuto de Autonomía rexional. Pdis ben, as prisen cargo .
meiras declainstitucional,
rac101s dos
procuradores
portavoces veciñais,
que compo- Reclamamos o.
déixanse entrevistar
ñen a s_1,1sodita
polo periódico. Duas
Ponéñciá son recoñecemento
ameazantes·
horas de palique co
da lingu.a galega
para o colectixornalista. Despois
vo · galegofa- no·Estatuto de
lante_do Bier- Autonomía de
nada. Nen letra do.
zo. Eles debaafimado. E mira ·que
ten verbo do · Castelaeleón.
·I lle dixen qu.e sacar91n conce.ito·: de
.. nacionalida,de
ben aquelo do :lixo 9u .: para ·e sta Cor
1
munidade ,Autónoma xa que
, 1 o -da -literaturá en
consid~ran que ten ~nha soa lin-. .
gal ego! Os mé.tos,
;; gua, a castelá_. .Oufrq e~emplo, · . ---~----'-------"===proxecto se Lei de Réxime
espellos .
" . : no
Local de Castela ·e León, no seu
deformados·, carpo. os artigó ~~: 1, iemo~ que "la deno- ríngua, avasalada a disposición
minación de los municipios· ha- · dos bercianos galegofalantes ..
do calexón do ·g_a~o ~ ,,
'. brá de ser en"'-leliguá--castellana".
Todo isto forma .parte dun planq · Por todo iso propoñemos a remesa- de cartas-queixa á esgalla
,. político revirado para agachar a
ao Presidente das Cortes -de
realida_d e ,~pcioli_r:igü[stic~ galega
Castffi3la e . _l.,.epQ (enderezo:
Os usuários--do_,
da bisbarra'
·
.. - . -"' ·, berciana.
- .. ": ·.:.
47194-Puensaidatía, Valladolid) -aparcadoiro da Praza .
en denúncia do trato_discriminade Vigo en
,,. Eis que o colectivo gql~gotaJante tório
que sofrimos os· bercianos
estea decidido a loíü:fr· pela rei-' ·
galegofalantes inda hoxe. PorCompostela ,saqen-a .~ vindicación dos nos'os-- derehos :· que··
hai·· url inqompr:iment9 por ·
que hora emra,rQn e:; "· lingüís-ticoshistorictjs ~sobal[a:- :· parte. dos govemames·.rexionais
- dos dur,ab~ s~c,~los- po1os pocf~.".
das mJnin:ía$..(eco.rn~ndaeiois .en ..
sairon polo -reeipo_
: , -:·
res instítucro·nais''casteláo :e reomatériá de:. de_reitos_lingüísticos
entra_nce, 8.25, . exit
nés. Dende..xa 'quer!3mos tnqb.ilique .establece .O ordenamerito
f.ªr a tódala~ Jorzas gale·guistas
xurEdico internacional , caso da
21 :40.
pago está
e nacionalistas a prol da defensa
Carta Europea-sobre as línguas
anotado en dólares e
da lirigua galega do Bierzo: ·Rerexionais
.ou minoritárias (1992),
clq.mamo~ o. f~turo recoñE?ce·ou de recente Declaración Unimento expreso e formal aa exisOS impostas son
de dereitos língüísticos
direct laxes. Para qU'e · téncia ·aa tingua .galega no Esta- versal
(Barcelona, 1996). ·Está en xogo
tuto de Autonomía de Castela e
a pervivéncia da língua galega
serva de xustificante,
León. Así como a obriga escrha
comarcal, e ·se perdemos esta
o recibo explica en
por parte ·da administración re_
batalla
todos seremos culpábeis
xional de ensinar rio Bierzo a node que Galiza se- faga un pouco
. letra grande que xa
sa língua própria en todos os nímáis pequena. Necesitamos a
foi abonado: Paid.
veis educ·ativos. Os talantes gav9sa axuda, contamos con ela!+
legas debemos ter o dereito de
eleición da asignatura de língua ·
XABIER LAGO MESTRE
galega. Demandamos a sinatura
(SALAMANCA)
dún convénio de colaboración
·A opinión ocidental
entre as Xuntas de Galicia e
Castela-León que poña os mé- - Cris~
non transixe:
dios persoais, materiais e finanMilosevic deberá
ceiros axeitados relacionados co
fomento e protección da nosa
recoñecer a sua
Como traballador con concién.cia de -clase, organizado política
e sindicalmente, creo-me na
obriga de dar a miña opinión ante a situación na que se nos es- .
tá a facer vivir ·e se nos pretende .amosar como a única posíbet derivada das circunstáncias
inlernacionais ("neoliberalismo")
que pretenden afogar-nos intelectual e ideoloxicamente.

Agardo con estas consideracións
que cando menos fagan pensar
que existe outro tipo. de filosofia
que conduce a outro modelo social polo que moitos e moitas,
homes e mulleres, estamos a loitar e coidamos ~rocurar. •
XESUS
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O

no estado
de -benestar

CANTINA
MEXICANA

o capital

RUA MARTIN C:ODAX
VIGO

trasnacional através
das suas múltiples organizacións, U. E., governos, i'n stitucións, etc., amosa-nos un pa'norama desolador á clase traballa. dora e á cidadania en xeral na
que se ·nos tenta convencer de
que os tempos son dificeis·e que
chegou a hora dos $acríficios,
que o traballG, a yivenda, a educación, a sanidade, as pensións,
etc., xa non son un dereito senón un priviléxio, e que todas estas conquistas están a perigar.
Conquistas que comezan a ·peri-

BARREIRO NúÑEZ

(LUGO)

Insubmisión
-nos cuarteis:
pero iso que é?
(
~

.

.

_

A.

gar casualmente coa caída dos
reximes socialistas constituidos
a raiz da Segunda Guerra Mundial, que abrigaron ao denominado bloque capitalista ou occidental a tentar
rnanter uns ní.- ··
veis . medianamente dig- Non nos
no~ de-benes- .
=.. •. .
tar (-coa ex- debemos · .cepc.ión d0 de~ ' somete~ nen f •
nominado ter'
~
ceiro mundo). aguantar a
Nesta texitura i~toxicación de
g o s t a r i a m e certos políticos,
len:brar nest~ - técnicos e·
artigo de opinión- a Marx e investigadores
a Engels, que
no seu Mani- .
testo Comunista , publicado por primeira
vez en Alemaña no 1872, dician : "A indústria concentra nun
lugar unha multitude de persoas, descoñecidas unhas doutras. A competéncia qivide os
seus intereses. Pero a: defensa
do salário, ese interese coniun
frente ao patrón , úneós nunha
idea comun de resisténcia , de
coalición .. .

Ao primeiro só existía a posibilidade de facer a mili. Xa hai máis
de dez anos un bo número de
mozos declarábase obxectores
na práctica non indo a filas (ain da non saíra a Lei de Obxección
de Conciencia) . De súpeto, o go.verno (do PSOE) atopouse desbordado pola situación -eran
demasiados, non sabia que facer con eles- decidiu non penalizar a aquela morea de obxectores e sacar unha lei que regularía a obxección . Entón xurde a
solución salomónica: ou mili ou
Prestación Social Substitutória
(PSS). Yastá. lsto faime recordar cando nos plans do ensino
por non retirar a asignatura de
' relixión meteron a de Etica. Y
yastá. Asegurouse, así, a impartición desa matéria argumentando unha democrática e libre
elección persoal entre as dúas.
Pois así , democrática .e libremente un mozo ou pringa n·a mi1i ou na PSS , e este sirve de
aval para garantir a perpetuidade da primeira (a mili ). Chegados a este ponto , os primeiros
en darse conta da trampa son
os proprios suxeitos activos que
prantean boicotear toda esa
posta en escena , non indo nen
a un lado, nen ao outro. Para tal
posibilidade é cando a democrácia de libre eleición tiña prevista
unha pena de dous anos , catro
meses e un día de prisión .
O que non esperaban os lexisladores e que houbese tantos in submisos que levaran seu com promiso tan lonxe ate chegar a
ingresar na cadea.

Que pasa, daquela? Que tantos
presos de conciéncia estahan a
As coalicións, ao princípio aillaprovocar demasiada mobilización
das, constiuen-se en grupos e,
social. Non, decididamente, non
frente ao capital sempre unido,
daba boa imao manter asociacións ven ser
x e. É igual,
máis importante que a defensa
non impor,ta, ·
dos salários. Ao chegar a este
reformamos o Está
ponto, a coalición adquire un caCódigo Penal
· y yastá. A todo demostrado que
rácter político".
aquel que non Hes molestaba o
faga a mili nen
Ven este recordatório como boa PSS cáenlle número de
canada de ar fresco para aclarar
unha restra de insubmisos
que non nos debemos someter,
medidas denen aguaÍlta·r a intoxicación de
mocr.áticas e presos epor iso
certos · polít\_cos, técnicos e inde dereito:
vestiga-dores qu,e pr:etenden
modificaron a
destruir a nos:a loita por un esta-Ate 14 anos sua táctica
do de benestar, e que a unión
de inhabilitados nosos intereses na defensa
·ción para o
· dos dereitos que como seres
exercício de
humáns nos corresponden, fara
calquera ern.que mudemos este mundo no
prego ou cargo ao servício das
que aínda milleiros de p'e rsoa·s
administracións públicas.
morren a. diário por falla de alimefltos ou mediciñas; aínda ás
nacións se lles nega a sobera-O mesmo cos organismos aunía riacional e o dereito de auto-. . tónomos.
determinación; ainda por intere. ses económicos se crean gue-lmposibilidade de acadar
rras. En definitiva, prE3tende-se
bolsas, subvencións ou axudas
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. derrota eleitoral. Sen
matrácolas, sen
calotes, sen
trasacordos. A
opinió~ ocidental, sen
embargo, está moi
calada no que toca a
Alxéria. Non lle pide
ao governo que
recoñeza a vitória
eleitoral dos
islamistas, o que
provocou unha
guerra sanguiñenta.
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Que lle parece retrasar a xubilación dos funcionários?

Begoña Montero

Xosé Frias

Manuel Reí

Pedro Herrera

Mónica Sanmartin

Parada

Xe5tor de pensións

Xomalista

Pensionista

Parada

Está mal. Os fu ncion á,
rios levan mo itos anos
traballando e a xente no,
va ten que conquerir un
pesto de traballo. Se uns
van xubilándose, os ou,
tros van acadand o em,
prego . O Estad o aforra
cartos , pero ao ha ber
máis traballo hai máis
cotizantes á Seguridade
Social, págase menos se,
guro do paro e unha cou,
sa comp ensa a outra. +

N on vai haber traballo
para os noves . Con esa
medida o Estado aforra
di.ñ ei ro relat ivamente,
po rque ao haber máis
xente no paro gástao en
outros conceitos. O afo,
rro feíto é mínimo. É un,
ha contradición porque
por unha banda pagan as
prexubilacións nas em,
presas privadas e pola ou,
t ra xubilan máis tarde
aos funcionários. +

Hai moita xente que está
dacordo con esa. medida
porque asi traballan máis
tempo e poden chegar a
gañar giáis cando se xu,
bilen. E ceno que esa so,
lución provoca que a
xente nova que está no
paro non poda traballar,
pero o Estado e eles mes,
mos terán que buscar ou,
tras vias de emprego, al,
gunha outra fórmula pa,
ra traba llar.+

públicas de calquera tipo.
-Sancións administrativas
{multas).
Non sei como non se lles ocorr~
negarlles a sanidade pública.

I

Entrarían na cadea só os que tivaran antecedentes penais. Polo tanto , está demostrado que
lles molestaba o número de insubmisos presos e por iso modificaron a sua táctica . E nesta
disxuntiva onde xurde a insubmisión nos cuarteis, que se trata
dunha medida de denúncia destes atropellos e de suma de forzas e compromiso en prol da
· abolición do Exército.
A insubmisión nos cuarteis consiste en ingresar na mili para
posteriormente desertar e forzar
un xuizo militar no que as penas
van de dous a seis anos de prisión militar. Ramiro Paz e Elías
Rozas son os dous primeiros insubmisos nos cuarteis de todo o

estado. Agora están na prisión
militar de Alcalá de Henares.
Entrega persoal de tal magnitude inspirame un profundo respetto. Quixera acabar mn dúas
conclusións: ·
1ll) O poder tivo que modificar a
súa actitude repetidas veces
pensando que con cada novo
golpe "yastaba". Erraron.

a

29 ) Nada disto sería posíbel se
sociedade, se nós, non estivasemos apoiando . Polo tanto ,
non hai que escatimar nengún
esforzo; a loita continúa, é xusta e ímola gañar.
P. D. Hai un ha semana sorprendeunos a noticia do suícidio dun insubmiso navarro. O
Estado é o responsábel da in tegridade física e psíquica dos
insubmisos presos.•

S.G.P.
(COMPOSTELA)

Os funcionários que tra,
Depende . Non entendo .
hallaron anos e anos 'te,
moito pero iso significa
ñen direüo á xubilació'n
que a xente nova perda .
cando corresponde. Non . oportunidades de traba,
hai direito a que apracen
llar e non hai moitas'. De
todos xeitos, depende
a xubilación para que o
Estado poda aforrar uns
dos afectados, da sua opi,
cartiños. Os xubilados
nión individual. Se a
xente maior quere xubi~
teñen direito a retirarse
larse máis tarde que o fa,
como fixeron sempre,
esa é unha conquista so,
gan. Se cadra ta:mén hai
ciaL A .xente· paga a fa,
que perguntar ao resto
cenda para ter un peque,
da cidadani:a por mei.o
dun referendo.+
·
no retiro.+

Reintegracionistas
proibidos
Leio em ~Nasa Terra (núm. 766:-_
20 de Fevereiro de 1997), a eolu- •na de Manuel Cidrás, "Palabras
prohibidas: (2). Antes de mais, lido o texto, acho que melhor teria
de institular-se "Palavras proibidas". Se ·o articulista e o leitor náo
capta o motivo (ou razáo), cpnsidere que o exprimido na coluna fica coxo na exposi<;áo e, mesmo
no entendimento do tema.
Convido-os a tomar os aspetos
idiomato-linguísticos (que aqui
quase sempre se reduzem , abusivamente, á ortografía simples)
como critério dessa "politicida;
de", que Manuel Cidrás comenta
(e critica). Náo quero entrar no
fundo da questáo, "República
Galega"; apenas aponto as incongruencias que assitem as
pessoas interessadas na Galiza,
também ao articulista. Registe as

suas algibeiras CQnceptuais; .já
lhe estou .a dizer que náo acho
muita coeren- cia_, nem lógica nefl! política, entre o Se.oquese q_
u e diz e o
modo idioma- procuraéa
to-linguístico
"integ•"
de o dizer.

Á opinión oddental
amólaa o -partido
único en Cuba, pero
non en China, nen en
México. Non soporta ~
afalta de respeito
aos dereitos
humanos erí Líbia e
Irán, pero si o admite en Marrocos e Arábia
Saudí, onde He curtan
a mán aos ladróns,
1
:1 lle poñen o velo ás .
-¡ mulleres e enterrari
1 en cemento aps

1 disidentes.
1

1 .

.: · Na peljcula Morte

1- en Granada v_en~e ·
r:nortes, malleiras,
sangue c~lladg_ no
rosto .e na camisa
dos feridos. Pero
evítaselle ao
espectador a imaxe
da espada do toureiro
cravada no tauro.
Que polideza a do ..
cine americano cos

de.todos,

Passe-se ao
porqueéque
outro lado: em .
ABCou em El sistematicamente
náo ·
País
achará que se os seus
reivindique a partidários
"Unidad de l'a
Patria" ou a excluemos
" Monarquia" "~integracioem castelhano coloquial nistas"?
ou escassamente córrete
. (nao digamos já em galega-portugues, cataláo ou euskara),
mas em "castellano normativo".
Senhor Cidrás, ordenado o assun-

animais.

1
1
1 A crítica califica
1 Marte en Granada de
1

SEAT "non

respeita a legalidade

·Protesta!!
O nome de AROSA para un novo modelo de
automóbel de SEAT non respeita a legalidade.
O nome oficial popular é AROUSA.
SEAT está a respostar con agresividade !=!.
prepoténcia a unha reivindicación masiva e .
serena, desprezando a cultura galega
e a nosa ide_ntidade.
Como cliente ou po$íbel cliente chama aoTELEFONE GRATUITO de ·atención ao usuário
de SEAT: 900 210 619 e manifesta con
corrección e firmeza a tua disconformidade.

e

'•

cllamando ao
TELEFONE GRAFUITO
de atención ao usuário. de SEAT · . ·_

A MESA . ~~~~LIZACIÓ~
LINGUISTICA
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20
1 "españolada". Non
1 gastan de que os
"J norteamericanos

1 retraten España con
bailaoras. Xulgan que
iso é un tópico. En
cámbio non se
extrañan dese
1 flamenco de plásti_co
1 que ten preséncia·
1
1 constante na TVG.

1
1
1
1
1

Neil Jordan, director
da película Michael · ·
Collins, biografia do
fundador do .IRA,
co_nstata que a medida que as
negociacións co
Exército Republicano
Irlandés avanzaban
ou retrocedian, ian
mudando tamén _as
obxecións e as
op~nións sobre o
filme. A obra narra
fe_itos de primeiros de
século, pero é útil
para comprobar como
o presente influe
s~obre os que ,
1 · escreben a
história.
Desaparecido todo
· o sentido de que o
escritor se
comprometa en
temas sociais· (até ,
Peter Handke afirma
iso en A tarde do .·;
escritor) hai que ·
buscarlle tJn outm
obxetiy_o á literatura_
._:
· E velo aí: a defensa
i da toleráncia:- Niso
: andan Atxaga,
1 C~sares ... Má§oa
1 que soe a,predica
1 sobre os ·dereitos1 humanos, a confesión
·.-1 infantil (pr9meto
: portarme mellar a
1 partir de hoxe) e a
1 . bote·de Domund. •

eu c·o ri ista crítica non pido
gran causa, só que se -cumpra
a lei de Normaliza~ión Lingüística no ponto número 1 do seu
Artigo 1 O ("Os topónimos da
. Galiza terán como única forma ·
válida a gale_g a") , lei que foi
aprobada polo Parlamento Galega e que eles néganse a admitir.

Sanmartin

/

.

.

QJ~ t. A \ttítJísiJ,J DíxirAL?
\

{

1
1
1 A -onda de meninxite
1 ·causa alarma. Parece
: -un problema sério. 1 . Porque se dá en·
1 Madrid. Cando os
1 ·casos se producian
1 en Galiza non
1 preocupaban, nen
1 eran notícia de
telediário. E ainda hai
quen di que Galiza .
non é unha colóniá,
porque aquí non hai
negros . ..
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to, nao nie é estranho o q'ue critica; antes, o estranho seria que as- sim nao acontec~sse : Por que?
Lamento .também Garecer- de esta¡;o para expor á miriha opiniao·.
Como lam_ento que _em palesfras
cor.no no curso "História da Língua" (de que ANT dá contá dupla
ne?té mesmo núme-ro), se excl~a
a interven¡;ao de pessoas, digamos, "reintegracionistas-radicais".
Se o que se procura é a "inte"'
gra¡;ao" de todos, por que é que
sistematicamente os seus partidários excluem os "reintegracionistas"? Talvez porque se ten ha medo da sua mensagem, mais coerente que a dos outros com toda a
certeza?+

! ....

;..rila{,

....

- ..

.

O galegp_:~a Voz
Como leitor 9e A Nasa Terra,
aproveito· a ocasión que me
brjnda-n: para denunciar o abandono_ que soff°é a cotio a nosa
líng_ua nas páxihas dun coñecido xo(nal.galego, o cal ven dado
polo S?guinf~ : :.:_

La

No x'ornal
Voz de Galicia,
_. vense percibendo dende hai
xa basJente tempo, un ha actitude de represíón, desprezo e
abandono da nosa língua, a
cal en troques de ir medrando
e ocupando cada vez máis páxinas n-o mesmo, vai pouco a
pouco reducíndo a súa presenza aos artigas de tipo folclórico
ou cultural, desprazár1dose
ANTONio' GIL HERNÁNDEZ
(CORUNHA) · dos titulares e inclusive redac ~

tanda en castelán as declaracións que orixinariamente foran feitas en galega. Mención
aparte, está o feito de atapar a
maioria da toponímia galega
en castelán , causa que veñen
facendo reiteradamente desde
hai xa bastantes anos, (La Coruña, Orense, Piedrafita , El
Ferro/ ... ).
Eu coidaba que nesta nova
xeira que. agora comezan , con
edicións para as principais vilas e bisbarras galegas, (no tocante a miña cidade La Voz de
Pontevedra), terían unha maior
sensibilización no reierente ao
naso idioma, xa que a mellar
forma de defende-lo é emprega-lo, pero paréceme ser máis
do mesmo. Toda represión da
língua é un acto de barbárie, e

Un proxecto da
ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA e

ANOSA TERRA

Admiro a súa iniciativa de espallar ' O coñecemento da nosa
língua cun dicionário de Galego-Castelán, pero paréceme
unha grande ironía, pasto que, ,
por unha banda agasallan aos
leitores con ese dicionário, e
pola outra fan a publicidade do
mesmo en castelán , tanto nos
eu proprio xornal coma na Televisión, a verdade é que non
entendo
o
seu empeño
en negar a
nos a lfngua. Coidaba que
Senda como
son unha em- nesta nova xeira
presa galega, terían unha
e que ademais se louba maior
diso , deberí- sensibilización
an de ter unha política di- no referente ao
ferente á que noso idioma
agora teñen
no referente a
nosa cultura ,
como fan ou tros xornais doutras comunidades do Estado.
Nada máis, agardo que esta
crítica , sirva para nun futuro ir
pouco a pouco concienciando
a todos da importáncia de defender o máis inmorrente da
nasa cultura , a herdanza que
os nasos pais nos deixaron, a
nosa língua, pois todo aquel
que defende a súa língua sen
agredir a ninguén, ten a razón
da súa parte. •
DAVID ÜSÓRIO ÁLVAREZ
( PONTEVEDRA)

·G uieirQ
..
CULTURAL

A NOSA TERRA

-
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Entro ido

Ven de publicar ,o libro/ col~ctivo de Muller

Mª Xosé Agra Romero

~

'O reto do feminismo é cambiar a fonpa~de pensar' ·

~n,

*

CARME VIDAL

-Profesora de Filosofia Política
na Universidade de Santfago,
Mª Xosé Agra é a promotora
dun grupo de investigación que
desde hai oito anos traballa en
Galiza no ámbito da teoría crítica feminista. Sobre a denúncia da exclusión das mulleres
da tradición intelectual e a necesidade de revisar os conceptos, o feminismo aposta por
unha filosofia con enfoque de
xénero mostrando unha posibilidade distinta de pensar como dan conta os traballos recollidos no libro Corpo de muller.

O feminismo dos noven ta está
a centrar os seu s esfor zos na
investigació n fro n te a épocas
anteriores nas que presentaba
unha face má i reivindicativa?

A partir do an s oitenta en todas
as Universidades a mulleres comezaron a reunirse e traballar colectivamente e deuse o recoñecemento de que teñen que producir
algo distinto, revisar a tradición)
ler os métodos que se empregan. E
dicer, non pode quedar nada que
non sexa susceptíbel de análise e
de crítica á luz dó feminismo. Ao
ser un movimento colectivo A.on
son as mulleres ailladas as que entran e cámbian senón que se están
institucionalizando os métodos de
traballo que aglutinan esa outra
maneira de actuar. Iso conleva
non só que se revise a tradición
senón que as mulleres interpelen
e participen nos debates das distintas disciplinas.
Neste proceso foi fundamental a
revisión dos textos clásicos desde unha perspectiva feminista?

VÍTOR V AQÜEIRO

que ten ce;tos vícios,
procura anualmente, neste tempo
no que o inverno camiña ao seu
fin inexorábel, cíclico e
inexorábel, porque asi son os ritos
e os mitos do eterno recomezo.1
deixou escrito un 'douto ,romanés
que atenqia por Mircea Eliade, un
procura, dicia, ·explorar as distintas
manifestacións do Entroido que
desenvolven a sua magnificéncia
na nosa ? eografia, Entroido,
Antroido, Entrudo, como queira
-que sexa atendendo
lugar
considerado, que arestora posúe
unha saúde de ferro e que
ultrapasa os límites estritos, Xinzo,
Laza, V erin1 se callar os xenerais ·
da Ulla, que publicita a sociedade
mediática,-entre outros
Televisión de Galiza. Por ceTto:
chegados a este _ponto abramos un
paréntese: se a RAI, contén l).a .súa
sigla o termo italiana, se a ZDF
contén o de alemana, a TVE o de
española e mesmo a ETB o
equivalente, cal será el o 'mo tivo
polo que a nosa (un supór)
televisión se chama de Galicia e
non, como s~meltaria lóxico,
galega?; non terá algo a ver coa
· nqtación, por pormos un exemplo,
de Partido Popular de Galicia?;
pechemos o parénteie e vo ltemos
ao Enttoido, ao Entro ido qu e en
terras arraianas, Bousés, no
concello de Oímbra, país de
ou denunciar sen máis. T emos
Hai que interv ir e actuar .de
Monterrei ·con Portugal á frent e e
que· ver ~o rno pensamos e apreforma que non se- siga perxudio Támega á súa espádua,. escoita
sentar o que podemos aportar - cando ás mulleres. Cos sistemas
aínda as chocas do cigarróns. que
transformando as conceptualizae categorías tan pechados que
loita contra o esquecemento qu e o
cións. O proceso é mostrar que as
se utilizaban non se podia· muLímia puña en cena, segundo
categorías abstractas coas que se
dar nada; pero os cámbios van a
concretaba o xeneral romano, ao
traballaba excluían ás mulleres e
modo porque o feminismo muEntroido dos·felos de Maceda e de
mudar a situación.
da a cotidianidc;i.de e ó pensamento e iso é má is difícil ·de . Baños de Molgas , nos territórios
onde os condes de Caldelas e A
Daquela é un cámbio do ponto
transformar qu.e unha leí.
Pena combateron en loita
·
de vista?
estarrecente, até chegar ao ponto
O feminismo vese -de forma
monolítica. Engloba pluralida;· de que a chaira mudou grande mar
Pof suposto. Mentras os teóricos
rúbio polo sangue, e por iso aínda ·
políticos determinan· o que é o
de de enfoqt,tes?
existe,
aló en Montederramo, a
público e o privado, o feminisfreguesia
que se chama Marrúb io,
mo o que fa¡ é cuestionar esa diOigamos que hai unhas cuestións
e
no
cum~ do Monte-Medo a
co tomia dicindo
que son comuns e
igrex_? formidábel d'Os Milagres,
asi son asumidas
que a família non
ao
Entroido dos volantes de
é un ámbito espola t o talid ade.
Chantada
quen o Miño , socalcos
cámbios
van
.
trictamente privaPara o que veño
de
Amandi,
molla os pés na
do. Está pondo en
chamahdo a fase
moqó
porque
o
parróquia
de
Nogúeira, ao
negativa hai acorcuestión e alteEntroido que na nación d'O Bolo
rand o as catego- ~ feminismo muda do, ·onde comeza
desenvolve o boteiro, n<:'. se
a haber diferén,
rías coa ~ que .se
Domingo Gordo de cabrito e de
éias é - hora · de
pensa, as· que ,· a cotidianidad e
identifican o polípensar positiva- , androlla:, de viño e de chourizo, ao
e
o.pensamento
mente onde· nos ·Entroido q4e, aínda hai poucos
tico co público e a
días, adicaban o seu esforzo xove
esfera da afectiviatopamos
coa
e iso é máis
d ade, dos sentimesma variedade · mozos e raparigas de Mormentelos,
Chaguazoso, Castiñeira, as
difícil
de
mentos, co privacoa que se pode
parróquias do teito da Galiza,
do. O lema de o
ter en conta a
..
transformar
acima dos mil metros de altitude,
personal é político
perspe~tiva femique tiñan cada un.h a un folión de
era iso, mostrar : que unha lei.
nista. Ó feminisdous bombos, doüs bombos, hai
que o que pasab_a
mo dos noventa
vinte anos e .que hoxe ultrapasan
no ámbito da fa- ··
caracterfzase polo
as duas dúcias, duas dúcias, para
mília non era algo
debate aberto que
foder
o xeneral fascista .e, embora,
privado senón que
non só ,cuestiona
ferrol~n, onde ·q ueira que estea, os
,¡
tiña importáncia
- a igualdade cos
rapaces e mozas que outravolta
política. No mohomes .senón que
fabrican
as larde-iras de papeis de
mento en que se
hai voces dentro
cores e visten os seus traxes con
alteran esas catedelas que falan de
arruallo para se~en fotografados,
gorías pódese dar
diferéncias dentro
todos eses Entroidos quero lembra,
cabida ou non no
das próprias mulos hoxe, como humilde homenaxe
político a un. tipo de problemas
lleres que non se poden unifora
ta,nta resisténcia, a tan grande
que, neste caso, afectaria,n ás
mar, ainda aceitando que hai alafouteza na defensa das rafees da
mulleres. O feminismo ten moigo comun. Este é o debate máis
Terra comunal que partillamos,
to que dicer en temas como por
vivo que mestura máis elemenseguim9s partillando, dende
tos, non só o sexo e- o xénero seexemplo os avances na xenética,
millentos anos.•
os debates sobre a família, a pornón tamén clase, raza ... que daria

a

( E di c ió n s L a io ve n t o) , que
ven de ser editado baixo a coordina ción de Mª Xosé Agra.

Como e introducen estes estudo nunha tradición intelectual
androcéntrica que teimou en
excluirás mulleres?

~

ªº

Discur so, Pod er e Cultura

Póde e dividir a ua hi tória en
duas fase , unha primeira na que
é un movimento principalmen te
reivindicativo -chegou e a dicer que era unha práctica sen teoría- que, de pois de ter acadado o logro mái importantes na
primeira onda do feminismo nos

~

Foi un exercício imprescindfbel.
O esforzo maior é mostrar as incoeréncias dos que pasaron por
ser grandes pais da democrácia
ou da cidadan ia cando deixan
á vista-claramente que se prod uce unha gravísi ma excl usión .
Non é unh a cuestión de matiz
enón que está explícitamente
pensado así, marcando espáeios
d i tintos. Pero a revisión da história está feíta. O reto máis importan te é que, unha vez que somo capaces de in tegrarnos na
h i tó ria, mos trar como e pode
pen ar doutra fo rma. O primeiro
pa o é unha cuestión de dignidade, de recuperar a memória co
que e conseguiu que viran a luz
mo itas mulleres que fo ron ocultada , pero fóra di o, temo que
centrar esforzo en defender que
e p de pen ar doutra maneira ,
prec isamente para n on repetir
os erros da história.
Recupéranse taméri a aqueles filósofos que deron conta da discriminación das mulleres e pasaron a ser p~nsadores menores.
E tamén ás mulleres que se atreveron a abrir a boca e foron coñecidas ou pola sua relación cos
homes famosos ou mesmo ridiculizadas peFsonafmente. O problema está en como_e quen conceptualizou e as categorias c~:»as que
se pensou.
exemplo da aemocrácia é clarísimo, considerouse a
sua universalidade resulta que
as mulleres quedamos fóra; corno
se ve nos textos de Hobbes e os
contractualistas. lsto está escrito
e o máis chamativo da Filosofía é
~er que onde se ;xoga o fundamental é nas categorias do pensamento. O feminismo busca que
se dé ese cámbio na forma de
pensar e non reproducir sen máis

o

e

o;·

a

:a

nografía ...

conta destas diferéncias. •
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• Un comité de honra formado por escritores apoia
a homeriaxe aJohan Carballeira .
A asociación Amigos de Johan
Carballeira,- que pretende recu,
perar a história do alcalde de
Bueu, fusilado na Guerra do
36, e erguer un monumento
adicado á sua-memória, xa
canta cun comité de honra que
se' une a estes obxectivos. Son
membros deste comité Gonzalo
Torrente Ballester, Francisco
Fernández del Riego, .Xaime
IHa Couto, Isaac Día.z Pardo, ·
Xosé Luís Méndez Ferrin e
Uxio Novoneira. Estes escrito,
res únense á campaña da
asociación "Unha homenaxe a
Carballeira; un monumento
para Bueu". O V~nres 28 ten
lugar -un recital poético no ins,
tituto no que participan
Bernardino Graña, Xosé Maria
Álvarez Cáccamo, Carlos Ca,
_ neiro e A_µxo Angueira, ·c on
apresentación de Xosé Manuel
Millán e música de Suso Vaa,
·········!··········~

~

::::l
X

Gonzalo Torrente Ballester, Uxi.o Novoneira e Fran·
cisco Fernández_del Riego, entre outros, forman par·
te do comité de honra pro Johan Carballeira.

monde. A asociación está a re,
partir folletos sobre a campaña,
cos números de contas bancá,
rías nas que os vidños poden

aportar fundos para o
monumento, e reivindicando
un Diadas Letras Galegas para
- Johan Carballeira. •
·

•Torrente
Ballester terá
unha fundación
en Santiago.
Recoller, estudar e divulgar a obra
de Gonzalo Torrente Ballester
son os obxectivos cos que nasce a
Fundación que levará o seu nome
e que se estabeleceu mediante un
protocolo asinado por Manuel
Fraga, Augusto César Lendoiro,
· por parte da Depuración da Coru,
ña, Dario Villanueva,.reitor com~
postelán e Xerardo Estévez, alcal,
de da cidade. O escritor de Ferrol
estivo presente na sinatura do
protocolo xunto á sua família.
Ainda non hai un local escollido
para albergar a sede da fundación,
que contará coa biblioteca de Torrente Ballester, duns 17 .000 vo,
lumes, eco seu arquivo persoal. •

•.............. ;.................. ~··················································

Manuel Maria
premiado pala

IÍ

Irmandade
do,Libro

..l

v)

o

do dia 1 da banda de gaitas Te,
ria de Trasancos, na pr.aza de Ga,
liza de Ferro l.• ·

•Congreso
gaiteiro
en Trasancos
Os dias 28 de Febreiro e, 1 de
Marzo desenválvese en Ferrol o· I

Fallaronse o Sábado 22 os
· prémios Irmandade do Libro, da
Federación de Libreiros, que, no
apartado de autor, recoñeceron a
laboura de Manuel Maria. Nesta
sexta edición dos prémios tamén
resultaron galardoados o Diario de
Pontevedra, no ápartado de meios
de comunicacion, Edicións do Cú,
mio, no de editoriais, e a Ubraria
Cervantes, de Vigo, no reservado
aos libreiros. Na Gea dos prémios,
na que estivo presente Manuel
Fraga, reseñouse tamén o traballo
do instituto Antón Fraguas, de
Santiago, na categoría de
coléxios.•

Congreso de Gaita da Terra de
Trasancos co obxectivo de ·
conservar a música populár sen
excluir a adaptaciqn dos elemen,
tos tradicionais á sociedade
actual O congreso, organizado
pola banda de gaitas T erra de
T rasancos do Real Coro T oxos e
Froles, quere ser un ponto de en,
contro das diversas maneiras de
concebir a milsica galega. As po.-néncias sérán apresentadas por
artesáns e músicos;
primeiro
dia, Antón Varela, de Ráparigos e
Os Cempés, cuxo traballo foi re:
querido para colaborar. na música
do Ballet Nacional de Madrid, fa,

no

.

la da evolución dos artesáns e
gaiteiros e, na tardiña, Xosé Lois
Foxo, o director da Banda de
·
Gaitas da Depuración de Ouren,
. se, fala da iconografía da gaita no
Noroeste peninsular. O Sábado 1
participan Anxo Garcia Pintos,
de Berrogüetto, quen explicará
novos xeitos d~ compoñer para a
gaita e José Ángel Hevia Velasco,
da asturiana vila de Villaviciosa,
de cux:a banda de gaitas é direc,
-tor. A mediodia pecharase.o con,
greso coa _a.presentación do libro
de Femando Dopico e-Maria do
Carme Santiso titulado Manuel

Lorenzo Barxa ( 1878,1959): Un
gaiteiro ferrolán á antiga usanza e
cunha breve actuación do coro

T oxos e froles.
Como actividades paralelas es,
tán programadas unha
exposición fotográfica e instru,
mental no local do coro e unha
actuaciónyara as oito do serán

#

...

30 anos
da sociedade

ÍI

A Nasa Galiza
en Suíza
Durante estas semanas, asocie,
dade galega en Zurich A Nosa
Galiza celebra o seu
cumpreanos. Xa van trinta anos
desde que se constituira esta
agrupación formada por
emigrantes galegas na Suíza. O .
pintor Isaac Pérez Vicente, un
dos representantes da arte gale,
ga en ARCO, realizou unha Ji,
tografia para a comemoración e
os responsábeis da sociedade ta,
mén levaron a Suiza a
exposición fotográfica Ex-Votos,
.de Tino Martínez, cedida polo
CGAI. Representantes institu,
cionais viaxarán a Suíza para
participar na celebración.+

•

CATALOGO ANOSA TEBBA
Todo.s os libros_. e as puqlicacións
de Edicións A Nosa Terra, ·
· póde atopalos
permonentemen'te
nestas librarias
de tódo o
..
país.

~

~ ···
EDICIÓNS

A!IOSA!DllA
A Coruña
Couceiro 11. A Coruña
Arenas. A Coruña
Lume. A Coruña
Colón. A Coruña
Nós. Á Coruña
Hernández. A Coruña
Sargadelos. Santiago
Follas Novas. Santiago
Encontros. Santiago

. Couceiro. Santiago
Pedreira . Santiago _
Sargadelos. Ferro/
Helios. Ferro/
Brañas. Carbal/o
Sementeira . Noia
Cunqueiro. Pontedeume
Do Neno. As Pontes

Pontevedra
Escolma. Pontevedra
Michelena. Pontevedra
Paz. Pontevedra
Seoane. Pontevedra
Maxtor. Vigo
Cartabón. Vigo
Librouro . Vigo
Sargadelos. Vigo
Babel, Vigo

Limiar. Vilagarcía
Vernet. Baiona
Biblos . Tui
Atlántica. A Guardo
Cervantes. A Guarda
Dalvi. Lalin

Lugo
Souto. Lugo
Biblos. Lugo

Aguirre. Lugo
Segrel. Vi/alba
Porta da Vilo. Vivelro
Xistral. Monforte

Ourense
Torga. Ourense
Stylo. Ourense
A Nova. Ourense
Epi . O Carballiño

• Epizoo,
arte do carpo e
da tecnoloxia ·
Marcel.Li Ant(mez leva tres
anos amosando polos cenários
de Europa, a perfomance
Epizoo. O resultado de conxugar
a e~posición do corpo e as posi,
bilidades das novas tecnoloxias
dan un resultado a médio. cami,
ño entre a
instalación
ea

perfomance.
Antúnez
Roca
conecta ·o
seu corpo a
un
mecanismo
que e tá, á
vez, vence,
liado cun
ordenador
que xenera
infografia
que recrean
a figura do
arti ta e ¡,
nalan os
mecanismos
que poden
accionar os
e pectado,
res, que te,
ñen un papel activo,
xogando co
computador
á vez que Antúnez resposta ao
estímulo . A gravación que fai
de si mesmo Antúnez cunha cámara de vídeo e os efecto mu i,
cais oferecen na pantalla ao pú,
blico imaxes da arte do corpo,
afastándoo de medida e
facción reai . Epizoo apresénta,
se na Galiza o Xove 27 na Na,
sa, de Santiago, e o Venre 28,
no Vademecum, de Vigo.•

• Unha revista
de bairro:

A voz do Meco
No bairr
a ciaci ns d
viciños cada vez hai máis xente
animada a e crebcr e a articu,
lar grupos ao red r de publicacións. Desde hai dous an s
médio', e cunha tiraxe el 500
exemplare , o periódico A Voz
do Meco convert u en v c i,
ro do bairro de Bembrive, en
Vigo. Editado pola Sociedade
Cultural, Deportiva e
Recreativa "Helios", o
periódico
te'n unha
Jiña progre,
sista, segun,
do o seu
consello de
redacción, e
dá prioridade
nos seus con,
tidos ás acti,
vidades da
parróquia e ás
actuacións do governo da mes,
ma asi como á natureza e ecolo,
xia. O consello de redacción,
formado por mozas e mozos, re,
seña os cámbios levados a cabo
-en A voz do Meco, polo que soli,
cita unha maior axuda das ern,·
presas e institucióni éla
parróquia para .que colaboren
economicamente co proxecto. +
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·¡conta d~ libros
gunda respeita, resultan fragmentárias en exceso, ás veces
pouco verosímiles (e estamos
<liante dun cadro de costumes) e
moi cicateiras: é imperdonábel
que se nos faga agardar tanto para chegarmos ao goce de le'r.,
causa que acadamos na terceira
parte e· da
que habemos
disfrµtar
mentr~s- dure, Lástima que
pero . a narrao autor non
c10n . fragfose
un
.mentátía non
chega a este pouco mais
nivel.
. audaz, qu

Un chisco
afónico
Título: O paxani que canta un nome.
Autor: Xavicr Lorenzo TLJmé.
Editorial: Galaxia. Prémiu Blanco Amor 96.

Pero tampouco se pense en melodía estridente ao bon e esixente ouvido. Se non pía máis alto
é única e exclusivamente porque a concepción do discurso
non dá para máis. E non estamos falando tampouco de simpleza narrativa. Nen moito menos. Atopamos a novela estruturada en catro parte , aclaremos
que a cuarta (Remate e chaves)
vai a mod de epílogo conclusiv e ainda en parte é narrativo.
Do outro tres corpos da novela, cada un corresponde a unha
diferente idade do protagonistanarrador que n s participa as vivéncias, c.lc de a Casa Lamela e
no prim iro ano da posguerra
en Albarcda, dos augüeiros que
cada e tación van ali repoñerse
coas·salutíferas augas.
Chamámo lle protagonista porque o é, ainda que o cativo sexa
a personaxe pior configurada siquicamente. E narrador porque
é outro tanto, con destipatário
un tanto amorfo, unha figura
moi pouco clara; todo teria sido
diferente se se tratara de facer
unhas rnemórias, pero aí está a
trampa: resulta que non; e iso fai
que nos atopemos cunha morea
de estorbos (o primeiro é ese
desnecesário narrador protagonista) útiles para escusar o que
sexa (estar subido nunha árbore
ou a me ma existéncia do relato) e que e mencionan demasiadas veces para o ses status, un
chega me mo a de exar a aparici 'n de quen nunca aparecerá

Xavier Lorenzo Tomé.

A. IGLESIAS

(tanto Ánxelo como os mesmos
país do protagonista).
E mira que a complexidade da
figura do narrador é diáfana. Temos un narrador omnisciente
que se vale da figura do rapaz
para ir· dándonos a información
que precisamos. Pero esta información está suxeita a comentário e/ou valoración que nos dá
acceso ao supra-narrador, presente na primeira parte e forma
de apostillas ao narrado (e que
parecen querer ser outra figura
narratória) e oon ausentes no

restante, con particular importáncia no Remate por ·canto aí
están as chaves para unha lírica
interpretación no fácil de achar. ·
A uniforme e polimórtiea vida
dos augueiros é retratada con
particular intensidade na tercei- ·
ra parte, a máis lograda de todas,
m~smo parece ue todo o demais estea feito como seu complemento. Razóns para aseverar
· iso: é a parte onde maior perfección se acada e conta con estrutura interna própia e consistente. Polo que á primeira e á se-

Nesa terceira estivese
· parte ·asistí- , menos atado
mos cofr lecer ás formas
aos de~aneos
convendovitais- dunha série de per- nais e
s_onaxes moi clcÍsiCas
ben retratados por inci, dental e breve que sexa a sua estáncia. Relato de veráns de posguerra; fr~s
cos, no. aire limpo de Albareda.
Póñase tórridos en lugar de fres cos e terase a inevitable e mentirosa referéncia que primeiro
nos asalta; pero non debe camiñarse esa senda, por moi tortuosa que sexa a meta, que son dous
ambientes totalmente diferentes
e aquí a paixón non ten lugar, se
non é e paixón pola vida.

É, sen dúbida, o máis interesan~
te <leste Premio Blanco Amor, o
exercício de integración de diferentes níveis narrativos. A lástima é que o autor non fose un
pouco mais audaz, ou estivese
menos atado ás formas convencionais e clásicas; habialle pagar
a· pena e o-·discurso seria moito
máis verosimil. •

/f~fl.°'t(º ~/)ofufo
r'oemas da cidade
oculta
ESTEVO CREUS
un~a

ollada
. sobre as causas íntimas, sobre as elipses 9o
corazón, sobre a_visión d~n neno que observa
como se descuartiza ·unha balea. ·
X E -R A 1 S

- ~"
~.~

J

Aventuras
na cidade de Lisboa
A escritora portuguesa Alic,e Vieira xa
leva tres libros traducidos ao gal@go, todos eles publicados en Galaxia. Bloque 12, 2'1 esquerda é unha
novela refatada
en primeira
persoa por unha
rapaza de doce
anos. Mariana
ten que éambiarse de vivenda;
dunha vella casa
a un bloque de
pisos novas nun
bairro lisboeta.
Un novo entorno
social oferecerá
unha visión da vida a Mariana na que se
mesturan aspectos doces e amargos.+

........

Western á galega
Por unha presa de machacantes é o
título do primeiro "nabo-western", da
' autoria de lsy New, de Lugo.' Publicado
por Edicións Positivas, narra as
aventuras do
peg~dor de t.iros Chuchy
Race nunha
pequena cicla- ·
de chamada Holllywood. lsy
New recomenda o seu libro,
cheo de humor,
para un posíbel
guión para o cine. T amén sinala
que "hai mentes
quenturentas que din
que o protagonista ainda vive na city
que lle deu fama, que traballa no ramo
da hosteleria e que para non chamar a
atención chicanizou' o nome, pero eu
non me creo nada".+

Contos dé Marilar
Aleixandre ilustrados
por Miguelanxo Prádo

XOSÉ M. EYRÉ

O debate poético do novo milenio

Poemas da cidade oculta deita

-\

Para leitores a partir de 7 anos, está recomendado o libro O trasno de
Alqueidón, da escritora Marilar Aleixandre, fonnado por
tres contos: o
que lle dá nome ao libro,
Neve na Amaía
e Chave da

Ponte, Chave qe
Carballó.
Desenvólvense
no território do
val da Amaía, ás
beiras do Sar, onde se at9pan Alqueidón e Chave
de Ponte. O libro está na colección Merlin de Xerais e está
ilustrado por Miguelanxo Prado.+

1.000 perguntas ~e
galega para opositqres
Dúbidas sobre a língua, mil solucións.
Este é o contido do manual 1.000 preguntas de galego, de Ramón X. Beltrán
Carballeira e editado por Bahia.
Está dirixido a
todas as persoas
que se apresentan ás
oposicións á
Xunta pero tamén se recomenda -para todo o
interesado en am:
pliar coñecimentos sobre a língua.
Está composto de
25 tests con 40
perguntas cada un e
coas solucións nas últimas páxinas. +

(
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Santiago e á
Universidade
na República
Título: Contra a Casa da T roia (JI).
Autor: Antón Capelán.
Editorial: Laiovento.

Ven de sair o segundo volume
desta obra de Antón Capelá.n
Rey publicada na editorial Laiovento que. xa tivo a sua primeira
entrega en anos' anteriores. o seu
título xa é ben indicativo do contido: en Santiago e na Univer~i
dade, no mesmo foomento en
que se popularizaba a imaxe do
estudante desclasado, desraizado
e só preocupado pola picaresca;
pasaban outras moitas causas que
vinculaban o mundo universitário co proxecto nacional galega
do Estatuto, coa vida activa do
movimento obreiro na .cidade ·e
coa cultura e o ensino galegas.
O autor, através dun estudo pausado e laborioso, rastrexando hemerotecas e arquivos, recupera a
memória imediata tan necesária
na história. de Galiza e do que fixeron os seus homes e mulleres e
faino através dunha instinición
tan importante como fo¡ e segue a
ser a universidade, naqueles anos
única e ubicada en Compostela.
Xa no pfimeiro volume, Antón
Capelán, abordaba a importáncia
que tivo o sindicato universitário
da FUE e éla Tuna Compostela

CULTURAL

nos anos 1930-1936: a sua participación reivindicativa fia· universidade, ·o seu traballo de divulgación da cultura galega, a sua importáncia na vida da cidade e o·
seu· compromiso co nacionalismo
galego e o Estatuto; demostrando ·
asi o vizosos que foron estes anos
na construción dunha
entidade pró. pria desde to- Recolle
dos os eidos
onde era posí- tamén a
be l facelo e, postura que
asemade; da mantiveron
queb,ra dramá- alguns
tica que. supuxo a subleva- catedráticos,
ción militar nos
do 36 e as re- sanguiñentos
percusións pa-.
ra Galiza. que e tráxicos
perviven até o anos do 36
día de hoxe . en diante,
Analisaba tarnén o autor de apóio
nesta prirneira ao réxime
entrega o Instituto de Estudos Portugueses e a sua actividade durante este
período da 2ª-República, proxecto
que desde a Universidade enlaza
coa visión ibérica e de relacións
preferentes COI\ Portugal que o
nacio11alisino' galego na sua teoría
e ~a sua praxe política tivo e ten.

'

Mais, o segundo volume afonda
- no que foi propriamente a polémica universitária a pral da galeguización do ensino, tentativa na
. que ainda Galiza e o nacionalismo continua hoxe traballando. O
profesor Capelán aborda o "affai-

re" de ÁlVaro de las Casas · (catedrá~ico do Instituto .de Noia),

abertb c;orno .consecuéncia da
elaboración duh proxecto de ensino en galega e a polémica que
suscitou no mundo da universidade, sobretodo entre os catedráticos. Dese xeito, nas páxinas do libro aparecen as posturas militantes antigalegas do Novo Campelo, de Gil Casares -(que tarnén foi
alcalde de Santiago), de Viñas y
Mey, entre outros. Incluso, algun
deles en declaracións públicas
sostiña que "os galegas nese afán
irrefrenábel de.emigrar que rnani:
festan serán os mellares difusores
da língua espanola": Recolle tarnén o estudo da postura que
mantiveron alguns catedráticos
nos sanguiñentos e tráxicos anos
que van de 1936 en adiante no
seu apoio ao réxirne desde a instáncia universitária como foi o
caso do catedrático Moraleja.
Aborda tarnén neste segundo volume as relacións que as chamadas nacións históricas rnantiñan
através da institución universitária celebrando durante vários
anos o día de San Jordi en Compostela en actos cívicos de convivéncia e cunha ampla colabora. ción dos meios de comunicaeión.
Por todo isto, estes dous libros,
adernais de seren de abrigada leiturapola sua calidade e amenidade, descubren un mundo tan descoñecido como é o universitário
nos anos da 11 República e dos
inicios da long.a noite de pedra ·
que fo¡ a Ditadura franquista.+
E¡:NCARNA OTERO

Título: Anxeliños. Comédia Satánica.
Autar: Roberw Vida! Bolaño.
Compañia: T eatro do Aqui.
Reparto: Charli e Demián Ramos, Roberto
Vidal fü>lafio; Sor Anxélica, Ur§ia Gago; ~eti,
Anabell Gago; Chema,'Xoan Carlos Mejuto;
Tigre, Evaristo Calvo
Dirección e iluminación: R. Vidal Bolaño.
Produción: Belén Quintana.

A emoción existe. Aparece no
medio da guerra entre Charli e
Demián Ramos, dous enredadores
que compiten no negocio de viver
dos demais co mínimo esforzo e
neste exercício aplicado da delinc uéncia deixan escapar, como
quen non -se decata, un rastro carnal e violento de animais en perigo que arreguiza aos· espectadores.

É unha emoción inventada por
Roberto Vidal Bolaño que é quen
carga as pilas e move os bonecos
de Anxeliños, apresentada de comédia satánica pala compañia Te;
atro do Aquí e formada con carac'teres terrenais, de a diário,
máis próximos da comédia picaresca. Dunha parte está Charli
Ramos, profisioflal da estafa, que
representa, axudado pola sua banda, a tentación básica de vivir do
conto na que o rapinante mantén
como pode (anxeliño!) un com-

... ,

..

Cena de Morte en Granada.

Sen dúbidas
Título: 1'1orte en Granada.

Director: Marcos Zurinaga.
Intérpretes: Andy Garcia, Esai Morales,

Edward James Olmo·.

Lanzada co esquema de todas as
grandes producións norteamericanas -con paseo en 24 horas
por cinco cadeas de televisión
da grande estrela Andy García-, a película Morte en Granada atrae ·c on precautións sobre o que pode ser da verdade
tamizada pola espectacularización. Temor estéril. Desde as
primeiras escenas a fita deixa

Nietzsche; a segunda, é o com. portamento que Zaratustra recomendaba para sair da medio.cridade: o consello de empregar o
que se ten de pior para se facer
mellar. As duas ideas morais están enganchada por un trato
faustiano que consegue revelar a
relatividade dos conceitos do
bon e do mao. A diferenza do
Fausto cristián, o Fausto-Ramos
aparece da man do diaño, aoque
vende a sua alma, á beira da rnuller que xurara un dia non volver
a ver, para pegar coa sua pantasma un ponto de baile que permanecerá coma un deses 'momentos
de teatro que xuntan cenário e
· público nunha onda que vai do
calor á espectación e á gratitude.

Que demos
de anxos

"tl
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promis·o de non agresión coa sua
educación s~ntimental básica;
doutra, eslá . Demián Ramos, o
asasino que despreza a cati~eza
dos que, non querendo violéncia
nen dano físico, enredan e arruinan a sua vida e a dos-dernais.

Da man do diaño
A primeira personaxe ~ os que lle
se.r ven as coartadas, significa o
conceito ridículo da felicidade,
perseguida con especulacións infa n t ís , tal corno a denostaba

claro o seu ponto de vista para
despois discorrer en clave d trama policiaca: os Cinico maos
eran os nazis ou exa Franco e os
seus colegas de sublevación.
Sentada esa premisa, sen dúbidas nen falsas equidistáncias, o
conxunto da película mantén a
tensión dos espectadores cun
mecanismo que, non por usado,
deixa de ter efecto cando e tra,
ta dunha revisión histórica: o
uso do fl.ashback matizado cos
avances na investigación do
protagonista.
A película trata do asesinato de
Lorca polos fascistas en 1936.
Pasados 60 anos, ainda hai quen
trata de perfilar exactamente

expresión de primeira h ra nun
estilo próprio. Outro ta nto se
pode dicer da escrita. Certo barroqui rno da primeira bra
aparece agora ap licad con mn
egura e o aber de autor apar e
na c n trucción d tip
u a
bu ca do momento dramático .
A impacié~ia n diál go un
aqu l directo e duro na fi nna de
impoñer a pre enza d públic ,
permanecen n ta últim a bra
de Vidal B lañ . P r - ben
perceptibel, pala r accións do
espectadores, que o .univer de
Anxeliños nace e medra e ch ga
a integrar no seu proveito e tes
defectos de talla.

O público participa nas mudanzas externas da banda de Charli
As intencións retóricas voltas do
Ramos e ri cando por fin apa rerevés far{ dos demos santos e, no
remate previsibel, entrégannos
cen contra o espello da su próun Mefistófeles conmovido. Con
pria incoeréncia, brutais, indevinte (se non levamos mal a
fensos e espidos. No remate, un
conta) obras estreadas, Roberto
aplauso pechado acolle o mutis
Vidal Bolaño é o prirneiro escride Charli R a mos que ven de
tor dramático que ten o pais. A
confesarse nun monólo go que
esta experiéncia hai que xuntar. . sobre en emoción e baixa até
unha carreira feíta de actor e diasubir un fio de voz. Un monórector de cena. Nun tempo sen
logo intensamente teatral ao que
autores, dinque, cos teatros secalquera director , relearia, con
cuestrados polos directores-protoda razón, unha colocación tan.
'tagonistas, Vidal Bolaño é, un lucomprometida, de ária final. Unxo de nós que xunta o ofício da
ha' aposta de autor-director-actor
escrita, da dirección e do actor e
á que os aplausos e os brci.vo (tan
dalle o que de mellar leva dencaros, entre nos) compensan na
tro. Cornó actor que· ven de lon- - mesma medido do risco. •
xe, hai tempo que ten metabolizado os defectos de dicción e de
G. 'LUCA DE TENA

A NOSA ,TERRA
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toda a presadá de responsabilidades individuais. lan Gibson
ten escrito vários libros sobre o
te~a e asesorou ao portoriqueño Marcos Zurinaga, que se rodea de todo o elenco ele actores
hispanos que trunfan en Hollywood J?ata darlle empaque de
gran produción e un éxito comercial case asegur.ado. Abre a
narración cun Garcia LorcaAndy García recitando nunha
cela superposto sobre imaxes da
guerra do 36 e, sobtetodo, ine- ·
quívoco e repetidos planos de
Franco, Mussolini e Hitler. A
partir de e momento todo con¡ te en narrar con grande forza
as inve tigacións dun mozo que,
f uxí<lo ao exílio portoriqueño
en 1936 c a ua família, teima
n aber quen matou ao poeta
que el de miniño admira e de
qu n r cibiu o agarimo e a dedicatória dun libr .
orrecta de interpretación,
magníficamente fotografada, e
cun guión que logra manter a
incertidume sobre un feíto
abando coñecido, Marte en
Granada busca a identificación
do espectador, e faino apesar
dalgunha
carga de tópico flamenco
-anecdótica por outra Chama a
parte-, por- atención
que é capaz
que os
de matizar a
autores
mema escena terríbel síntense
da morte de libres para
Lo r ca en
Viznar, se- falar e dicer
gundo o di- as verdades
ver o pon- fundamentais
to de vi ta
que existen do que pasou
sobre un
crime nunca
aclarado no
eu detalle finai O militar
que ten claro obxectivo políe dá de-

Oskorri
prata de lei
·O grupo, basco Oskorri cumpriu
hai uns meses os seus vintecinco
anos de andaina musical, e para
festexalo fixeron ~n grande concerto no que invitaron a moitos
amigos a compartir o estaribel.
Entre eles; e como representación galega, achábase un Antón
Reixa un chisco despistado no
canto das suas estrofas en euskera
no tema Bizkaiko Aberatsak. Todo os convidados cantaron en
euskera algunhas estrofas das
cancións de Oskorri, mentras estes devolvían o detalle lingüístico cantando nos diver os idiomas
que representaban os seus invitados e, ao mellar, haberia que pedir que Natxo de Felipe recuncara noutra ocasión co galego.
O disco foi editado por Elkar e
nel clase un repaso ás pezas máis
representativas da carreira do
conxunto, amasándose cumpridamente o rexisto interpretativo
que os caracteriza. Cómpre salientar na longa lista de convidados a músicos como Gabriel
Yacoub, Gwendal, Pedro Guerra, Albert Plá, Mikel Laboa ou
Ruper Ordorika.
E fermoso escoitar cantar a diversos convidados no seu esforzado euskera mais bátase en falta, ás veces, esa voz agarimosa
de Natxo de Felipe, a que estamos afeitas a ouvir de sempre e
en todo momento.
Agora, pezas como Tirauki, Aita
Semeak ou Purra, furra son auténticos himnos do folk basca,
pero os primeiros pasos da banda
foron duros, tal como explica
Natxo de Felipe: "Eran os tempos
da censura e a nós até chegaron a
proibimos que tocase o guitarra
eléctrico, po to que non era de
fiar e odia er subver ivo tocando o i~ trumento. N un concerto

Hai cinco anos os compoñentes de Oskorri tamén celebraron o vixéximo aniversário.

só pasamos unha peza co visto
bon da censura e interpretárriolo
unha e outra vez até que o deleg¡:ido guvemativo deunos permiso para tocar máis para evitaren
un. escándalo p(iblico. En tempos
houbo tensións importantes con
certos sectores do nacionalismo
basco conservador, que dicia que
non éramos xente de fiar e chegaron a calificarnos de maos bascas. Cando conseguimos editar o
primeiro traballo, a xente tivo
unha maior informaéión do que
era Oskorri e o conflito eslufuse.
Tivemos unha história bastante
difícil, mais isa influíu no naso
carácter, en que fósemos perseverantes e soubésemos tomannos as
causas con bastante calma".
Como todo conxunto que principia tiveron as suas influéncias,
que no caso de Osk.Qrri proveñen
"dos cataláns da Nova Canc;ó ou
da xeración basca anterior á nosa (Laboa, Lertxundi). A verda- .
de é que xurdimos como unha
aventura dun fato de estudantes _
ao que lles gestaba facer as suas
"musiquiñas" e a cousa complicouse pala demanda excepcional que tivemos, e foi cando
tive~os que reprantexamos que
camiñ9 tomar".
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conta de discos

pexas, ven só
da man dunha indústda que sa·be como engadar ao público.•
XAN CARBALLA

c.s.

O que rnáis chama a atención é
qu o autores deste traballo sfntense libres para falar e dicer as
verdade fundamentais do que
pasou: deuse un golpe de estado,
programouse sistematicamente o
crime, feíto por falanxistas, pero
controlado en todo momento
pola organización militar, derrubouse un governo democrático
para instaurar unha ditadura fascista e prolongouse durante anos
un estado policiaco omnipresente. Agradécese que non se paren
nun moinento aos falsos matices
que adorna a revisión da história
que se realizou nestes anos pasados sobre as "duas responsabilidades" que levaron á guerra.

o demais, xa sen

Disfrutar do silencio
Título: l 'm yours, you 're mine.
Autora: Berty Carter.
Compañia: Verve, 533 182-2.

Cantora que consttue o seu universo
onoro sílaba a sílaba, a Carter ten un
xeito de transmitir, similar ao goteo
musical que extraía Miles Davis da sua
trompeta. Notas e siléncio. Toda a
música se desenvolve en tempos lentos, máis lentos ... Sensualidade xerada
pola contención melódica desta mu-

Antón Seoane sempre dixo que
para unha formación era moito
máis importante levarse b_e n ql:le
as afinidades musicais para máíí.ter unido o grupo durante moitos
anos. O guitarrista Bixente Mar.tínez aporta o dado de que na
banda "calquer idea que se traía,
por disparatada que.. sexa, sempre
é tida en canta e estúdase. Despois deddese democraticamente
se facemos uso dela ou non".
'De Felipe xa salientou que a
própria vida . musical da formación fíxolles ser moi perseverantes, pero engade outros d-~talles:
"Somos moi desordenados, mais
non lacazáns. Non ternos as
causas moi claras e tampouco
excesivamente escuras. Ten ta- .
" rrios evolüír e limar detalles para
mellorar. A história que ternos é
moi dilatada e o tempo pasounos axiña".
Un bon directo é ·fundamental
para conectar co teu público potencial cando se actua nos festiva is. Bixente ma!lifesta que "o
bon sabor de boca que deixabamos nos concertos foi fundamental para o noso futuro". Cando
viron que o interese do público
era moi forte, Natxo deixou a_ca-

~-

llH----1

ller que cria amplos espazos para que o
aporte de dous xóvenes músicos --dos
que sen nengunha dúbida voltaremos
a ouvir falar~, sexa máis que notábel:
o trombonista Andre Hayward e o saxofonista Mark Shim. O disco comeza
por dous absorbentes temas, nos que
xurde o lirismo contaxioso de Mark
Shim, cun son preciso e prec-ioso, como os mestres de antano (Lembra ao
limpo Lucky Thompson baladista); seguimos prendados na música que o disco xera para rematar coa beleza de
September Song, a peza composta por
Kurt WeilL Non faltarán críticas-a este tipo de música acusándoia ele involucionista, confundirido reiteración e
clasicismo. ¡Atemporal si que é! O
caso é que Betty Carter sempre
soubo escoller aos seus
compañe1ros para traballar e,
unha vez tñáis, estes desenrolan
o seu papel, de regalo, para envolver a voz con máis personaLidade que alumea a actual cena do jazz .. Do mellor que se editou o ano pasado. Cando o filón
de vendas destapado s9bre a morte da magnífica Ella Fitzgerald decaia,
quizá a sua -distribuidora discográfica
se decida, 1-ior fin, a demostrárnolo. •

e

.
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Sabor a fado
Título: T erra e ar.
Autora: Bévinda.
Compañia: Auvidis.

Bévinda é unha cantante portuguesa
que viveu na Franza desde os dous anos,
e que nos últimos tempos tenta recupe. rar o seu lado luso mergullándose no
arrecendo e sabor
do fado. Non sabemos como era interpretando composicións próprias,
pero neste álbume
amosa que a penetración nas suas
raices está lqnxe de acadar un resultado satisfactório. Bévinda non canta
mal, aínda que ten moito que m.ellorar
_para competir coas mellores voces do
país vicifi.o, mais interpreta temas moi
planos, con arranxos sen forza que resultan pesados ao ouvinte. Atrévese co
· "Lágrima" de Amália Rodrigues e, curiosamente, é do trance máis complicado do que sae mellor librada, ao ofere- ,
ceñLos unha dignísima versión dun dos
·
mellares fados da história. •

O.L

rreira de mediciña e Antxon Latxa a de direito e houbo compoñentes que non viron claro o de
dar o paso ao profisionahsmo e
abandonaron a formac~ón. -

Oskarri mándanos unha mensaxe
de-que no seu país non .só existen
enfrontamentos e liorias~ tamén
_hai unh9. cultura viva e unha música que pode facer vibrar a espectadores de todo o Estado mália non entender ren da letra que
.están a escÓitar. Os compoñentes .
de Oskorri deberon modificar os
seus costumes Hngüísticos, xa .
que, pésie ao que poida semellar,
non foron
educados na
sua língua.
"A realidade
da língua, Lev~ ·
opina Natxo, vintecinco
é complexa.
anos
_Case todos os
do grupo pro- amosáhdonos
v i mos dun a plenitude
ambiente cas- d~ floclore
telán-falan te.
Eu son dunha que mestura
família de con pracer
Bilbo na que as pezas
no só se falaba castelán, lenes e os
até que con · trebóns
1 7 -18 anos rítmicos
pensei que
era importante récuperar
parte da bagaxe cultural do colectivo ao que
pertencia. Vivir nun entorno castelán: falante e prantexarte unha
vida de relacións e familiar veiculada en euskera é bastante conflitivo. Polo menos os nasos fillos
non terán ese problema, e falar
euskera xa será normal".
Unha das cous.as gas · que están
máis orgullosos é a de ter un amplo abano de idades na sua audiéncia ·e converterse nun conxunto interxeracional. Oskorri· é
unha verba que _designa ao ceo
que no luscofusco anúncia a calma para o dia seguinte, e que
cando se olla pola mañá é presáxio de t:reboada. A .- banda leva
vintecinco anos amosándonos a
plenitude dun folclore que mestura con pracer as pezas lenes e os
trebóns rítmicos que sirven para
pór á xente a danzar. Que por
moito máis tempo o nome de Oskorri sexa presáxio dun ceo tinxido de belos sons tradiciortais. +
ÓSCAR LOSADA
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Edicións do Castro ven de cum,
prir o necesário e histórico pa,
pel de reeditar a col'e.cción com,
pleta des te xornal . nun esforzq
editorial xestado a ·xeito de
ofrenda e h9menaxe á figura de
Santiago Alvarez e á vez en
comprimento dunha insistente
manda de Luís Seoane. Isaac
Díaz Pardo lembra na nota adral
do facsímil que Seoane "fíxonos
ver que o máis importante que
debemos facer hoxe é recuperar
a memória histórica que o fran,
quismo nos tiña agachada, pois
todo o que se faga sen ter en
canta o antecedente non pasará
de ser, por moit0 formigón que
mova, obra intranscendente de
oportunistas qu_e ·se apróprian
de ideas alleas, e nalgun mo,

mento vánllelo a demandar".
Fundada en Madrid, as c.ircuns,
táncias do enfrenta.mento arma,
· do ~ tránslada a r.edaéción ·e iffi,presión a Barcelona e mesmó
fan cambiar o seu formato, pero
Nueva Galicia sempre mantivo
unha rex.a ·personalidade ao lon,
go dos máis de cincuenta núme,
ros pubticados.
O labor de recompilac;ión -de todos eles veu do intenso traballo
de Víctor Manuel Santidrián
Arias en hemerotecas e arquivos
. (algun deles esixe expreso recoñe,
cimento e autorización como se
fora este patrimonio comun dos .
galegas aínda botín de guerra) e
armar e anotar unha colección
<leste "Portavoz.de los antifascistas

PRESENTACIÓN

O que se c¿ñ:sidera: o derradeiro
número fót- súrpr~sivamen~e lo·,
cafizadó entre ós papeis dé"Luís
Soto no Arquivo Provintial de
Ourense. · Tmt~e do e?Ceinplar 54
da série ;fiel ·a topamos noticias
da viaxe emprendida por Caste,
1.ao e o próprk>,Soto por terras de
América na procura da solidari,
dad e a favor da República. ~
·

e

Fotos dos Mayo e extraordináriós debu:xos e viñetas de Brio,
nes- acompañan a publicación
dalgun dos deseños pertencentes
aos álbumes de guerra de Caste,
lao, firmante tamén nesas páxi,
nas dunhas contundentes "Ver,
bas de Chumbó'', artigas antece,
dentes do Sempre en Galiz,a.
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Vítor Casas
S A N. T 1 A G O
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AN~N~

Faculdade de.Xorrialismo.
Venres, 7 de Marzo ás Í 3.,30 horas.
Coa intervenci6n de:
Alberto Romasanta
Xosé López
Alfonso Eiré
Francisco Roddguez

----···---'1t1i
EDIC I ONS

ANOSATllUlA

As -prímeiras accións da guerrilla
-entre elas as andanzas do
Fresco- ocupan tamen as co,
lumnas desta publicación dirixi,
da polo comunista vigués Xosé
Gómez Gayoso quen, unha dé,
cada despois, sería executado no
cárcere da Coruña palas suas
responsabilidades na loita arma,
fla contra Franco.
Escrita predominantemente en
español, mais con sinalada pre,
senza do g!3-lego, contou coa co,
laboración de homes como Ra,
món de Valenzuela, Florencia
Oelgado Gurriarán, Manuel

As crónicas do terror e a repre,
sión en Galicia -casos das pes,
cadoras do Muro asasinadas en
Punta Herminia, catro mozos
mexic~nos fusilados en Ferrol ou

--.

· o exterminio de Benigno Álvarez e a súa familia- chegaban
puntualmente e merecian sec,
ción própria no xomal co doble
fin de informar das vítimas e ·dos
verdugos. Moitos dos nomes de
matari-fes e paseadores descú,
brense nas informacións que
chegan desde cidades e aldeas da
.terra 04upada.

.,

XOVES
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Maure, Bibiano Osario· T afall,
Luís Bóveda (primo camal de
Alexandre), Arturo Cuadrado e
moitos outro que, por razón do
conflicto bélico, e condían bai,
xo pseudónimos a sua verdadei,
ra personalidade.

Entrevistas
a soldados galega
Mália a férrea censura militar

Nueva Galicia enchíase con en,
trevista a soldado galega pa,
sados desde a zona facci a e
declaración en tomo á unida,
de dos antifa cistas nunha séríe
monográfica na que tom n a
palabra numero o miliciano ,
oficiais e intelectuais alegas.
As chamada á unidade -ver,
dadeiro norte de Nueva
Galicia- bu caban art llar un,
ha fronte en t rno o cad r
galegas do PCE. Oeste xeit , a
liña edit rial utilizaba unha r tórica unitari ta que tentaba
organizar aos soldado afiliados
a CNT e UGT e achcgar aos
dirixentes do Partido Galeguis,
ta na zona leal en tomo ao li,
derazgo de homes como Santia,
go Álvarez e Francisco Gayoso.
De fei~o, e acorde con aquela
dura situación e os tempos que
corrian, nos titulares e planas
de Nueva Galicia deslízase un
non disimulado culto á persa,
nalidade de Enrique Lister, fa,
vorecido en ·todo caso pola sua
importante xefatura militar.

NA -GALERIA SARGADELOS
·coA INTERVENCION DE

MANuEL PORTAS E

CALRos SnvAR

'

A

EDICIÓNS

ABOSADBllA

Nova Galiza e Nueva Galiciaí re,
cuperadas ambas pola teima de,
mocrática do editor Díaz Pardo,
configuran unha referencia do
esforzo por defender desde 1936
a terra do fascismo para acadar
hoxe o nobre valor da informa,
ción histórica e o compromiso
. con aqueles que, .como Xosé
Góqi.ez Gayoso, quixeron bater
na ditadura. •

ANOSA TERRA
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Uxiae ·Pimentel unenflamenco.e música tradicional
Eti Marz·o -sae o novo disco La Sal de la Vida
-0- ÓSCAR LOSADA

Xesus Pimentel e Uxia son o xermolo de "La Sal de la Vida", un
disco que editará o vindeiro mes o selo Nubeneg;.a ~ no que tamén
participan as cantantes Rasha (de Sudán) e María Salgado (de Cas,
tela). A guitarra de Pimentel é o nexo dos temas destas tres artis,
tas. O proxecto nasceu un dia no que o guitarrista galego estaba a
tocar na casa coa música de fundo das Leilia. "Nese momento de,
cateime de que habia unha ligazón entre o que tocaba e o que escoi,
taba e asi, un pouco por casualidade, púxenme a traballar no "tema,
ainda que eu xa matinaba desde había tempo nesta posibilidade".

Pimentel ensinoulle o seu trabal lo á cantante Uxia, sempre
aberta a proxectos desta caste, e
o duo embarcouse na xeira. Á
intérprete porriñesa a idea pareceu lle "moi interesante" e salienta que andan a facer "unha
integración da guitarra flamenca
na música popular galega, non
unha fusión, aproveitando as
uas posibilidades e elementos
comun : foi unha boa ocasión
de meter cantos flamencos con
inspiración norteña".
A idea inicial ampliouse coa
preséncia de Rasha e María,
quen chegan a cantar en galego, ao igual que Uxia faino en
árabe nun momento da obra.
Estamos <liante duns temas
pouco cotiáns na andaina musical das cantoras e que poden ter
continuidade neutras voces, segundo explica Manuel Dom(nguez, o responsábel de Nubenegra. "Temos moitas voces femininas no selo e o ano que vén,
se todo sae ben, é posíbel que

saquemos outro disco. Cómpre
suliñar que Uxia e Pimentel se;
rán o alicerce do que aconteza".
Mália que .este traballo dá, nestos momentos, os seus primeiros
pasos, xa existe unha oferta para
facer unh.a xira por Alemaña e
as Ac;.ores. Para Xesus Pimentel
o proxecto "colleu máis cor ao
contar con tres voces e as percusións de Rasha, mais non desboto elaborar un só con música galega, pesto que existe moito material co que traballar". Todos os
participantes están moi ilusionados co disco e pensan que pode
supor un éxito no mercado. A
base é procurar elementos comuns dentro da diversidade de
estilos das participantes e para
Manuel Domínguez "a guitarra é
moi completa harmónicamente
e ideal para facer o labor de
acompañamento".
"La Sal de La Vida", gravado nos
estudos Axis de Madrid, pretende festexar a posibilidade de

xuntar maneiras moi distintas
de se achegar á candón e cele- ,
brar o entend imento m.útuo e a complicidade dos
músicos. Esta
pode ser unha
boa tent.ativa
de unir o fl~
menco coa nosa música e resaltar os aspectos cemuns
que as acerca
"non só no sentirnento, -aclara
Uxia-, senón no xeito de cantar e nos esquemas métricos moi
semellantes".
Agora son os puristas do f~lclore
andaluz os que poden tirar a dar
contra a heteroxeneidade do
proxecto, pero Pimentel declárase tranquilo. "Coa guitarra flamenca pódense facer moitas
cousas e témola atopado nunha chea de gravacións non e~trita
mente flamencas. Xa se ouviu
mesturada con outros folclores e
considéroa como un instrumento máis. O único que acorre no
noso traballo é que está presente
en todos os temas, polo que convértese nun proxecto arriscado".
Alguns temas deste .álbume xa
puideron ser escoitados esta semana-en Santiago e lugo dentro
dunha mini-xira galega para pre- ·
sentar o novo disco ao pú~lic9:•

Xesus ~1, Uxia e Rasha ~a gc:avación.

OPtNIÓN
,...,

TEMPORADA TEATRAL E COMPANIAS-RESIDENTES·
Reclaman a compañía de teatro programación e ta le e non lle falta razón. ¿C~mo é
p i le que un e pectáculo que pre enta posibilidad de er p sitivamente acollido por un
ampl ban da p boación de apareza da programaci ' n de poi de dou días? ¿Como é po i.bl qu n alicia n n e teña e tudiado a neidad d ir ampliando a c ta de e cenario
grupo , obre todo cando os resultados de
público, p i crítica hai moi pouca son cada
dfa mái fav rables? ¿Ou é que na máis importante cidades galegas non é posible ofrecer unha pr gramación p rmanente e e table de espectácul galegas?
Para poder desenvolver proxectos <lesas características e asentar unha verdadeira programación teatral nin circunstancial nin aleatoria, .
será preciso asumir e compartir unha serie de
riscos pois os teatros non se van encher dun día
para outro, polo que os seus responsables e xestores, se é que de verdade son axentes socioculturais, deberán promover todas aquelas medidas que contribúan á lograr maiores cotas de
ocupación das salas que rexentan. E as medidas, se é que algo se · sabe de dinamización sociocultural, son moitas e moi variadas. Programar non consiste en encher de efemérides un
calendario senón conseguir que as actividade se
proxecten no medio social e tampouco debemos esquecer que se o éxito ou fracaso no plano artístico é responsabilidade do grupo, a cota
de ocupación dunha sala é responsabilidade directa dos seus xestores. ¿Como é que aínda hoxe son os propios grupos os que remite,n os famosos "bonos" aos centros escolares? ¿E que os
responsables das salas e teatros non poden des·eñar un modelo único de ' actuación nesa materia~ ¿É que a ninguén·se lle oc~rreu a posibili-

'

'

MANUEL

F. VIEITES
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'E

que nas
máis
importantes
cidades non é
posible ofrecer
unha
programación
permanente e
estable de
espectáculos
galegas?"

dade de emitir un carné dó espectador? O problema radica na permanente confusión entre os
conceptos de xestionar, programar e contratar.
E ese problema é aínda máis grave cando as
programacións se realizan con cargo ou coa
axuda de fondos públicos.
Nun momento no que as máis importantes cidades galegas e no norte de Portúgal configuran
ese espacio de coordinación e cooperación que
deron en chamar Eixo Atlántico, sería bo analizar, estudiar e compartir aquelas experiencias
que poden axudar a deseñar e desenvolver políticas culturais que, máis aló dos fastos e das programacións efémeras, contribúan a crear tecido
cultural, porque así tamén se crea riqueza e postas de traballo.
Nunha pequena cidade de non máis de 50.000
habitantes chamada Viana do Castelo existe un. ha programación teatral estable e diversificada,
orientada a satisfacer as expectativas dos espectadores, mesmo as dun público -tr;:ldicionalmente
desatendido como o infantil. Boa parte dos espectáculos son programados tamén nas vilas ve,
ciñas de Caminha, Melga~o, Paredes de Coura,
Ponte da Barca, Ponte de Lima,. Vila Nova de
Cerveira ou. Póvoa de Yarzím·, e para o mes de
novembro está anunciado o segundo Festeixo,
Festival de Teatro do Eixo Atlántico, no que
una vez máis vai participar unha nutrida repre.sentación de grupos galegos. Entremedias prográmanse conferencias, recitais poéticos, funcións de teatro escolar e oútras diversas actividades inseridas no ámbito da animación teatral.
Foi sen dúbida a decidida vontade da Cámara
Municipal a que pe~mitiu que desde o Teatro
Municipal Sá de Miranda se desenvolvese un

proxecto .d e dinamización teatral coordinado
pola compañía residente, o Teatro do Noroeste.
Un colectivo creado en Outubro de 1991 por
José Martíns e que nos seus Cinco anos de existencia ten realizado 30 produccións teatrais das
que se ofreceron máis de 880 funcións cunha
media de 130 espect?dores por función. Cinco
anos nos que se aprecia o interese por crear e
consolidar un público propio e de construÍ'F un
reperto~io d~stinado a ese público específico. O
teatro constitúe un feíto central na vida cultural da capital.que acariña o noso Liinia e na actualidade Teatro do Noroeste conta cun cadro
de persoal integrado por 28 persoas.
Sen pretender establecer unha relación casuística entre temporada teatral e compañía residente, entendo que este pode ser un modelo facilmente transferible á n:osa propfa realidade sem- .
pre que queira e se saiba adaptar á mesma e
sempre que se analicen ben polo miúdo os criterios para a contratación, posta en marcha, desenvolvemento e avaliación do servicio. En Galicia existen sete cidades e má"is dunha ducia de
vilas susceptibles de acoller e promover unha
experiencia que tería como prÚlcipal obxectivo
a creación de tecido teatral, pois. entre as funcións dunha compañía residente poderiamos
considerar a prqdu~ción de espectáculos, a programación dun teatro ou sala, a animación teatral de base e a participación activa no desen- ·
volvemento cultural desa vila ou cidade, da súa
área de influencia ou da mancomunidade de
concellos á ql!e pert~nza. Velaí unha maneira,
¡unha máis ! , de estructurar .e vertebrar a actividad e teatral no país, de c:onverter q teatro nun
feito central na vida tomúnitaria. •
MANUEL

F. VIEITES é

direc ~or

da revista Teatro GaLego
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Almorzar clinha parvada
que navegarán eh la odisea del
Outra variante da parvada é ·a
año 2001".
parvada parva, que é amáis parv;:i ..das .par.vadas. Unha desas,
.
.
precisamente, almorcei o outro ~
lmorzar unha parvada é cooi .un. desd pais fundadores
mo almorzar ünha galleta ·
dí\!, .luns, 25 de febreiro. A ga; cos que vacila Blanco quen
tontiña. Hai parvadas simlle.ta tontiña estaba publicada .
dixo que non hai países pepáticas. Por exerriplo, Julio Gamen La Voz de Galicia e asinada · quenos senon almas cativas. E
ba, que non era parvo pero tiña · por .Roberto- L. Blanco yaldés.
cabezas de bolq, engado eu, paun peso de catro pesetas, escrib(u
ra que non se dé por aludido o
algunha parvada simpática ·sobre
conta dunha crítica ao
articulista. Non lle vou botar
o idioma galego, do que dicía que
·
B'loque pola defensa que
ningún sermón, porque o suposó servía para "hablar con las ga·
fai ·esta· forza política d·os
ño felizmente ateo e a min non
llinas o coh las vacas". Josep Pla,,
pequenos comerciantes fronte
me pilla. por_·fundamenta lista.
que tampouco era manco escriás grandes. superficies; o articu- ~
Pero
mellor lle aproveita uh
bindo nin chinchando, aproveilista ironiza sobre o que pode
poúquiño de leite para mollar a
tou mellor1 o -tempo e. na vez de· ·· dár de si propio "un país de tres
parvada. Nesé mundo transdenigrar o rnellor tesauro do ber·millones. de persónas y· tréinta - frontetriz0,,· globalizado e cibece, deixou-para a posteridade El
mil kilómetros cuadrados". E
rarcádko qu~ el debuxa, ás linQuadem gijs, unha xoia da litera:
na galleta inete polo medio unguas e as creacións culturais tetura catalana. Pero dándolle a
.ha ri.s tra de sarcasmos : "Una . rán a. dim.e nsión de principais
volta á parvada de Camba, ata filengua llena de futuro, la indisrecursos. Tarri.én no eido da
ca fennosa. O galego, lingua páncutible ptoyección. mundial de
economía. Un pode exportar
teista, que o mesmo sirve para rasus padres fundadores --desde
marisco ou madeira por autoeszonar cun · burro que para facer
Risco a Castelao-, le aseguran
trada. ¿Qué exportará por infounha tese dóutoral.
vía ou satélite.? ¿Parvadas parun lugar al sol .ent~e las fuerzas
O outro dia almorcei unha parvada.

f

.A

A

ao

vas? Po is ñon creo que haxa ·
moita demanda. 'Exportará, si é
que ten, música, ficc ión, ideas e
imaxes que signifiquen algo dist ih to no mundo. Sin ir moi
lonxe, ho:xe en día, o segundo
sector de exportación en Irlanda é a chamada "música celta".
· 9-alquera o entende, aínda que
hai urriversitaros en Galicia
que se rin moito do que lles dá
de éomer. ·
1

a·i .pouco estiven nunha
universidad-e ·éle ·Estados
Unidos, invitado a un encontro sobre literaturas "hispanoamerica.nas". Non é que o galega s~xa a última moda en
USA, pero si había un respeto e
un interese que un non encentra nos señoritos da propia ca a.
Estes son tan tacaños que só
nos ofrecen de almorzo algunha
que outra parvada.+

tl

FRANc1sco A. VmAL

A ' liberadora singradura da dorna
¡•

Debía estar moi desílusionado o
Rei Sabio cando, á volta dunha
das súas reais empresas, encontrou á nobreza albototada, e entón, non exento de certa soma,
escribiu un poema para expresar
o seu desexo de renunciar aos
campos de batalla, de desfacerse
das ataduras do seu manto real
e fuxir das insidias da corte:

Xela Arias
'Non se escrebe
sobre maternidade
porque non ten cabida
no mundo de homes'
Que está a ler?
Estou con tre libro . O primeir '
un en aio titulado Figuras de la madre, d vá ria autora coordenado
por Silvia Tubert. Reune artigo
que, de de un ponto de vista femini ta, rastrexan no ímbolo ulrurai obre a maternida<le que no
deixar n fundamentalmente c1v1lización cri tiana e grega e qu influen di rectamente en como vivimo e teJenómeno. O cgundo é El
laberinto sentimental, Je Jo ·é Antonio Marina que, a tra\' ' da filo ofia,
con true un m~pa de entimento .
O terceiro é Que me queres amor?, de
Manuel Riva , do que reseñaría que
fai poética desde a narración.
Que recomenda ler?

.. . mais tragerei un dorm~n
e irei pela marinha
vendendo a¡::eite e farinha; ...

Góstame moito ler pero on da
que disfruta da leitura no momento sen lembrar o libros polo miudo posteriormente. Entón, o que
recomendo on o libro que e tou
ler agora, que on s que me teñen
quente a cabeza e o corazón.

Porque as ·domas sempre dernn
prestixio a quen as tina e liberdade a quen as pilotaba.

Ven de publicarse Darío a diario . .
Cales foron os motivos de t e no,
vo poema eu ?

N

Parin, o cal quer dicir qu pa ci por
un embarazo · qu , polo tan o, ·on
muller. Isto d fine a int nción de
empezar a e crcber tes ver o · ando meu fi ll tiña n ve m · -. Todo o pr ce fíx me reflexionar aín;
da qu
libro non e taba planificado. Era unha explicad n para m in
me ma que, co an s, a mcllor, lcria ao meu fillo. Amosaba as contra- ·
dicións pola rnatemidade e a crianza. Pensei que os versos ian quedar
na casa pero leunos outra muller
que me animou a compartir a experiéncia desta escrita con outras mulleres. Unha vez que o libro é editado e sae do entorno familiar, Darío
pasa a ser calquer neno.

on quero a~egurat q_ue este
dorman fose algún antepasado da doma qUe tódos coñe. cem,os ou, siniplemente, unha
barca daquel tempo. Sobre a antigüidade das domas n inguén ten
nada claro, por máis que, arreclof
da súa o.rixe, a lóxica e a fantasía
mestúranse en novelescas lendas.

distintas fonnas de construíla, de
"calime" aquelas nas que as táboas do casco se montan superpostas, tal as tellas do tellado, ou de
''.tope", para aquelas nas que estas
van unídas pero sen montar.

_el unidas. Ela serviu. de transporte e nexo de unión entre as dúas
arelas, traendo ás repoiefras de
Vilanova ao mercado da Pobra e ·
levando a mandadeiras comó a
siña Sinforosa de Rianxo a Carril. A doma era o vP.hículo por
medio do que as dúas bandas da
ría de Arousa fi;mnaron durante
séculos unha-.. bisbarra natural
que, ata }1on hai moitos anos, tiña en Vilagaicíá a súa capital, e
as xemes· de· ~
. ·. ibeira, de Palmeira, da Pobra, de Boifo~e. de Rian- ·
xo, iruza:ban' 6- mar -p 'a r·a ir ao ~
· i ·
banc9 aú ás tendas.

Hai quen .asegura que. son as
descendentes directas das embarcacións viquingas, que atacaron a ría de Arousa aló pola
Alta ldade Media; e que os nasos devanée iros aprenderon a
áis misteriosa é a súa técconstruíla~ nunha base que os · .
nica constru~~iva, na que
mesmos normandos tiñan den~
cada unha ·das pezas, tal as
tro da. ría. (Non vos sei).
dun crebacabezas, son elabora- .
' das independentemente, e . logÓ
Quizabes os nomes das moitas
:colocadas nun lugar preciso; cape zas que a fonnan, as cales manda unha dunha macle.ira deterteñen un vocabulario de' orixe
·-minada e dunha forma irrepetimoi anterior ao dos termos rnarible, tan perfecta, ,que. a · única
ñeiros actuais, .puidera aclarar alevolución· cónstruáiva que desgo sobre os anos que hai que suca
de sempre sufriu .a: dorna foi o
on era, pois'. usada só para a
as nosas ribeiras. Nomes como
reforzo do tope da popa para
pesca, de onde recibe o sobre
"fura do traste" para designar o
·aguantar un motor fóra-borda.
nome segundo a arte á que se
oco do pao .da vela ou "remadoi· dedicaba, trasmalleiras, polbeiras
ra de couso'" para citar o lugar no
E fo¡ precisamente esa robusteza
ou xeiteiras; a doma era o medio
que se instala o tolete do remo
das formas, a que posibilitoi1, quque abría fronteiras náturais ou,
de babor, tras ládannos a unha
rante tantos séculas, que as dúas
como nos lernbra o póema ·de
. linguaxe exenta de engadidos
niarxes da ría, na vez de estar seAfonso X, a que servía para- libealreos; tal sucede tamén co das
parada polo mar, estivesen por
rarnos de miserias e ataduras.

M

,
N

Sobre esa singradura de liberdade que ela proporcionaba,
contaif, nalgúns lugares da Ría
de Arousa, que aló polos anos
corenta, cando un daqueles
tr:ansatlánticos que facían a rota entre Arxentina e Vila.garcía, collía o rumbo da boca da
ría, encontrouse cunha dorhi~
ña que emproaba o horizonte
difuso do alén mar.
.
· ºcapitán do barco, coi;
. ...
dando que aquel mari..,
=· '~ ~- ñeiro ía perdido, chaf. :
· mÓuno desde a cube~ta:
-Señor, ¿onde vaí?
-A sacar unha moa a América.
-Pe~o, home de deus, '¿non haberá dentistas en Espá~a? .,

-En España , Señor Capitán,
non se pode abrir a boca.+

A topa moitas r.eferéndas literárias co tema da maternidade?
Desde o ponto ge vista"l}rtísti~o, é
un tema pouco ·tratado, ó que resposta á sociedade na que vivimos,
non igualitária, na que as mu llel-es
entran nos espazos do home e,
nestés, non existe a matemidade
que queda 'e ntón corno "o noso
problema".+ .
·
Poeta. LugLl (1962).
Obras: Demmcia do equilibrio , Lili sen piswlas,
Tigres coma cabalos e Darío a cliarirJ.
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O Trinque
Michael Collins

X "X

Irlanda, nos anos ~ez.
Esta pdícula realiza unha
das reflexións máis
valentes que se coñecen
sobre este tema.•

A violéncia política que
neste século se
popularizou baixo a
denominación de
terrorismo naceu en
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Carteleira

CO:.X.LÓPEZ-PAZOS
~

'

.

W. MICHAEL COLUNS. A .histó-

cuentena, abc¡.nd~~ad~s polos se.ús homes, deciden vengarse. Sél· a boa factura
industrial salva, a médias, un guión demasiad9 feble.

. ria do fundador dó IRA que lo.· grou, nos anos vinte, a declaración de Irlanda como · Estado libré. Biografia
vertixinosa,yiolen_ta e polémica.

lkfJf'. THE WONDERS. Anos sesen-

lffli'. MORTE EN

foco,
certame de
fotoxornalismo doClube
de Prensa
de Ferrol,
pode ollarse
na Casa do
Cultura de
CHANTADA.

GRANADA. Os
. hispanos de Hollywood buscan en
Lorca as raíces da sua cultura. Ben o -retrato do estado nolicial franquista nos
anos cincuenta, mal Andy García.

Arzua
• FEIRA

FE TA DO QUEIXO
O fin Je semana do 2 de
Marzo celébrase a XXIll
Festa do Queixo.

ÜS DESASTRES
DA GUERRA

Os gravados de Goya sobre a
guerra cos franceses pódense
visitar na Casa da Cultura.

Chantada• EXPOSICIÓNS

Bue u
•MÚSICA

KA o
A ban<la do Morrazo Kaos
acrua no Aturu.xo o vindeiro
C>omingo 2 ás 21 horas. Organi:an o alunas de 3 2 de
FP-2 do IESP Johan Carvalheira e o Colectívo Rebolo.
• POESIA

ANiVERSÁRlO DE
)OHAN CARBALLElRA

A Asociación Amigos de Johan CarbaUeira artella unha

Pilar Garcia
Negro fala
das

Evidé~cias e
ospiracións
das mulleres
o próximo
Xoves 6 en

BURELA

xomada de poesia e música
c a participación de grandes
p eta Jo momento, para
celebrar o LX Aniversário
de Johan Carballeira, autor
do poemário Canafol. A
, ociac1ón tamén anda a recabar apoio para a e nstruci6n Jun monumento en recnrJ) do poera. O re iral ter-.] lugar no salón de actos do
In tilut , o Venre 2 de
Fehr •1ro ás 20,JO.

Burela
• CONFERÉNCIA

MULLERES: EV! ÉNCIA
E A PIRA IÓN
Pilar Garcia Negro fala sobr as mullere , o Xove 6 ás
21 h. da noitc na Zaranda.
• EXPOSICIÓNS

PEQUENOS DEBUXOS
De Santiago Catalán, durante o mes de Marzo na

Zaranda.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
Saúl Otero,
Manolo
Busto e Lois
Magariños
son os Tres
tristes tigres
que están a

TRES TRISTES TiqlES

A taberna O Galo Negro,
acolle cadros de Saúl Otero,
Manolo .Busto e Lois Magariños, até o 20 de Marzo.

expoñ~ren

CAMBADOS.
E oXoves
27 estará en
LUGO Uxia

acompañada
de Chuchus
Pimentel.

Cangas
• EXPOSICIÓNS

PILAR BARREIRO
Colga cadros no Canis Lupus, até o 15 de Marzo.

ÜALICIA EN FOCO
A Casa da Cultura expón
as obras apresentadas ao
certame de fotoxomalismo
. Galicia en foco do Clube de
Prensa de Ferro!. Pódese
vi itar até o 7 de Marzo.
• FEIRA

SINFÓNICA DE ÜALIZA
O Xoves 27 xunto a mezzosopran0 Mireia Pintó e dir ix ida por Antoni RosMarbá, sobre obra de Mar-·
c,o, Monrsalvarge e Brahms.
As 20,30 h. no Pazo de
Congresos. Tamén actuan
ao Xoves 6 de Marzo, á
mesma hora e no mesmo local, baixo a dirección de James Ross rnn obra de Dvorak, Respighi e Stravinski.

ta. Dirixe T oni Hanks. Catro rapa~
conseguen fonnar un grupo musical .e
ter un éxito breve (igual que o da própria
·pe.lícula).

~ CRÚÍANDO A ESCURIDA- •
. DE. Jack Nich.olson -interpreta a
un pai que 'quere matar"ao condutor que
atropelou á sua filia. Envoltório de suspense, con enf~que metafísico. t
~O

CLUBE DAS PRIMEIRAS
ESPOSAS. Tres mulleres na cin-

~s

~O

AMOR PREXUDICA SERIAMENTE A SAUDE. Dirixida por Gómez Pereira. Comédia española divertida e ben construida.
~ ROMPENDO

AS ONDAS-. O
danés Lars von Triers (Europa) re- ~
trata a intoleráncia da relixión calvinista, atravéS dwilia lin~axe anevadora. t

.A banda

escocesa
Capercaillie
vai estar o
próximo9
de Marzo na
CORUÑA.

•TEATRO

EsCOLA DE BUFÓNS
Ouna coidada commedia
dell'arte da compañia Ollomoltranvia. No Rosalia Castro do 6 ao 8 de Marzo.

FElRA DO VIÑO
A V feira do viño celébrase
os vindeiros 8 e 9 de Marzo, coa participación de colle i re iros particulare~ e
adegas comerciais.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS

A CORUÑA

Ferrol
• EXPOSICIÓNS

25 ANOS+

UN

Debuxos do humorista gráfico Xaquin Marin, feitos
durante máis de 25 anos de
profisión. A mostra abre no
Centro Cultural Municipal.

1809-1936
ÜOUTRINA 00 BOSQUE

A evolución urbanística e
económica da Coruña nas
vellas fotografias que expón o Arquivo do Reino
da Galiza.
SOLEDAD PENALTA

Pintura e escultura de Xúlio
Sanjurjo Aler ná ga lería
Sargadelos (Dolores, 55 ).
Pódese visitar ainda até o Z
de Marzo, á mañá de 11 a 2
e á tarde de 5 a 10. Domingos abre de 12,JO a 2,30.

Expón e culturas na sala de
mostras de Caixa Galicia
6 até o 28 de Febreiro.

L ug_o_ __:____

•MÚSICA

• EXPOSICIÓ_NS

CAPERCAILLE

ARTE ACTUAL

Música celta coa banda escocesa o 9 de Marzo ás 21
h. no Pazo de Congresos.· O
Donald Shaw, Karen Matheson, Marc Duff e Charles
McKerron, apresentan o
disco To the moon (1995).

Lucio Muñoz apresenta
obra na galeria Clérigos.

mentel, iste Xoves 27 no
Círculo das Artes.

Los ENEMIGOS
O grupo de rock e blues madrileño, actua o Xoves 26 e
Venres 27 no 2 de Copas .

Moaña

ZZTor
Actuan no Coliseum o vindeiro 4 de Marzo. As entradas xa están á venda por
2.500 pta. Nas billeteiras
do concerto a 3.000 pta.

Christian Villamide expón
cadros abstractos de técnica mixta na Biblioteca Pública Provincial.
•MÚSICA

·BAILANDO EN VERÁN
A compañia Espello Cóncavo representa a obra de
Brian Friel, Bailando en verán, no Centro Socio-cul-

ANTÓN SOBRAL
A . sala Teucro mostra cadros de Antón Sobral, até
o 4 de Marzo.
•MÚSICA

P AISAXES, ENTROIDOS

CARLOS DO CARMO

O pintor Ba\domero Moreiras mostra obra recente na
sala do Ateneu.

Música tradicional portuguesa, o Manes 4 ás 20,30
no Teatro Principal.
CELLO E PIANO

CONTEMPORÁNEOS
Con Emil Klein e Sorin
Melinte, o Xoves 6 no au. ditório de Caixa Pontevedra.

tural Daniel Castelao o l
de Marzo ás 22,JO.

Escolma de 100 fotografias
feitas por Pastor Outeiral
desde 1992 en Ourense.
No .Museu Municipal.

Ourense

•MÚSICA

Santiago

IÍCINEMA
.
OHOME oo

Los ENEMIGOS

• EXPOSICIÓNS

O Sábado 1 de Marzo na

JoAo B1E1TES

UXIA
Actua xunt0 a Xesus Pi-

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

E ROMARIAS

•TEATRO

AB lN!TlO

clube Padre Feijoo pasa iste
filme de Arturo Ripstein
con g uión de Paz Alicia
Garciadiego, e interpreta ción de Patricia Reyes
Spindola, Evangelina Sosa
e Damián Alcázar.

SuL

(The Southener. USA
1945. B/N 92 1~in) Un fil.tne· de J ean Reno ir e Wi·
lliam Faulkner, no Cine
clube Padre Feijoo o Xoves
.6 de Marzo ás 20,30 e ás 23
h. {Casa da Xuventude).

Sala Mandra . ..

Expón novas pinturas no

Pontevedra
•CINEMA

QUE FACEMOS
COAAVOA

A MULLER 00 PORTO

(Tatie Danielle. Franza
(La mujer del puerto. México 1991. Cor, 110 min)
O Xoves 27 de Febreiro, ás
20,30 ás 23 da noite no
Teatro Principal o Cine

1990) De Etienne Chatiliez, pásaa o Cine clube
Pontevedra o Mércores 5 ás
20,JO e ás 23 h. na sala de
Caja Madrid.

·Café Rua Nova, até o 3 de
· Marzo.
DIE BRüCKE .

Expresi~nismo alemán, ·
cun cento de obras de ~
· Heckel, Schmidt-Rottluff,
Emil Nolde e Ludwing
· Kirchner, os carro fundadores en 1905 dn grupo Die
Brücke. Pódese visitar até o
J de Marzo n a lgrexa da
Universidade.
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CARTEIS PARA
O FESTIVAL lRMANDIÑO

A Asociación Castelo de Moeche busca carteis para anunciar o XVIII Festiv al Irmandiño que terá lugar os
dias 22 e 23 de Agosto. Premian con
25.000 pta. os carteis de 50x65 que
cheguen antes dO' 4 ele Maio á: A.C.
Castelo de Moeche. Lavandeira-Labacengos. 15564 Moeche. As obras
han levar lenda "XVIII Festival Irmandiño. Móeche, 22-23 'de Agosto
de 1997. " e o logotipo oficial. Tamén ha levar os dados do autor mm
sobre pegado no dorso. Máis información no (981) 40 43 54.

a

PRÉMIO ESCOLAR
· 10 DE MARZO

Con~ocado pola Fundación 10 de.
Marzo de CCOO e aberto a todos
os escolares de EXB, BUP e FP en
equipas ou individualmente. O tema é O mundo do traballo (condicións laborais, confliriv idade, nacimento e desenvolvimento das organizacións sindicais, etc). Os ·traballos (entre os 20 e os 30 fólios mecan ~grafados a dobre espazo) envia-

ranse antes do 7 de Marzo de 1997
co nome do centro de ensino, do
coordenador e dos alunos, á Furidaciórr 10 de Marzo: República de El
Salvador, 15-5º. 15701 Santiagó.
H ai dous prémios de 50.000 pta. para traballos .en equipa (¡nínimo 3
persoas), e 25.000 pta. para individuais. Teléfono (981) 59 97 65.

na Biblioteca Nova 33 (Rua Nova,

P,RÉMIO LITERARIO
ANXEL FOLE

BECAS PARA ESTUDOS
NO ESTRANXEIRO

A Fundación Caixa Galicia e o xornal
El ProgresQ convocan a XI edición do

A Fundación Barrié oferta 40 becas
para o curso 98/99, de ampliac ión
de studos no extranxeiro dirixidas
a licenciados que teñan rematado a
carreira despois do 1 de Xaneiro de
'1992 . Pódense solidtar até o 18 de
Abril de 1997 m¡s oficinas do Banco
Pastor o u na própria Fund ac ió n :
Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña. Teléfono (981) 22 15 25.

certame Ánxel F_ole (cun prémio
único de 1.000.000 pta), desta volta
adicado á figura e obra de José C recenEe Vega. Os traballos han ser inéditos, cunha extensión máxima de
CONCURSO
. -, 100 fólios mecanografados a el.obre
BARCO DE VAPOR
espazo por unha só cara. T efien que
chegar por cadriplicado e baixo plica
A Fundación Santa Maria convoca o
antes ao 31 de Marzo de 1997 a
Concurso do Libro Infantil 1997',
calquer departamento de Obra social
cun primeiro prémio de 1.000.000
da Caixa G al icia, ou do xornal El
pta., que conleva a edición da obra
Progreso (Progreso, JZ,.27001 Lugo).
pola Fundac ión, e outro segundo
O teléfono de Obra social de Caixa
prémio de 200.000 pta. Está aberto
Galicia en Lugo é: (982) 22 40 12.
a textos du,n n:iínimo de 50 fólios
.mecanografados a dobre espazo e
ÜRIENTACIÓN EDUCATIVA
por unha só cara (hai que mandar as ·
obras por triplicado). Os ~1rixin ais
O D~pan'amento de Pedagox ia ~a
han ser iriéditos e escritos segundo a
Universidade da Coruña, artella un
normativa oficial. Os -envíos, baixo
simpósio do 9 ao 11 de Abril, baixo
seudónimo e plica, teñen que cheo lema Cara onde camiña a orientagar antes do 15 de Novembro de
ción! Canta coa presenza de mem1997 'á Fundación Santa Maria (pabros das universidades de Barcelona,
ra o concurso Barco de Vapor): A
Alm!!ria, Valéncia, Sevilla e Euskal
Paz, 8. 36202 Vigo. Información no
Herriko. Maior informac ió'n n o
(986) 28 27 33.
(981) 21 3344.

33-2º. 15705 Santiago. Apartado de

PRÉMIO DE
NARRACLÓNS XUVENIS

A Biblioteca Nova '33 co patrocínio
da Fundación Caixa Galícia convoca
o X Prémio de Narracións Xuvenis
Rua Nova, dotado cun primeiro prémio de 250.000 pta. O concurso está aberto a menores 18 anos o dia 1
de Abril de 1997, que apresente n
rraballos (por qui ntuplicado e .co
dados persoais: nome, enderezo, teléfono e fotocóp ia do DNI ou do libro de família) dunha extensión mínima de 25 e máxima de 125 fólios
mecanografados a dobre espazo. O
prazo remata o 1 de Marzo de 1997

Correos 637 . 15780 Santiago ), ou
en calquer das oficinas de Obra socia l de Caixa Galicia. Informan no
(981) 58 44 36.
CERTAME DE
NARRACIÓNS BREVES

O concello de Arteixo organ iza a
VI edición do cerrame de n a rracións breves Manuel Murguia que
leva un ,único prémio de 400.000
pta. Poden con.correr todos os que
o desexen cunha única obra (orixinal e cunha extensión entre os 15 e
30 fólios) de temática li bre. O traballos apresentaranse sen remite,
por cadriplicado, mecanografado a
dobre espazo po r unha só cara e
baixo plica (título, lema, nome,
enderezo, teléfono e curricu la). A
entrega ten que ser antes do 1 de
Marzo de 1997 no concello de Arteixo (Trave a de Arteixo. 15142
Arteixo), nun sobre que indique: V
Certame Manuel Murguia de Narracións Breves. Maior información
n
teléfonos: (981) 60 00 09/60
12 00/60 00 54 . •

Ana Fde:z:.
/ ensina
as suas
Fotografias
na galeria
Trinra de

SANTIAGO.

ALPHA VILLE

2

MAN DECAL.
ALBAÑILERIA FINA

A galeria Trinta colga as .
fotografías de Ana Fernández. Até o 20 de Marzo.

O artista informalista Ánxel
Huete, expón no Dobre Espazo do CGA C. Abre de
Martes a Sábado de 11 a 20
h; Domingos de 11 a 14 h.
Até o 9 de Marzo.
ÜALICIA NAS ORIXES
DUNHA CULTURA

Ü OLLAR DOS MAIAS

Javier .Orejudo· ensina fotos de México e Guatemala
no pub Pepa A Loba até o
13 de Marzo.
MÁRIO ÜRANELL

A pasa da Parra oferece
un~a mostra de Mário Grane fl, irmao de Eugenio
Grane ll, e coma este tamén pintor surrealista. Até
o 1 de Marzo.

PARA O LESTE
DOÜANTRY

Ópera jJara xovenes do·Audi-

- SE~ADQ PQR. CASTELAQ -

EN INsliNIA QU ~VEIRQ
Chaveiro:

Prezo 500 pta + 160 pta
de gastos de envio

de Franz Kafka. En cartel
do 6 ao 8 de Marzo ás l2 h.

Vig._o_ __ _
•CINEMA
PROSPERO'S B OOK

De Peter Greenaway .
( H o la nd a -Fran za-Itáf ia,
1991. Cor 124 min) Xoves
2 7 ás 20,30 h . n o ·cine
Ronsel no mesmo cine o
Xoves 6 ás 20,30 pasarán

e

Ü SEXO DAS ESTRELAS
(Le sexe des étoiles. FranzaCanadá 1993) de Paile Baillargeon. Os dous filmes van
dentro do programa do Clube Lumiere. Entrada 400 pta.

• EXPOSICIQNS
BIENAL DE ARTISTAS
ÜALEGAS
.

A IV bienal de artis~as ga-

•

legas abre o Xoves 28 na
Casa das Artes.
Ü COMPROMISO
DA OLLADA

Ou Imaxes da posgue;,.a europea-, 1945-1962 unh a

mostra da Fundación la·
· Caixa, que inauguran o
Xoves 27 de Febreiro na
Por A Factoria Teatro, Xoves• 27 e Venres 28 el.e F~- - Casa das Art_es.
breiro no T ea-tro Principal.

Informe para unha académia

'

Insignia:

•TEATRO

_ Mostra etnográfica sobre o
país., a inda até Xuño n o _ LlSÍSTRA T A - ··
Museu do Povo Ga lega.
Ou de cando as mulleres rePermanente d~ 10 a 13 e
viraron, nova produción do
de 16 a 20 h.
CDG, p-ódese ver do.- 5 ao
14 de Marzo no T ea rro
• MESA REDONDA
Principal. Eduardo Alonsu
d ir-ixe ·sobre os textos de
CLIMA TOtOXIA E
Aristófanes que adaptou
POLÍTICA TEATRAL
xunto Manuel Guede Oliva, un elenco formado por
Ma_nu~l Vieites coordena
Laura Ponte (Lisístrata),
un colóquio/pánorámica do
André Pazo s , .Susana
teatro galego, o Venres 28 ás
Dans, Rosa Álvarez, Luisa
20 do serán na sala Galán.
Martínez, Rebeca Monte•MÚSICAro, Maria Barcala, Patricia
Vázquez, Xosefa Barreiro:
Marcos Viéitez, Xosé MaREAL FILHARMONIA
nuel Oliveira, Xavier EsDA ÜALIZA
tévez, Lino Braxe, Salvador del Rio e Xan Casas.
O Xoves 27 ás 21 h. no
Auditório de Galiza, baixo
INFORME PARA
a direcci ón de Sebastian
UNA ACADÉMIA
Weigle. E o Xoves 6 de
Marzo co director MaximiA sala Galán trae unha cono Zumalave e o trompeta
prod u c ió n de Teatro del
Hannes Laubin.
Ruido e Rayuela, duas compañías de Valladolid, sobre
IL SECRETO DI SUSANNA

O ES,UDQ
DA GALIZA DE.

Prezo 200 ptq
Pagamento a meió de.selos de
correos ou ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501
683040001024
Solicita a cantidade
que desexes ao
Apdo. 1371 ,
36200 de Vigo.

tório de Galiza, oferece a actuación da Aula de Ópera
del Conservatori del Liceu,
o Martes 4 ás 11 da mafiá.

negro. Percorrido por un
maino fin de semana nas
cámaras de 6 fotógrafos
franceses: Jacques-Henri
Lartigue, Fran~ois Kollar,
André Kertész, Marce)
Bovis , Denise Colomb e
René Jacques. Pódese visitar até o 17 de Marzo na
Casa das Artes. Abre de
11 a 14 e de- 17 a 21 h. Sábados só á mañá, e DoÍn.ingos á tarde.

)UAN

CLAVERO

Pintura realista' sobre a Galiza de Juan Clavero. Abre
no centro Caixavigo, de
Luns a Sábado de 18,30 a
21,30 h, e Domingos e festivos de 12 a 14,30 h.
A MEMÓRlA DUN SOÑO

Até o 2 de Marzo na sala
do Centro Caixavigo, con
71 cadros de artistas e pañois deste século, dos anos
30 aos 80.

•MÚSICA
EMIL!OCAO

Obra.ao ar de l. Basallo.

l GNÁC!O BASALLO

O escultor expón na gal.ería Ad hoc. Abre até l1l I8
de Marzo.
HORIZONTE VERTICAL

O asturiano Pedro Rubil
expón escultura recenre·ná
,sala da Universidade Popu,_ lar. Pec h a o 7 de Marzo.
FELIZ DOMJNGO

Fotografias en br.anco e

Anda de xira para apresentar o novo disco Sinbad en
Galicia. O Sábado 8 á-s
22,30 no Garcia Barbón .

Publicacións
LÍNGUA NACIONAL

O Movimento Defesa da Língua edita o
Língua Nacional, Bolettm de ln forma~om Linguística que chega ao N2 5 correspondente a Xaneiro e Febreiro. A portada, co título A língua faise insubmisa, ven
solidarizarse co Movimenro Antimilitar' ta apó de recordar a marxinación comínua que fai do galego o Ministério de Defensa.

romines, As
línguas de Mé-

xico, O eu.skara
en Iparralde ou
A longa luita do
Povo Mapttch e
(Chile) . O nosso
país só tem um nome: Galiza (e IV)
xunta declaracións
Je apoio á campaña
de pn moción de Gal12a como únic no1m;: do paf , e duas pc1xina · de información
nacional: Eruino em galega ja!, boicot at

Seac Arosa, Polo reconhecimento da galegidade do Be1w, ou as Novas agrrnoru á língua. Envían o boletin Je balde solicitán-

dlx ao Apartad 570 de Ferro l.
CAE INFORMA

ZENZAR

Rock co grupo de Cerccda
o Venres 28 ás 23 da noire
no Planta Baixa. Os Zenzar,
foron os Mordor até Xuño
do 93, veñen gravar a maqueta prévia ao seu prin1eiro CD a face r en Vigo en
Mai0. Polo de agora Zenzar
- sacou a maqueta Cantos e

lendas de T erra Adentro e
apoFtoU dous temas no rec9pilatóri o Rock na Costa
da Marte. Os de Meirama
son Xosé Bocixa {voz ), .
Manolo Garc ia '(bate ria ),

Juan Clavera colga a sua pintura realista no centra Caixavigo.

transporte urbano en Vigo,
mobilizacións
máis recentes,
e os problemas
de instalacións
que sofre n e n
Car bailo
e
Mondoñedo, a
maiores -doutras
novas, nÓrmalización lingüística, o
Conse llo Esco lar,
etc. As persoas it~teresadas en co nec tar
poden face to en: A Coruña, Rond a de
Nelle, 11-bis. 981-24 17 44; Santiago,
Pavillón de servícios estudantis, s/n. 98156 31 00; Carballo, IFP Carbalh Fonte
Calcl~ra s/n. 981-70 11 59; Lugo, lB 'Xoán Torres. Mon tevideo s/n . 982-24 18 74;
Vigo, Gregório Espino, 4 7-e n'.trechán.
986-26 26 89 ; Porrifio, Antón io Paláéios
s/n . 986-33 02 20; Ponteareas, IESP Pedra da Auga. Paseo Matutino s/n e Ourense, (Agr upac ión cultura l Auriense.
Pza. do Correxidor, 17. 988-22 4~ ,77). •

1
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Anúncios de balQe
• Arréndase/parril/ada en Betanzos.
Razón 'no teléfono (981) 77 1O 42.
•Ana Hortas Roldam , jovem independentista repressaliada, retida contra
a sua vontade num centro de orfos da
Guardia Civil, actualmente com a correspondencia intervida. Chama ao telefone (91) 895 00 "'59 e exixe ser poste/a com ela. Que se enterem de que
nom tragamos com este secuestro!!!
• O BNG e Galiza nova están presentes en Madrid. Todas as persoas
que queirades contactar connosco, escrebede ao apartado: 51299 Madrid.
• O boletim electrónico <;opyright
(Pensamento, crítica e criai;;áo em galego-portugués) chega ao número ·28
com colaborai;;óes de Perla Alonso,
Celso Álvarez Cáccamo, X.M! Álvarez Cáccamo, Nilo Casares, Yolanda Castaño, Pedro-Milham Casteleiro, Alberto González-Alegre, Mário
Herrero Valeiro, Carme Panero, David Pujante , Xavier R. Baixeiras ,
António Ramos Rosa, Pedro Diniz
de Sousa e Carlos Velasc:o, e ilustrai;;óes de Antón Goyanes, António
Ramos Rosa e Simón Pacheco.
<;opyright encentra-se em URL
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirralt/, e segue aberto a colaborai;;óes.
Tel : (981) 21 39 55.
• Vendo colección da revista A
Nosa Terra anos 1916 a 1970 (12
tomos máis 2 de índices) . Encadernada e completa 80.000 pta. Chamade ao teléfono (981) 25 39 91.
• Busco persoa para compartir piso en Lugo . Situado moi parto da
Muralla . Prezo 17.000 pta. Razón no
907-15 22 10.

Encrucillada
submissa'', actualidade lingüística ...
lnclui mate rial para se autofinanciar:
livros, camiso las, bandeiras, autocolantes , etc. Envio gratuíto a quem o
desejar. Encomendas no Apartado
570 de Ferrol.

• A Assembleia da Mocidade Independentista distribue mendos termoadesivos da bandeira da Galiza
e da Sereia de Castelao ("Antes
mort@s que escrav@s") para a roupa, se queredes receber este material enviade 270 e 360 pesetas respeitivamente em seles de 30 caixa
dos correios 561. C.P. 36080 da Ponte Vedra óu bem ingressade a mesma quantia na conta da Caixa da Galiza 2091/0500/10/3000087782.

a

.XOAN COSTA

• Se queres calendários para o
ano 1.997, de parede (65x45 cm),
com o lema Na Galiza, 365 em Galega, a 500 pta-: unidade (mais des~
pesas de correio), dá-nos o teu enderei;;o, e mandaremoscho, junto
com 5 caléndarios de mao, contra
reembo lso. Escreve a Ass.R.Ene
Agá: Apartado 266 de Ponte-Vedra
ou chama aos teletones (986) 85 94
58 (Ramom) ou (986) 84 47 29
·
(Henrique).
• Camisola de Mancho 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 Mondonhetlo.

1

• Buacamos colaboración para o
dosier do punk estatal n-86 (información, artigas, fotos, ·gravacións,
portadas, entrevistas ... ) Se lle dará
unha cópia a cada colaborador. Tamén dispoñemos de catálogo de
venda de MKT's, LP, Fanzines ... Para recibilo enviade un selo de 32 pta.
J.A Rodríguez. Apartado 1386.
15007 A Coruña.
/

• Arréndase piso amoblado en
Cangas, ao carón da praia de Rodeira polo tempo que queiran. Telf. (986)
31 41 40.
• Os servizos centrais do Instituto
Galego de Consumo e a Ax-éncia
Europea de Información ao Consumidor (AIEC) en Santiago , teñen novo enderezo e teléfono . Os interesados poderán dirxirs~ a: Praza de Europa, 10-2. Edificio Area Central-Fontiñas. 15703 Santiago. Teléfono (981)
54 4512 e fax (981) 54 45 9.9.

• Enxeñeiro dá clases en Vigo de
Matemáticas, Física e Química
(BUP, FP e COU). Razón no teléfono
(986) 22 97 20, perguntar por Blanca.

• Licenciadas imparten clases particulares de EXB, ESO, FP, BUP,
COU, Universidade: Língua española, fonética e fonoloxia, língua galega
e comentários lingüísticos. Teléfono
(982) 21 85 38. Lugo.

• Solidarizate cos insubmisos nos
cuarteis Elias Rozas e Ramiro Paz,
presos na prisión militar de Alcalá de
Henares. Canta de Caixa Galicia 2091
0300 43 3001548044, Grupo de Apoio
a Elias e Ramiro de Compostela.

• Licenciada en filoloxia hispánica
dá clases de ESO, BUP e COU. Interesados dirixirse ao Apartado 709.
1508b A Coruña.

• Mestre de primária busca traballo relacionado con o ensino : editoriais , livrarias e cultura en xeral. En
cualquer lugar da Galiza. Perguntar
por Manuel no (981) 69 56 82.

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

• MOL: Língua Nacional nt 5 boletim de informa9om lingüística editado polo Movimento Defesa da
Lingua (MOL). "A língua fai-se in-

• Vendo 90 accións de A Nosa Tea 4.000 pta cada unha por precisar urxentemente o diñeiro .Teléfono
(986) 26 40 57.

"ª·

• Alugo apartamento de 2 cuartos en Vigo. Calefacción , gara:xe e
electrodomésticos. Perguntar (986)
69 88 55.
.
• Buscase profesor/a de galego na
provincia de Barcelona. Escreber a
Paseo de la Montaña, 141 3º 3ª. Granollers 08400. Barcelona.
• Véndese viño mencia elaborado
artesanalmente· (Salnés). Teléfono
(986)74_7118.
• Clases particulares de matemáticas EXB-BUP-COU-ESO-FP-Primejro de (?arreira. Pexego de abaixo,
33-2 Q esquerda. Compostela : Telf.
(981) 57 22 63.
.

• A Rádio -Pi ratona, a rádio libre de
Vigo, emite no 103.6 _da FM. Para
participar neste proxecto de comunicación alternativa escrebe ao Apdo.
8278, 36200 Vigo. Enviádenos as vosas maquetas, fanzines, movidas e
todo o que vos pete. Bicos .
• Fanzine con banda deseñada, entrevistas, ecoloxia, solidariedade,
música ... Se queres colab_orar connosco , manda os teus traballos a:
Voceiro Tembla a Terra. Apartado
de Correos 94. 15600 Pontedeume .
A Coruña. • Novo fanzine independentista
juvenil Com For~a! No primeiro
número: 1996: um ano de luita ;
PreS.O.S; Drogas, nom?; Dossier
publicagons galegas; Alternativa
Democrática em E.H.; .. . Para rece·ber 4 números (aperiódica) ingresso de · 1.000 pta. na conta
2091/0007/51/3000157543. Encomendas na Caixa dos Correios
4778-15080 A Corunha. Enviai,
também, colaboraqons (novas. artigos, opinións ,...). •

HORIZONT AIS:

l. En números romanos, dous 3. Proveito, beneficio que se
consegue de algo 6. Afónko 8 . Coloca 10. Grande, insigne, ilustre 11. infancia _12. Muller que deu a luz un ou
máis fillos ou filias . 13. que ten maior habulidade coa man
esquerda 14. Batraquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos 15. Nome de dúas constelacións do hemisforió N orte.
17. Casca da árbore cando é_grosa e vella 19. Natural de
Grecia 20 . Pasar a·vista por un texto interpretándoo 22.
'Í/0cais de astro 23. Bote ar polo nariz con forza para Hmpar os mocos. 25. C onxunto de bagos que colgan todos do
mesmo talo 2 7. Ao revés, substancia solúbel, de gostó acre,
utilizada como tempero. 29. Pelo da ovella e doutros animais 30. Une solidarnente dúas cousas'31. Marca, distintivo, 33. Utilízase <liante do nome dalgunhas monxas 34.
Deas-a volta 35. Que non ten humidade. 36. Ao revés,
nota musical.
VERTICAIS:

l.. Amigo método de obtención ~o coñecemento sistematizado no texto dos logasutra 2. Aplícase á categoría que
- engloba os desportistas de idade_inmediatamente inferior á
dos ·de categorfa senior 3 . Río de Italia 4. Fai operacións
matemáticas. 5. No plural, mamífero que vive nas beiras
dos ríos, alimentándose de peixes 6. Póla, galla 7. Símbolo
do calcio 9. Gas que se emprega en tubos luminosos 11.
Que non ten roupa 13. Pegureiro; axudante do maioral do
gaao 14. Esmiuzas unha cousa co relador 16. Peito pu
mama das mulleres 18: Lugar abundante en area 19. Insecto ortóptero 21. Resonancias 23. Gollerá coa man 24. Ao
revés, boto sal 26. Pelellp 28. Desta maneira. 32. Ao revés, pasan a vista sobre un texto. 34. Letras de avó. •

Caldo de letras
La Polfo
Records,
Rcutreros e

Xo é A. Regue iro (baixo) e
Manuel ilvcira (gu itarra ).

A Polo Seko

LA POLLA RE ORD E
RASTRERO

estarán na
sala ÓJ<iclo
de VIGO o

vindeiro
Sábado 8 de
Mano.

século XX". No programa
destacan os concertos das
sinfónicas de Londres (30
de Marzo), Viena (27 de
Abril), a Opera Theatre
Company de Dublin ( 18 de
Marzo-3 de Abril), a mezzosoprano Anne Sophie
Von Otter e a National
Youth Orchestra ( 17 de
abril), a Ópera do Tejo (do
8 ao 1O de Abril), Miso
Ensemble ( 22 e 23 de
Abril} e a estrea mundial
da ópera de Michael Nymann e Kevin Power, Herzog sobre Fernando Pessoa.

Vo lta a Polla Record s, o
vindeiro de Marzo na sala
Óxido, e Rastreros de
C han tac.l a, co grupo de
Alcalá de Henarc A Palo
Seko qu apr enta o di co
Pp- Pinocho. H i entradas á
venda en Elepé a 1.700 pta.

LE CONCERT
DE NATION

Baixo a dir cción de Jordi
Savall, o Xoves 6 de Marzo
no centro Caixavigo.

o

•TEATRO

LISÍSTRATA
Comédia clásica baseada en
textos de Aristófanes, na
que governah as mulleres .

O Centro Dramático Galega
actua baixo a dirección de
Eduardo Alonso, no Centro Caixavigo, do 27 de Febreiro ao 1 de Marzo, ás
20,30. Billeteira teléfonica
no (986) 23 80 51.

Vilamarin
• EXPOSICIÓN$

ÜBRADOIRO
DE

T AMALLANCOS

O Obrádoiro de Arte de

No Teatro da Cornucópia
tamén se poderá ver sonho de Strindberg ·( 14-17 de
Marzo) , Máquina Hamlet
de Heiner Muller, Assim
que passem cinco anos de Garcia Lorca, e duas pezas
de Bertolt Brecht Fatzer
polo actor Jorge Silva Mela, e Os .sete pecados mortais (Brecht/Weill) por
Teresa Roby e Marina Albuquerque. T ainén actuarán en Lisboa Els Comediants sobre o texto homenaxe musical á banda dese ñ-ad a, de Nuno Artur
Silva Un rapaz de papel. O
espazo da danza resérvase
a Pina Bausch, que apresen tará unha coreografié!
sobre Lisboa do 7 ao 10 de
Maiq. Calquer· información sobre a Expo'98 pódese peder 'en: Avenida do
Marechal Gomes da Costa, 37. Teléfono (07-3511) 8319898.•

T amallancos expón até o 6
de Abril, a mostra colectiva con pintura e gravado
de X. Riomao, M~ Rosa
Caporale, Acisclo Manzano, Alexandro, Lazano e
· Xaime Quessada.

·Lisboa
•VÁRIOS
FESTIVAL
DOS CEM DIAS

Até o 12 de Maio, e desde
o 12 de Febreiro, durante
os 100 dias que anteceden
a Exposi~ao Mu9dial de
•MÚSICA
' Lisboa decone o Festival
dos Cem Dias que propón
Los ENEMIGOS ·
· unha "visao multidisciplinar dos acontecimentos
En directo o Venres 28 na
artísticos que marc~ram o
sala P~qui.

Vihinova
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T.rece nomes de árbores con utilidade menciñeÍra.
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