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A Mesa denúncia 
o incumprimento 
da leido galego 
en tres coléxios 

Tres coléxios galegos, dous 
privados e un público, in
cumpren total ou parcial
mente o Decreto 247 que re
gul.a o ensino en galego en 
determiñadas matérias na 
educación básica e meia, 
segundo anunciou a Mesa 
pala Normalización Lingüís
tica. Esta asociación apre
sentou unha denúncia con
tra a inspección diante da 
Consellaria de Educación 
por neglixéncia á hora de fa
cer cumprir o Decreto. O in
cumprimento prodúcese nos 
coléxios Peleteiro, de Com
postela e Altamira e Público 
de Frian, en Vigo. (Páx. 10) 

Galiza adaptouse ao modelo europeu con grandes.malformacións 

O cámbio da clase obreira en vinte anos 
En vinte anos o paro multiplicouse por dez, a povoación envelleceu a cohsecuéncia da pasa
da emigración e aumentou en 20 a porcentaxe de asalariados, ainda que con níveis econó
micos moi diversos. A clase obreira perdeu ademais, grande parte do seu protagonismo político. 

Aspecto da mobili%ación 
do 1 O de Marzo, Dia da Clase Obreira 
Galega, convocada pola CIG en Ferrol 

\ 

AS CALEXAS DO CIGURAT 
Xavier Carro En Abril nova folga láctea 

As cartas do paseador 

de Tui xeran un forte 

debate na localidade Unha das produccións 
máis interesantes da 
" ova Narrativa". 
Víctima da censura en 1973, 
a parece agora por vez prü:neira 
o seu texto orixinal e íntegro. 
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.. 
~ 
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. X«vier C:1rru 

AS CALEXAS· no 
CICJLTH/\f 

.i'"·. 
g;\i;c• 

Os sind icatos agrário convocaron unha nova mobilización para 
o 15 de Abril en defen a da estabi lidade do sector lácteo. Os 
produtores mobillzaranse para exixir á Xunta e ao Governo cen
tral que crien os mecanismos necesários para norm.alizar a situa
ción dQ sector. A esta proposta non se sumaron as indústrias e 
as cooperativas e, tampouco, o sindicato Xovenes Agriculte-res. 
Ráchase asi a unidade de acción no sector. Cada campaña de · 
mobilizacións realLzada desde o comezos de 1990, ao conseguir 
unha mínima vi.ct'ria, sempre se deron por satisfeitas as mesmas 
Otganizacións OU SUCumbiron ás presións, voltando de novo as 
mobilizacións cando se agravou a situación, por non terse arran
xado o problema. A retención dos pagamentos que aplican de
terminadas indústrias aos produtores, a exixéncia de aváis, a 
yenda de leite sen factura ou escriturando menos cantidade da 
vendida, son algunha·s das prática coas que pretenden acabar os 
sindicatos con esta nova mobilización .. O conselleiro de Agri
cultura Pérez Vidal, mostrouse <;:onforrne co xeito de actuar das 
empresas, por máis que non se coñezan as cifras do leite entrega; 
do-; e teirne en que non~se superará a cuota.+ 

Seg~nda parte neste número 

A publicación das cartas de 
Servando Lago están a provo
car qiversas chamadas á re
dacción de A Nasa Terra. En 
nengunha delas se nega o pu
bli"f:ado ainda que várias coin
ciden en retratar ao autor co
mo "malvado ao que ninguén 
quería tratar". Pala sua impor
táncia na contribución ao deba-· 
te histórico e a recuperación da 
verdade dun tempo crucial con
sideramos de interese reprodu
cir os fragmentos esenciais 
destas conversas. (Páx. 26 e 27) 
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A esquerda ten que defender un variado tipo de asalariados, mentres que ·o paro e -
o envellecimento reflexan a má absorc_ión d9 campo 

·A estruturQ dedases reflexa unha modernización 
caótica de Galiza 

. -0- ·MANUEL Vl;IGA - PAULA CASTRO 

..:.,: 
~ . 

Os eámbios sofridos·· pola povoaciói1 galega.activa (ocupados máis parados) nos últimos anos son de gran-
de· .e!W~r_g_~du_ra. - Tres s.on JÍS .-cprtqh'.Js,ión? -0.Táis'. notórias: drástica redución do traballo no campo, aumento 
éspectacula·r · do - ~aro :·é crecimento n.otáb~i ·dos traballador~s asalariados, nas suas diversas categorias. 

ntre 1976 e 1996 o.s asalariados 
.. pasar-ori _:qe rep~~s~ntar .o 

41,03% da pov.oaeión ocupada a 
· significar ·o: 59., 12%, I,Jrl, érece
Jllento de case· vinte. póritos. De 

-' ter -·en:·,-cónta qü~ ~~;.maio{ parte 
·-.,dos paFq9PS (que xa son. ñ'!áis:de 

:200.000 na actualidade) aspiran 
.a ·un·emprego asalariado .. cpnclui
riase que o grado ge asalariza- . 
ción (real máis potencial) ~stá 
próximo xa de acadar ·ao 80% da. 
povoación activa. lsta··análise é 
máis apropriada ainda se se ten · 
en canta que moitos dos parados 
non o son sempre, senón que se 
produce ;;¡. cada máis un impor
tante grado de rotación entre pa-
rados e ocupados. · 

Este feito é resultado da dismi
nución do traballo autónomo no 
campo. Os traballadores desal.o
xados deste sector non foron in
crementar as cifras de asalaria
dos na indústria, posta que nes
te ramo reducí ron se os pastos 
de traballo nos últimos vinte 
anos, senón os servícios, basi
camente nos ramos de hostele
ria e limpeza e, en menor grado, 
a construción. Outro elemento 
crucial a ter en conta é o enve
llecimento _da povoación agrária: 
tradución no presente· da enor
me emigración que se produciu 
nos anos sesenta a diversos pai
ses europeos. En resumo, pode 
decirse .que a ecof)omia galega 
non foi capaz de dar saida aos 
excedentes agrários que foron 
expulsados do país, pasaron a 
engrosar as filas do paro ou en
contraron ocupación nos s~cto
res máis precários da economia. 

Se a emigración está a mostrar 
agora o seu carácter de sangria 
para o país; como mostra o en
ve l leci mento da povoación e o 
paro multiplicouse por dez en 
vinte anos, o traballo en precário 
seria o terceiro síntoma de que 
a economia galega tende a "mo
dernizarse" ou insertarse na 
economia do seu entorno en 
condicións notabelmente irregu
lares ou decididamente _ depen
den tes . Así, hoxe o 35% dos 
asalariados padecen un empre
go eventual e dese número, o· 
50%, sofre contratos de non 
máis dun mes de duración . En 
sectores ·como a construción o 
-grado de eventualidade afecta 
ªº 90º/o dos empregados. Mobili:z:a~ión en Ferrol polo Diada Clase Obreira Galega ante o monumento a Amador e Daniel. A. PANARO 

Da desigualdade 
campo-cidade 

· á desigualdade urbana 

Se as desigualdades até hai vin
te anos identificábanse sobre to
do cos ámbitos campo-cidade, 
hoxéndia é o próprio médio urba
no o ámbito no que se producen. 

Se en 1972, ano de grandes fol
gas das que agora se conmemó
ra o 25 aniversário, os asalaria
dos podían ser divididos en dous 
sectores fundamentais: empre
gados e obreiros; na actualidade 
é preciso establecer un maior nú
mero de categorías: empregados 
públicos, fixos e temporais, em-

pregados privados , obreiros da 
grande empresa, etc. 

O sindicalismo de Comisións 
Obreiras asentárase nos ane>s se
senta e setenta precisamenté en
tre os traballadores urbanos con 
tarefa especializada das grandes 
factorias. O sindicaUsmo naciona-

lista xermolou sobre todo entre os 
traballadmes simbióticos , de re
cente incorporación á cidade ou 
que ainda mantif'.¡an algun tipo de 
residéncia no agro. Hoxe a· situa
ción é distinta. A CIG ·está implan- · 
tada no médio urbano, tanto no 
sector público . que adquiriu gran-

Pasa á pá.xina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

de importáncia social, como nas 
empresas de maior tamaño. · 

, _Distribución da Na comemoración do 25 aniversário do 1 O de Marzo 
povoación laboral 

A CIG responsabiliza ás outras centrais 1976 1996 

Ocupados 1.204.010 .. 910.920 
Parados 19.910 208.150 

Cómpre ter en conta que de 538 
mil asalariados que hai hoxe en 
Galiza, 130 mil pertencen ao 
sector público, o que sinala outra 
das máis salientábeis diferén
cias coa situación laboral de hai 
vinta anos. O peso representati
vo do sector público é atribuíbel 
tanto á debilidade da indústria, 
como ao nacemento e desenvol
vemento neste periodo dunha 
cobertura social, pénsese por 
exemplo en sectores como a sa
nidade ou a limpeza, que ante
riormente contaba cunha impor
táncia moi reducida. 

Activos 1.223.920 1.119.070 de non saber estar á altura das circunstáncias 
1 

P~voación ·laboral por sectores % 
Pésie a ser un dia laborábel, un. 
milleiro de traballadores reuní
ronse na mañá do1 ú de marzo 
para celebrar o Dia da Clase 
Traballadora Galega na mani
festación organizada pola CIG 
en Ferro!. Tras percorrer as 
principais ruas da vita, os mani
festantes concentráronse diante 
do monumento levantado en 
lembranza a Amador Rei e Da
niel Niebla no que se colocou 

dun milleiro de traballadores 
mobilizábanse en Vigo, seguin
do tamén o chamado da Confe
deración lntersindical Galega. 

1976 

Agro-Pesca . 48,09 
lndústria 17,02 
Construción 7,72 
Servfcios 27,00 

1996 

25,82 
15,60 
10,33 
48,24 

do a Daniel Niebla e Amador 
Rei cunha oferenda floraL Ma~ 
rio Bouza, secretário comarcal 
de UGT e Xesús Diaz, secretá
rio xeral de CCOO foron os en
carregados de pechar o acto. 

' Povoación laboral por sexos% 

· Tras a pancarta de cabeza, co 
lema A semente do 72, a forza 
da· nosa clase, atopábanse non 
só algúns dos priricipais diri
xentes da central nacionalista, 
s.enón tamén vários .dos prota
gonistas das xornadas de loita 
que vivi.u a cidade en Marzo, 
en solidaridade 

O· representante de UGT lem
brou aos compañeiros mortos 
·na defensa dos intereses da 
clase obreira galega e sinalou a 
importáncia de manter viva a 

Asalariados 1976 1996 

de moitas clases 
Homas 59,13 61,12 
Mulleres 40,87 38,88 

' 

cos ·trabal lado-
. r~s de Ferrol, 
pero tamén nos u 

-meses seguin- GT ped.e 'que 

memória "para 
non esquecer, 
npn para alimen-

Estas modificacións teñen ta
mén o seu correlato no ámbito 
da esquerda, pesto que dentro 
da mesma conviven sectores 
con condicións laborais e sala
ríais máis variadas. 

Distribución da 

1 un ramo de flores. O acto rema
tou coa intervención de Manuel 
Mera, quen iricidiu na importán
cia das manifestacións do ano 
1972, nas que os traballadores 
de Bazán loitaban por un convé
nio próprio enfrentándose á bru
tal represión franquista dirixida 

tes até culminar 1 "se canalicen os 
· en Setembro 1 

tar_ ódios e ren
cores". Nun lon
go comunicado, 
explicou a impor
táncia de axeitar 
a estratéxia e os 
obxectivos á rea
lidad e actual co 
fin de solucionar 
os problemas la-

povoación asalariada 
cunha xeira de ! cámbios cara a 
fortes mobiliza- 1 A clase obreira pode calificarse 

hoxe de menos combativa, en 
parte porque ás grandes fábri
cas non se incorpora xente no
va, ao tempo que hai que consi
derar que as condicións de tra
ballo nos novos sectores, sobre 
todo públicos, son, pésie a todo, 
mellares que as dunha cadea 
de montaxe ou que as dos sol
dadores nos asteleiros. 

Agro-Pesca 
lndústria 

· Construción 
Servicios 
Total 

% Asalariadbs 

1976 

43.850 
166.750 

75.130 
208.700 
494.430 

41 ,03 

1996 

26.830 
117.630 

70.410 
323.900 
538.770 

59,12 

_ por persóas como Martín Villa, 
que ainda hoxe ocupan impor
tantes postos políticos. "Unhas 
mobiliz.acións que se converti
ron no cerne do sindicalismo 
galego e· que continuaron até 
rematar coa ditadura", sinalou. 

cións. 

A mobilización 
rematou na Pra
za d~ Constitu-
ción onde Agus-
tín Malvido,-res- -
ponsábel da 
central en Vigo 
e Fernando 
Acuña, secretá-

¡ posta en m'arpha .. 
! da moeda única" 

borais e "can~ili
zar os cámbios 
cara a posta en 
marcha da moe
da única". 

O empresariado conta, como en 
calquer outro país, cunha influén
cia económica decisiva, pero non 
numérica. Só o 5% da povoación 
activa é encadrábel r:iesta catego
ria. Tamén os denominados autó
nomos sofriron unha forte redu
ción, tanto pela disminución do 
traballo no agro, como pola crise 
que atravesa o pequeno comér
cio nas cidades. De representar o 
27,8% dos ocupados, pasaron a 
ser non máis do 24,33%. Pero 
esta cifra haberia que rebaixala 
até o 15%, se se ten en conta 
que o total da povoación ocupa
da reduciuse en 300.000 persoas 
entre 1976 e 1996, pola cal a 
mesma porcentaxe representa a 
moitos menos traballadores. 

Fon1e: lnquérito de Povoación Activa. íNE 

Trascorridos 25 an·os daquela 
simbólica data, o secretário con
federa! da CIG indicou que se 
perderon milleiros de postos de 
traballo "directa ou indirectamen
te" e responsabilizou desta si
tuación aos "que non souberon 
estar á altura das circunstáncias 
e mesmo permitiron que seguise 
adiante a reforma laboral". 

rio xeral, tiveron palabras de 
recordo para os traballadores 
que levaron a cabo aquelas fol
gas nas que xermolou o sindi
calismo nacionalista. Ambos in
cidiron na importáncia de recu
perar a história da clase traba~ 
lladora, ao tempo que criticaron 
o siléncio dalguns meios de co
municación ante os actos da 
xornad<i 

Pola sua banda 
Xesús Diaz, secretário xeral, de 
CCOO, asegurou que as luitas 
do 72 dirixíranse cara a conse
cución· das "liberdades, dos de- . 
reitos nacionais galegos e o 
Estatuto de Autonomía" e sina
lou que na actualidade esta da
ta debe servir para "combatir 
as políticas do governo que le
van á precarización laboral". 

débese á redución do agro, no 
que a muller tiña un papel im
portante, non compensado por 
un grado se asalarización simi
lar na cidade. + O mesmo dia, pela tarde, máis 

Mobilización do 1 O de Marzo en Vigo, convocada pola CIG. A IGLESIAS 

A clase média na actualidade non 
·está formada basicamente por 
pequenos industriais ou comer
ciantes , senón sobre todo por 
asalariados de tipo executivo ou. 
profesionais dos estratos altos. 

A redución do número de mulle
res entre a povoación ocupada 

CCOO .e UGT chaman a 
11 non esquecer, nen ali-
mentar ódios" · . . 

Arredor de 2000 traballadores 
e t.raballadoras , chegádos en 
autobuses de toda Galiza, par
ticiparon na mobilizacíón con
xunta convocada polos sindica
tos CCOO e UGT na tarde do 
Luns. A manifestación, cunha 
presenza maioritária de afilia
dos de ·ccoo, estaba encabe
zada por unha pancarta na que 
se recollia a lenda "Preservar a 
história, construir o futuro, 25 
aniversário" e rematou tamén 
diante do monumento levanta-

Diaz fixo referéncia ás actuais 
conversas que se están a pro
ducir en Madrid das que asegu
rou que "estamos negociando 
coa patronal pola reforma labo
ral e atópamonos que frente á 
petición de máis seguridade, a 
patronal quere máis precarie-

. dad e"-. O secretário xeral de 
CCOO indicou que tanto o sin
dícate:> ao que pertence como a 
UGT teñen un compromiso 
cos tr-aballadores e que se non 
se chega a un acordo "estare
mos diante dun conflito social", 
porque nengunha das centrais 
sindicais están dispostas a ser 

-utilizadas "en periodo eleitoral 
para quitar votos".+ 

Máis parecidos a Europa, pero menos importantes 
O papel da clase traballadora nos primeiros anos da 
transición foi notábel. Nengun partido que se calificase 
de esquerda deixou de incluir en postas destacados 
da.s suas candidaturas a membros desta clase. As 
direccións executivas contaban, en lugar sobranceim, 
con sindicalistas de renome. O próprio partido 
governante, a UCD, pésie a estar conformada 
maioritariamente por ex-franquistas, facia migas cunha 
central, a Unión Sindical Obreira. 

Ben diferente é a situación de hoxe_ As direccións dos 
partidos exixen cualificación e capacitación técnica nos 
seus candidatos, e isto que é unha razón de peso para 
quen prete_nde governar, acaba por convertirse nunha 
pexa para o acceso de membros da clase obreira a 
pastos políticos de responsabilidade. Desde este 
sector, argüese que se ben un título universitário pode 
ser garante de competéncia verbal, non o é 
necesariamente da fidelidade e coñecimento dos 
intereses reais da povoación á que está a representar. 
Aí poderia encontrarse unha das causas de que se 
incumpran tantas promesas. 

Pero outras razóns, de carácter económico, influen na · · 

perda de peso S6cial da clase obreira. Se, nos anos 
setenta, a man de obra era considerada necesária 
·para nutrir factorias jmportantes polo seu número de 
empregados, hoxe iso non sucede. O difícil, afírmase 
de cote, é encontrar empresários qu,e pesexen investir. 
Idear e facer rentábel unha empresa nun mercado tan 
competitivo semella, desde esta perspectiva, tarefa de 

· titáns. En consecuéncia, a figura do empresário está 
agora dotada dun prestíxio do que antes gozaban os · 
empregados. Nunha fase de crecimento, como era a 
que caracterizaba o ano 72, os obreiros sentianse 
necesários e capaces de emprender conquistas 
sociais. Hoxe, a existéncia dunha numerosa man de -
obra de reserva.mostra de forma patente que o 
traballo perdeu grande_parte do seu_valor. 

Permanece vixente contado o poder económico e 
social da clase média, nacido precisamente ao abeiro 
dos cámbim; producidos nos setenta. Empregados, 
profisionais, traballadores públicos e obreiros · 
cualificados viven con relativo acomodo. E, con 
independéncia de cal sexa a sua ideoloxia, 
representan un dos principa,is factores de estabilidade 
para o sistema. A crise, polo de agora, está a cebarse 

nos sectores en precário, parados, etc. Só un 
empioramento, non descartábel, da situación daria 
lugar a que a solidariedade se comezase a-ramificar 
por riba da fragmentación que, hoxe por hoxe, divide 
aos asalariados_ 

Desde o ponto de vista global, o aumento do número 
de asalariados e a redución do em_prego no agro 
(ambos factores en grande parte interdependentes) 
indican que a evolución de Galiza nos últimos vinte 
anos tende a· asemellarse aos demais países do 
marco europeu. Pero só néste aspecto. Porque máis 
importantes ainda son: a evolución das cifras de 
paro (19.91 O persoas sen emprego en 1976, 
208.150 en 1996), o envell~cimento da povoación (o 
máis pronunciado de Europa) e a redución en cen 
mil persoas da povoación activa e en trescentas mil 
da povoación ocupada. O cadro non induce a 
equívocos : Galiza asimílase por unha parte a 
Europa, conforme tende a perder peso global dunha 
forma tan acelerada que cabe talar de risco de 
desaparición do país , sen que a afirrnación poida ser 

,, tachada de alarmista.• 
A NOSA TERRA · 
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Redesa admite en Tarifa que 400.000 vóltios son perigosos a menos de 400-metros e négao en Vila de·Cruces 

A 1Guardia Civil visita de madrugdda a viciños ~e Merza 
· que ¡protestan· contra o ·tendido de alta tensión 

Canda1 siinten ¡p1elar 1na ¡po·rta de 
madrugada, O·S v:iciños de· Mer
za (Vila de Cruces) saben que é 
a Grua1dia Civil! .. As vi1sit.as da 
noite pecha es·conen aos pa
rroquianos de máis idade que 
participaron nas protestas con
tra o tendido da ~iña de alta 
tensión de Red Eléctrica de Es
paña (Redesa), que transporta 
400.000 vóltios sobre as casas. 

En Merza danse situacións· ob
xectivas de coacdón por.un ten'- · 
dido semellante ao que Redesa 
consinte en modificar en Tarifa 
(Cádiz) baixo a presión das pro
testas. Redesa admite en Tarifa 
que 400.000 vóltios son perigo"" 
sos a 400 metros e négao -en 
Merza coa axuda da Xunta. 

Despois do susto nouturno e de 
tensas identificacións a porta 
pechada, os caseirns escoitan 
dos homes de uniforme pergun
tas rotinárias relativas á vida na 
parróquia e consellos paternais 
contra as protestas. Por fin, os 
axentes cítanos ao dia seguinte 
no cuartel de Vila de Cruces pa
ra cumpriren formalidades. 

Pintadas e ·carteis contra as torres sucédense· en Merza desde Outubro. 

As ·visitas de noite menudearon 
durante a construción das torres 
e neste tempo os axentes da 
Guardia Civil recomendaban 
aos viciños que cedesen ás pre-. 
tensións de Redesa sobre as 
suas terras. Á p6rta de nioitos 
dos proprietários asi conmina
dos chegaba tamén o alcalde de 
Vila de Cruces, Xosé Otero Va
rela (PP) con idéntico consello. 

Esta clase de visi,tas no!:Jturnas 
danse desde as manifestacróns 
de Outubro, cando houbera car
gas dos gardas, e son só ._unha · 
parte do conxunto de formalida
des que incomodan a vida dos 
que tomaron parte n·as protes
tas, asinaron escritos con,tra as 

· t~rres pe alta, partic.iparon rrds 
encerros no ConcelloAou.-colo
caron nas suas· leiras ·carteis 
contra Redesa. Outras rholés
tias son o seguimento e ·deten
ción de automobilistas para 
compr'obacións ordinárias que 
os litigan.tes co11.1ra -~a instal_a
cións das torr~s coidan que van 
con discriminada e incempren
síbel insisténcia contra ele~. 

co dos cabos. De a pouco cum
priuse tamén un dos riscos do
cumentados na abundante li
teratura sobre os efectps da al
ta tensión e unha frisona pariu -
un anima! mortn. Un ton baixo e 
crepitante procedente do tendi.
do, escóitase dia ~ nqite. 

As obras das torres para o ten
dido da liña de 400.000 vóltios 
de Redesa avanzaban durante 
1996 en dirección Norte Sul, 
para pasar a un quilómetro ªº 
Oeste de Merza, renteandó a 
canteira de pedra de Minas da 
Bandeira SA (Mibasa), proprie
dade de Ricardo Vallo Camino, 
amigo do_ conselleiro de Obras 

· Públicas Guiña ~respo. Cinco 
peares de alicerce das torres 
entraron nas terras de Mibasa 
pero .de a -pouce retirábanas 
para rectificar o trazado e des
ch bir un amplo arco- de case 
seis quilómetros que pasa polo 
centro de Merz~ para continuar 
ao cabo, despois de arrodear o· 
recinto d'e Mib_asa, co traza-do 
inicial. 

Defensor do Deza 
. ~ • >-

En todo caso, aseguran que es- O conselleiro Guiña asistía a un-
te inusitado volume de recon- ha recente inagyr:ªción na estra-
vencións e sancións por incurii-"~ da da"Efandelra acompañado de 
primentos relativos ao código de Ricardo Vallo Camiño e desafia
circulación recae en ·ben de ca- · ba aos prexudiéados poi as to
sas sobre os mesmos destinatá-· rres de Merza que acodiron a 
rios de multas por alteración da manifestarse .. "Ninguén defende 
orde pú01ica asinadas pola máis o Deza ca min!", berraba o 
Guardia Civil de Vila de Cruces Conselleiro con alta tensión 
contra os que non queren as to- emocional. 
rres enriba das suas _casas. 

A primeira povoación que re
sentiu a entrada en funciona
mento do tendido foi a das abe
llas, que abandoaron os trobos; 
os paxaros tamén deixaron de 
aniñar baixo o campo magnéti-

Os prexudicados de Merza que 
foran canda o Valedordo Pavo, 
receberon de Xosé de Cara a 
recomendación de que procura
sen tratar indemnizacións inte
resantes ·con Redesa antes de 
proseguiren coas protestas. · 

Pala contra_, o Defensor del 
Pueblo en Madrid admitiu a trá
mite a demanda dos viciños 
aos que facilitou un completo 
informe sobre os efectos das li
ñas de alta. "Moitas das quei
xas presentadas ao Defensor 
del Pueblo resolvéronse favora
belmente ou están en curso de 
solucLón -sinala o Defensor
polo acordo de ·modificación do 
trazado entre a Administración 
que autoriza a liña, as aso
ciaéións viciñ"ais afectadas e a 
compañia subministradora, co
mo foi o caso no tendido Fuen
carral-San Sebastián de los 
Rey.es, ·ao p:aso por Alcoben
cias, coa cor'npqñia lberdrola e 
no trazado J!namar-Las Caleti-

llas coa compañia". 

O Defensor del Pueblo reco
menda ao ministério de lndús
tria e Enerxia que regulamente 
a Lei 40/1994 de 30 de Decem
bro para o Ordenamento do sis
·tema eléctrico no que se retire 
aos tendidos de alta e ás medi
das de seguridade e prevención 
para evitar riscos para a saúde 
das· persoas provocados polos 
campos electromagnéticos. Re
centemente recomendaba o en
terramento dun tendido en Al;
corcón para evitar radiacións 
sobre a pové>ación 

A Fiscalia especial contra a co
rrupci9n admiteu a trámite unha 

A. EmÉ 

A lóxica do conselleiro 
Currás 

O .conselleiro de Educación, Celso Cuúás, felicitou aos· coléxios 
relixiosos polo aumento que están a esperimentar nas matricu1a
cións cle ~escolínos .. Seguramente alguén penseque o ímprobo con
s~l_leiro ten ~0n perder. Outros, poida que máis ·mal pensados, ca- · 
vilarán; e , aindá se. atraverán a afirmar, que o conselleiro Currás 
1nQn albisca nen o burro político máis grande a un paso da. sua ca
deira xestatória. Sosterán que o asceaso das matrkulacións no en
sino privado ( relixioso, por su pos to) é a ~vidéncia máis palmária 
do fracaso· da política educativa da Xunta. Permitan dicírllelo, sen 
acedume: están completamente equivocados. Vostedes matinan 
que posto que Celso Currás é o responsábel do ensino público de 
Galiza e este está a perder alumnos a favor do ensino privado, a 
política da consellaria de Educación é un cqmpleto desastre. Razo
nan mal. A política de Educación de Fraga vai destinada a desfacer o 
ensino público e favorecer o privado (católico, por suposto). As de
claracións de conselleiro Currás, felicitando aos relixiosos, só consta
tan a eficácia desta política da direita. Está a dar os seus froitos. • 

denúncia dos vitiños de Merza 
por comportamentos delitivos por 
parte de Redesa e, de represen
tantes do Governo Autónomo, a 
Fiscalia de Pontevedra dilixéncia 
esta denúncia no sumário /20/96. 
Manuel Fernández Blanco, presi
dente da Asociación de Viciños 
de Merza entende que pode dar
se un delito de tráfico de influén
cias entre o proprietário da can
teria Mibasa e altos funcionários 
da Xunta. "De nengunha outra 
maneira poden explicarse as va
riacións na traminación adminis
trativa [da instalación]". Tamén 
advirte un probábel delito de fal
sidade en documento oficial por 
teren o organismo autonómicos 
deturpado a realidade en dous 
sentidos: "indicando que o traza
do orixinal supuña a creba de im
portantes minas cando isto é to
talmente falso e omitindo que o 
lugar elexido para a variante é 
unha vila, que o tendido pende 
sobre casas de labranza e que o 
entorno paisaxístico é de espe
cial importáncia". 

Os viciños.""consideran que nas 
actuacións da Xunta en Merza 
deuse un delito de prevarica
ción, sen prexuízo de que tamén 
poidan ser asi clasificados os 
acordos adoptadqs polo ministé
rio de lndústria. "E cousa de per
guntarse por que a Xunta, que 
está para defender os intereses 
de todos os galegas, castigue a 
toda unha vila para supostamen
te defender un pequeno negó
cio" . Mibasa ten de feíto menos 
de 1 O traballadores 1 ainda que 
desde a Consellaria de lndústria, 
para calar ás protestas dos vici
ños durante a instalación das to
rres, aseguraron que tiña unha 
importantísima nómina. 

En resposta a unha pergunta 
sobre os efectos das radiacións 
non ionizantes, a Comisión Eu
ropea, admitindo que non hai 
probas concluintes sobre o peri
go de cancro, admite que se 
dan evidéncias que suxiren un
ha relación entre estas radia
cións e a leucémia infantil. 

Ao· pé t;:to tendido apareceron 
días pasados carteis coa lenda: 
"Xunta mandou, Redesa obrou, 
Alcalde cobrou". A enérxica re
acción ao concello de Tarifa que 
resolveu a paralisación definitiva 
das obras do tendido eléctrico 
entre Españ? e Marrocos, apa
rece comentada nun escrito di
Jundido por Merza no que se pe
de, entre outras ·causas ao al
calde Otero "que aprenda do ah· 
calde de Tarifa". Outras pinta
das peguntan ;Tarifa paralisou, 
Merza que pasou?" 

O pasado 15 de Febrero moitos 
viciños de Merza escoitaron a " 
Jorge Fabra, alto directivo de 
Redesa, que unha liña de 
400.000 vóltios non causaba da
nos a máis de 400 metros de 

· distáncia ·mentres a c_ompañia 
eléctrica leva meses argumen
tando o contrário en Merza. • 
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Rexeita .~ue. Endesa inv.ipta nas Pontes, . 

1 3 DE MARZO DE 1 997 

ANOSATERRA 

MobUización en Pontevedra _ 
co_ntra a -.~mpacadora de Vilaboa 
O Venres 14 de Marzo ás oito e média do serári está convo-

. cada unha manifestación pola coordenadora· viciñal de Vila-
boa contra a empacadora que Sogama quer instalar nesta 
:vila.e. que 1ecolleria o lixo de.case -toda a proyíncia-.. Ante a 

,.. ·decisión do conserleiro Xesús Palmou de que a instalación 

5 

A t . t b d rt 1 t 'f' d se faga o. máis axiña posíb'el, os ·viciños iniciaron unha · que sano cons ru~ arCO? e es9a a a.pan a re_gas1 l~~ ,_ ora · ,~ . - ~ampaña de .mob~liz~ción?. : 0 BN~ de Po~tevedra solida-__ _, 
•• . _ ~ "J . - ~ ·• •• ~. , ~ . ' : : . " _ ~ f • ; _ • _ '" .- - i': ~: I"'I" ~ ·"' ~JIZOJ.:!~e, con e~t~si ~ ;1pj_teu .ªº pl~no . dq. con~ello de Ponte- ., Varapau dó pp á FerÍ'olterrO. : · · , .. ·· · .. _ .. , . .,edra;aque"sepos1c1onase'Con1ra'a~an1a· empacadorac .. 

-0- A. EIRÉ 

O Partido Popular votou no 
Congreso en contra de duas 
propostas do BNG. Na primelra 
pedíase que Endesa investise 
nas Pontes parte dos seus be
nefícios. Na segunda que Asta
n o pudese voltar a construir 
barcos. No Parlamento galego, 
onde tiña apoiada con an
terioridade estas mesmas ini
ciativas, o director xeral de ln
dústria, Xaquin del Moral, des
cartaba a construción da plan
ta de regasificación anuncia
da hai seis anos para o Ferrol. 

Cando se está a negociar un 
plano de salvación da comarca 
das Pontes no que parttcipan 
sindicatos, Endesa e Xunta, con 
_ameaza do _peche da mina e o 
despido de máis de 700 traballa
dores, o PP cree que esta em
presa pública "está a colaborar 
coa Xunta permitindo desenvol
ver actividades de investigación 
en cooperación coa universida
de e a criar empresas e pastos 
de traballo , con investimentos 
de centos de millóns". Foron es
tes os argumentos que usou o 
PP no Congreso dos Deputados 
para re xeitar u nha proposta 
apresentada polo deputado do 
BNG, Francisco Rodríguez. 

A proposición non de leí instaba 
ao Governo a formular, através 
do Ministério de lndústria, a ne
cesidade de que se promova en 
Endesa "o investimento dunha 
parte significativa das ganáncias 
do complexo das Pontes nesta 
comarca e na Galiza". O BNG 
razona que é preciso ter en can
ta a sua rendabilidade e a res
ponsabi l idade de Endesa no 
presente e futuro dunha zona 
que depende maioritariamente 
desta explotación. 

En 1995 a central térmica das 
Pontes obtivo uns beneficios bru
tos de 64.351 millóns de pesetas. 
"O que pretende o BNG é que 
unha parte destes cartas fiquen 
na Galiza para financiar activida
des produtivas, emprego, cons
trución de infraestruturas e tamén 
para fomentar a conservación do 
meio-ambiente natural", explicou 
Francisco Rodrígl.lez. O parla
mentário negou que Endesa esti
vera a criar· emprego,. pois "non 
só non inviste senón .que .. está a 
recortar os cadros de persoal". 
Neste senso. lembrou que agora 

· dispón de 1.300 traballadores, _ 
"cando hai só dous anos posuía 

··ao rededor de 2.600". O deputa
do denunciou a submi'sión da 
Xunta a Endesa e .o papel da em
'pre$a como condicionante dá vi
da política do país, citando a mo
ción de censura das Pontes. 

O partido do Governo central ta
mén se opuxo, apoiado por CiU, 
á entrada da Xunta no consello 
de administración de Endesa, á 
criazón dun centro de investiga
ción, a porlle límites á explotación 
da rnina e planificar o uso do terri~ 
tório afectado e á participación na · 
construción dun ferrocárril e á 

• -- _; -._ y ~.-:· ~ . - ·• ~~ . ,~ Os: ecoloxistas ancdisan 

O deputado ferrolón Arsénio Femóndez de Mesa (PP) oferece explicacións a Francisco 
Rodríguez (BNG). XAN CARBALLA 

mellorar as estradas para o trans
porte do carbón, en colaboración 
co Ministério e coa Xunta. 

Rexeitamento a Astano 

O PP tamén rexeitou unha pro
posta do BNG para que Astano 
pudese retomar a actividade no 
sector naval, voltando a construir 
barcos. Aducia Francisco Rodrí
guez que cada vez hai máis 
competéncia na construción áe 
plataformas petrol íferas e que 
Astano para o que está perfecta
mente capacitado é para a cons
trución de grandes buques, como 
tiña demostrado ao ser un esta
leiro líder no mercado mundial. 

O deputado nacionalista repro
choulle ao PP o seu voto en con
tra, pois a sua posición contrasta 
coa aprobada polo Parlamento 
galega en Marzo de 1996, oos 
votos a favor do PP. O PSOE ta
mén tildou de oportunismo políti
co ao PP. Dase a circunstáncia 
de que o Governo do. PSOE re
xeitou no seu momento ·a volta 
de Astano a construción. de bar
cos. Daquelas, o PP demándaba 
o mesmo que agora o BNG e o 
PSdG-PSOE procedia na Galiza 
do mesmo xeito que aQora fai o 
PP que apoia a proposta, pero 
que vota en contra en Madrid. 

o pp· tamén se negou a aceitar 
duas emendas, unha do BNG e 

. ,outra de IU, nas que· se deman
daba que Bazán pudese construir 
barcos mercantes. Manuel Pérez, 
parlamentário do PP, .considerou 
unha cuestión menor demandar a 
retirada desa proibición expresa 
do plano de á.ctiyidade de Bazán, 
afirmando que "se hai que 9'Um
plir a leí, hai que cumplila". 

Na sesión semanal. de control 
do _Gover'no, o ministro de ln
dústria, Josep Piqué, afirmou 
que aceptará "os recortes de ca
paeidade produtiva nos estalei
ros que decidan en Bruxelas" . 
Recortes que van ser debatidos · 
pola UE o 24 de Abril. Franci~co 
Rodríguez, o formulante da per
gunta, recordou que o 1 de Mar
zo concluiu a vixéncia com.unitá
ria que lle · proibia a Astano ace-

der ao mercado da construción 
naval,_ "dependendo do Estado 
español que abandone agora o 
guetto da construción das plata
formas", afirmou Rodrígue~. 

Descartada · 
a gasificadora do Ferrol 

O mesmo día, tamén na Comi
sión de lndústria, ·pero no Parla- , 
mento galega, a Xunta anuncia
ba que aceptaba a decisión do 
Governo central de descartar a 
construción da anunciada planta 
de regasificacióñ·do Ferrol. A ex
plicación-dada polo director xeral 
de .lndústria, Xaquin del Moral, 
ao parlamentárió do BNG Xaime
Bello, foi que "non se necesita". 
Argumentou que non existe a 
deriianda necesária c;le gas, que 
se cifraria en 10.000 millóns de 
térmias, unha cantidade iniposí
bel de acadar se Endesa) Mejra
ma e Sabón non consumen gas. 

O parlamentá~io . do BÑG ílios
trou a sua estrañeza. dé que "as 
circunstáncias teñan variado 
tanto desde que_ hai seis anos 
·vendéuse o prox·ecto". Neste 
·sentido Bello acusou á Xunta de 

. "cometer un fraudé coa Galiza", 
p.or _ter.· triado unhas espectati
vas de investimento de 30.000 
mi-llóns de pesetas que nunca 
_chegaron a mater:i~lizarse. 

Esta planta de · regasificado foi 
" urih~ das grandes promésas 
·que, · pe'riódicamente, se lle veu 
realizando á castigad.a comarca · 
do Ferro1·. En 1991 anunciouna 
o minfsfro socialista Josep Bo
rrell. Fr·aga dá a coflecer os 
mesmos dados en Xanei'ró de 
1992. En Febreiro, o conselleiro 
Xan Fernández anú-ncia a imi
nente aprobacíón poro · Governo 

- central do proxecto. Fóronse es
collendo terreas e puxéronse en 
confrontación á vários concellos 
da comarca que puxaban pola 
planta. Cada campaña eleitoral 
anunciábase, de no\to, as obras 
e os ·grandes investi_IT)entos. As 
denúncias de que non se ía 
construir eran contestadas coas 
acusacións Lle "infúndios intere
sados", mentres se aseguraba -a 
irT]inente posta en marcha.• 

- '~ 

o empioramento_ do meio ambiente . 
A Federación de Ecoloxistas Galegas, na que están 
integradas máis de 30 as.ociacións, celebra o os dias ·15 e 

: 16 de Marzo a sua·asemblea anual no Parque Natural de 
Corrubedo, en Ribeira. Na xun~anza, ademais de . 
debater .a- xestión da própria federación, discutiranse 
propostas para un modelo enerxético "sustentábel, x4sto 
e solidário con paises empobrec;idos do·-Sul" xa que '' a 
producción; transformación e consumo de enrexia é a 
causa principal da degradación am~iental na Galiza 
e non eonxunto do pl~neta".,• 

Pergu_ntan no Congreso _ 
~e· só.existe ~ alternati~a Sogama 
Guillerme Vázquez, deputado do BNG no Congreso dos De
putados, dirixiu unha pergunta ao ministério de Méio Am
biente pasa saber se o departamento que dirixe Isabel Toci-
no considera o plano Sogama como a única alternativa para . . . 
o tratamento do lixo na Galiza. Vázquez porisidera que a in
tención do Governo central de aportar cartas para financiar 
este plano dificulta ainda máis a posta en marcha doutras 
alternativas e interesouse pola cantidade concreta de di-
ñeiro que vai destinar Méio Ambiente e se estaria dispos-
to a apoiar economicamente out.ros' proxectos levados a 
cabo por cor:icellos ou mancomunidades de municípios. • 

-Conferénci~ - nacional 
de Esquer_cla _Nacionalista -. 
Coa ollada posta xa-nas próximas el.eicións autonómi·cas, 
Esquerda Nacionalista, integrada no BNG, celebra ~ sua 
conferéncia nacional o Sábado 15 de .Marzo en Santiago. · 
Nesta xornada Esquerda Nacionalista, á que P.ertence o 
voceito do BNG Xosé Manuel Beiras, ... valorará as perspec
tivas eleitorai$ e o seu papel dentro da frente 
nacionalista.+ -

A. IGlESIAS 

. -

, C~n~~c111 . CI Agriculturo por .sub~tituir 
trqballadores por_obxectores ~, 
O· xulgado do ·Socié,:i.I .Nº 2 de. Pontevedra . considera que a 
consellaria de Agricultura·utilizou obxectores de consciéncia 
para substituir a traballadores da loita· anti-incéridios. -A 
senténcia feita pública o Martes i 1 lembra que esa prácti
ca está.proibida polo regulamento da-obxección, polo que 
é ilegal. Esta resolución prodúcese a partir da denúncia de 
Miguel Hernández Bernárdez, quen considemu que perde
ra o seu traballo polo emprego de obxectores e que rese
ñou que os peóns que conformaban o seu retén foron 
substituidos durante o verán de 1996. Ademais, na vista 
celebrada en Xaneim, vários testigos sinalaron que os obxec
tores non estaban preparados para desenvolver ese traballo. 
O xulgado do Social Nº 2 de Pontevedra condeou á Xun
ta a indemnizar con unha mensus;tlidade ao denunciante.• 
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OPtNJÓN 

O AUTOR, SINDICALISTA GALEGO NA SUÍZA E PRI, 
MEIRO EN DENUNCIAR, A TRAVÉS DÓ PROGRAMA 
DE TV QUIEN SABE DONDE?, A SITUACIÓN DE 

DO O PROBLEMA' CONFUNDINDO AS PENSIÓNS DE 
VELLETCOAS COMPLEMENTARES. Nó MEIO QUEDA, 
RIAN MILLEIROS DE PERSOAS QUE TEÑEN DIREITO 
A COBRAR, E GALIZA DEIXA DE RECEBER RENDAS 
QUE PODEN SER DE MILES DE MILLÓNS DE PESETAS. 

· FRAUDE DE PENSIÓNS A EMIDRANTES GALEGOS 
NA SUÍZA, CONSIDERA QUE SE SEGUE DESPISTAN, 

,..., 

O GOVERNO ESPANOL RESPONDE. 
N'IMPORTE .QUOI 

1 

O IMPAGO DAS PENSIÓNS COMPLEMENTARES DA SUÍZA 

O sindicato SIT non podé tolerar sen rea, 
ción a resposta do Govemo español á per, 
gunta do deputado do BNG no parlamento 
tal como fo i reproducida na prensa. 

En efecto, o govemo fala na sua interven, 
ción do problema das pensións de vellez 
normais, é dicer, A VS. No que concem e ás 
cotizacións das Caixas de Pensións comple, 
mentares só as confunde coas primeiras. 

O governo envia os afectados á Seg~rida, 
de Social que só se limita a escreber á 
Caíxa Suíza de Compensación pero , máís 
unha vez, esta caixa só se ocupa das pen, 
sións do 1 º pilar. As complementares es, 
tán distribuidas en milleiros de caixas nas 
ca le~ o governo sui20 non . intervén máis 
que 'como elemento sustitutório en caso 
de insolvéncia. 

Para isto bastáballe o govemo consultar 
calqueira obreiro analfabeto retornado a 
Santa Cogolla de los Corderos que llo 
di ria. 

Sabemos, por cálcu los de probabi.lidades 
pero bastante fiábeis, que hai nas devandi, 
tas caixas cen tos de millóns de francos que 
quedaron aqui, e non só de 1972 a 1985, o 
problema de persoas que non cobraron so, 
brepasa o 1985. 

Visto que o govemo español parece que es, 
tá chamado a máis altos desígnios que oc~, 
parse dos problemas rea is que afectan ao 
povo de base, se se dignase perder dous mi, 
nutos nós podemos facerlle várias proposi, 
cións de traballo: - - -

Negociar coa Suíza .un acordo, ligado á Se, 
guridade Social, no cal se pede: 

a) Que de aquí en diante a todos os tra, 
halladores _españois, e por. extensión a to, 
dos os outros , se lles facilite un carnet, 
como xa existe p ara a A VS (pensión de 
·vellez), no que sexa marcada cada Caixa 
do 2º pilar. Así poderá reclamar mesmo a 
seguridade social española cando o traba, 
llador retorne . 

b) Que o governo suízo edité un decreto 
polo cal toda Caixa estaria abrigada a si, 

. nalar todos os fondos non retirados no seu 
' debido tempo a unha comJsión tripartita 

( estado,~aixas,sindicatos) cos nomes, 
apelidos, datas de nascemento e naciona, 
lidade. Esta comisión faria os procesos 
nominativos que serian enviados ás segu , . 
ridades s.ociais dos países interesados cos 
cales a Suíza ten acordo. 

Para facer este trpo de convénio este é un 
momento propício dado o feito de que se 
está criando un fondo para compensar ó di , 
ñeiro que fo i expoliado aos xudeus na se, 
gunda guerra mundial. Claro que o govem o 
xudeu non é o govem o español-. 

Non sabemos· se o Estado españo l vai 
cumprir os critérios da moeda única ou se 

-todo é un canto para facer tragar a pilula 
do neoliberap mo, o que si sabemo é que 

XESUS GóMEZ 

' non cumpre os mínimos critérios de res-
ponsabilidade cara un -problema sinxelo 
que teñen un- bon número de traballado, 
res que no seu dia tiveron que coller o sa.' 
co. E pensar que candc;i viña un folclórico 
cantamós iso ·de -.. . el recuerdo de España y 
el de su madre, niña . .. .. moitos choraban 
como magdalenas! . 

-
RESPOSTA A FERNANDO AM'ARELO DE 
CASTRO. Noutra orde - . 
de causas tamén que, 

_ remos ap-ortar algún, 

lq, refe~índose ao problema das pensións, 
<licia que o's sindicatos tamén se deron 
-conta. Un pouco de modéstia! Os sindica, 
tos xa o sabian e fan todo o que poden 
para resolver o problema, nó non ternos 
eleicións a gañar e non xogamos a opor;. 
tunistas. Se quer colaborar connosco para 
facer algo positivo , esperamos a c;:.hamada 
de quen sexa, sempre que a vontade polí
tica estexa ben clara. 

has cuestións sobre a 
entrevista concedida a 
A N asa T erra (N º 
. 7 65) .polo Secretáiio 
Xeral para as C omu, 
ni dades G alegas · d a 
Xunt a , s ·r. Fem ando 
A rnarelo . 

'Sabemos, por cálculo 
de probabilidades, que 

Do resto pode riamos 
escreber un libro pero 
as polémicas estéri les 
non nos interesan por, 
que ainda queda rnoito 
por facer. 

N o tocante ao feíto de 
que non é competén, 
cia da Xunta criar un·, 
ha Conselleria especf, · 
fica para a emigración 
e o retorno, nós per, 

hai nas Caixas de Pensións 
suízas centos de millóns 
de francos que quedaron 
de 197 2 a 1985 e mesmo 

A xeito de conclusión, 
nós tiñamos unha pe, 
quena esperanza de 

- que alguén se movese 
con forza e deica agora 
só a CIG aportou res, 

·postas reais: contactou 
con vários sindicatos 
e, sen pedir afiliación 

de anos posteriores" 

g unt ar iarnos ll e: De 
quen é competéncia 
ocuparse dos emigran, 
tes gal egos? De que 
serve un governo au-
tón omo sen cornpe -
téncias nos prob lemas 
P,rofundos do seu país? 
E que a Xunta pedi u 
c'o mpe té n c ias n es fe 
senso algunha vez? É 
q ue é co"rn p e t énci a 
dun sindica.to suízo ocuparse de persoas· 
que nunca foron membros dados que os 
que foron eleitos lánzanse a bola de uns a 

· outros? Por tanto nós facémolo. Pido dis, 
culpas se o Sr. Amarelo se refería a outro 
tipo de competéncia. 

Nun momento da entrevista o Sr. Amare-

. política. Quen dixo 
que os nacionalistas_ 
eran sectários? Están a 
facer unha laboura de 
terreo, recollendo in, 
forme e poñendo mé, 
dios para, na medida 
das suas posibilidades, 
pór a disposición dos 
retornados as suas es
truturas. 

T amén hai que felicitar 
a algun xomalista que non se limitou a reco
ller os partes senón que fixo investigación e 
meteu o naris no Affaire que é o que nós es
perarnos dos xomalistas non apoltronados. • 

XESUS GOMEZ é secretário sindical en G eneve ~ Suíza ) 
do Syndicat lnterprofessiunnel de Travailleuses et 

T ravailleurs. 

Xosé Lois 

1 3 DE MARZO DE 1997 

' / 

"ATE 
ALIBERDADE 
DE EUZKADI"? 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

Estiven por titular es ta pequena colum, 
na "Xa non podemo calar", co título 
daquel vello disco de Saraibas, pero pa, 
receume un eufemismo. Como se ante 
calararnos por con ivéncia e agora, de , 
poi de outra nova avalancha de média 
dúcia de morto en pouco d ias, xa fose 
hora de falar. 

Desde posturas progresistas moitos vi, 
mos dicindo desde hai moito anos que 
a ET A non ten sentido, nen política 
nen socialmene, que xa ahonda a ua 
violéncia cega, que por ese camiño non 
se vai a ningures, e meno ir "até a li, 
berdade de Euzkadi' coas man enchou, 
padas de sangue. 

Que liberdade - ementada de cadavre 
de irmáns? De de hai moitos ano , xa 
non on as víctimas coñecido tortura, 
dores, nen ogros que perpetuen réximes 
ditatoriais, enÓT). xente inxela, con 
uniforme e en el, político , perruquei, 
ros e vendedores de bicicleta . 

Todo · os partido do arco parlamen, 
tar, agá HB, e particularmene o BNG, 
xa e manife taran de cualificando e e 
camiño. 

Compre dicer: Non á violéncia a a ina 
de ET A! desde todo o lugare , tarnén 
desde o nacionali rno que quer cr le, 
xitimamente radical. 

Compre dicerlle aos viol ntos d 
ET A, a s violento d grup Y, e ao 
dirixenes e militante que p rpetuan 
silénci culpábel de HB, qu a mor 
non pode er o prezo da vida nací na
lista nunha sociedade democrática que 
quere facer un camiño en paz, con to, 
do o fa lsamene democrática que xa 
en moitas causas. 

Compre dicer que unha sociedade n va, 
xusta, fraterna e solidária, só pode nacer 
da -aposta pacífica pola xust iza e a paz. 

Compre dicer ben a lto que cada vez 
máis, aprendendo desta história que vai 
tan rápido, só se pode dar a luz a unha 
sociedade realmente nova crebando a 
lóxica da violénda e a marte, trocando 
ódio por amor. Amor eficaz, ámor social 
e político, pero amor que se entrega solí, 
dariamente. 

Que futuro vai ter unha pretendida so, 
'ciedade nova na que os mozos van me, 
drando inxectando violéncia e ódio nas 
suas veas, na que necesitan para vivir a 
sua dose diária de destrudón da convi, 

. véncia pacífica, dos meios que oferecen 
un servício público, sexan un autobus 
ou un.ha papeleira? 

Bas tante ma rte e dest ru dón da v ida 
humana e cle toda ;;t vida, para que siga, 
Ú l OS aurnen tando mfüs a cuota.+ 

V ICTOR INO PÉREZ PRI ETO 

é crego e escritor 
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O direito a veto proporcionaria unha certa base legal paro defender "os nosos recursos, a nasa base produtiva e a nosa cultura", afirma Francisco Rodríguez na proposición 
apresentada palo BNG no Congreso dos Deputados, un aspecto do cal se pode ver na fotografia. XAN CARBALLA 

Defende unha reforma institucional que recoñeza o carácter plurinacional do Estado 

O BNG pede o direito de veto no Senado 
para as nacionalidades históricas 
*MANUEL SEOANE I MADRID 

O BNG abrirá, no Congreso dos Deputados, un debate sobre a 
conversión do Senado nunha cámara que reflicta o carácter 
plurinacional do Estado español. Os nacionalistas g·alegos 
apresentaron unha proposición non de lei que consagra o direi
to de veto das nacionalidades históricas e que delimita as dife
réncias entre as nacionalidades e as rexións. O BNG pretende 
que todas as forzas poHticas, e nomeadamente as nacionalistas 
bascas e catalanas, se posicionen ao respeito. "Ou enfrenta
mos unha reforma en profundidade das actuais institucións 
ou non quedará outra opción que apostarmos por unha Con
federación de Estados-Nación", afirma Francisco Rodríguez. 

Direito de veto 
para as nacións 

O BNG propón ademais o re
coñecimento ás representa
cións das nacionalidades no 
Senado do direito de veto (por 
maioria de dous terzos} canto 
á aplicación de leis de rango 
estatal no seu território respec
tivo. O direito de veto poderia 
ser invocado palas nacionali
dades . se considerasen que 
tais leis "vulneraren competén
cias próprias ou prexudicaren 

te texto o estabele~imento como 
distrito eleitoral, cando menos 
para as nacionalidades, do ac
tual marco da comunidade autó
noma, de xeito que desapareza 
a província como circunscrición. 
Os senadores elexiranse por 
unha dobre via: unha parte de
les serian designados polos 

·Parlamentos das diferentes na
cións e_ ou!ra por sufráxio direc
to e universal en coincidéncia 
coas eleicións ás Cámaras Au
tonómicas. 

Para os deputados do Bloque 
Nacionalista Galego nas Cor
tes Xerais, cada vez resulta 
máis evidente que a estratéxia 
do nacionalismo non pode cin
xirse exclusivamente ao eido 
das conquistas a curto prazo. 
De acordo coa avaliación de 
Francisco Rodríguez e Guiller
me Vázquez, non seria inteli
xente eludir a cuestión política 
de fundo: o necesário redese
ño do Estado español. "Esta
mos abrigados a ~nfrentar ese 
problema. Haino que enfrentar, 
sen dramatismos, pero enfren
talo", salienta Francisco Rodrí
guez, para . quen "a nasa pre
senza no Congreso dos Depu
tados pode e debe servir para 
abrirmos un debate en profun
didade sobre o desaxuste que 
existe entre un Estado descen
tralizado, pero ainda fortemen
te unitário, e a evidéncia empí
rica da existéncia de nacionali
dades no seo do Estado espa
ñol" .. 

A reforma do $enado, ao xuízo 
de ~rancisco Rodríguez, n·on 
pode ficar nunha mera maqui
llaxe formalista, nunha pura re
tórica nominal. "Unha das moi
tas eivas da Consfüución de 

1978 é que non se estabelece 
nengunha distinción real, de 
contido político, entre as na
cionalidades e as rexións. Esa 
eiva deu oi:ixe ao confusionis
mo do café para todos". afirma 
Rodríguez. 

gravemente intereses territo- Esta reforma contemplaria se-
riais en matéria de língua, cul- made a posibilidade do uso do 
tura, educación, ordenación do seu idioma por parte dos sena-
territó ri o, auto-organización dores das nacionalidades con 
institucional e administrativa, língua própria,- en todas e cada 
riqueza mineira, aproveitamen- unha -das suas actividades co-· 
tos hidráulicos e enerxéticos mo representantes da sua na-

o Sena.do quédari~ definide . en xeral ·e meio ·ambietlté ·asr · ·ci6ñ, (;luer~ ·ncts suas actuacións 
como un ha cámara ·de re.pre- · -coma·~ a 'sectores 'éstratéx'icos : ·· oFai-$ ·quer ·nás ·escritas. 
sentación das Nacionalidades da sua econom1a".~ ' - · -- ) e das RexiÓ:ns; na .. qüe· flcase : ~.:~ ;·, J· -E·ste órgao de represen~ación 
estabelecida. a dife~énoi~ e._r;itre ... :.o aireito de veto. signiiicaria lé- .. territorialAuncionaria como cá
u nhas ~ outras , pr_~c,l~nl"'3;9ª : _var ao Jimite.·.ó/~cty.al'"ctéserjo rñ&Ifa{de~ ~tl'ineira leit~ra de to-
polo artigo 2 da Const1~uc1on constitucional. "Estaríamos vr- . doS. ~-~qu~les prnxectos ou pro-.· 
-española. Para atinxir a é;ondi- tualmente na beira da soberania.. posiciór:is o~ 1!3i de carácter ter.ri-
ción de nacionalidade, un terri- nacional nunha chea de cues~ - tbrial Ol.(qQS:; . dalgun xeito, atin-
tório deberia cumprir car:ldo: tió.ns v.Lfais para o país. Visto .- xa.n .aG-r~xFr}1.e· de competéncias 
menos un destes tres requi'.s..i- .- desde unha" pefr!?pectiva actual, · ·d.as :cqmuñi_~.ades autónomas. 
tos: posuir unha língua ou un-, . seria unha v~rdaqeira . revolu- ., 
ha cúltura próprias; ter aproba- ~ión, porque _nos permifüia ter O BNG enfatiza , a meio de 
do, por referendu111 popular, un unha certa cobertura legal para Francisco Rodríguez, que a pro-
Estatuto de Autonomia en pa~ · defende.rmos ·o noso' território, posidon non ten nada de aceno 
sadas. xeiras históricas; 'Ou es- os nasos recursos, a nosa base testemuñal. "Coido que chegou 
tar caracterizado pala insulari- produtiva, a nasa culura", ~a- o momento de todos os grupos 
dade ou ·o afastamento a res- lienta Francisco Rodrígue,z. A talaren con clareza sobre que 
peito da Península Ibérica. . proposición persegue obvia- facer co actual marco institució-
"Mesmo se nos situamos na ló- mente o obxectiyo de empurrar nal. Para nós, está claro que ou 
xica da aceitación do debuxo os partidos estatais -pero ta- ben se enfrenta unha reforma 
instituciona~ actual, está claro mén a CiU e PNV- a debater ponder'ada, pero decidiáa, ou 
que cumpfiria encher de conti- de vez e sen complexos "as in- ben teremos que ir pensando 
do pragmático esa diferéncia suficiéncias derivadas do título noutro- tipo de saídas, como a 
puramente nomrnal entre na- oitavo da C.onstitución". de pular no me_io prazo por uñha 
cionalidade e rexión", acres- Confederación de Estados-na-
centa Francisco Rsidrígu~z. O_ Bloque. propón tamén con es- ción", afirma.+ 

í' 
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Os récords 
de Galiza 

E n consonáncia cos impe
rativos dos reality shows, 
a tele-lixo e o sensacio

nalismo de poucas letras, un 
xornal anda a recoller as fazá
ñas máis orixinais e as marcas 
que se podan bater por estas 
terras. O último acontecimen
to do que ~e dá fé é o do ci
clista-camare iro, Saturnino 
Goniález, qüe coroou o monte 
Aloia subido a unha bicicleta 
e cunha bandexa de copas 
nunha man. Na mente de to

dos están outros feítos singula
res da nasa história como fo 
ron: a tortilla de várias tonela
das, a proeza da empanada xi
gante, milleiros de pe.memos 
na mesma fritanga e un ha 
queimada feíta na piscina mu
nicipal especialmente subven
cionada con tal fin.· 

A fonte inesgotábel, para en
cher durante ttnha temporada 
as páxinas do Guinness autóc
tono, atopámola no executivo 
pátrio e os seus adláteres. A · 
relación de plusmarquistas 
abranxe desde un Figuero'a 
Dorrego, actual secretário xe
ral de Presidéncia, como o no- · 
meado a dedo de maior elasti
cidade e duración até Amarelo 
de Castro, o das relacións ex
teriores, que ostenta a primei
ra posición en quilometraxe e 
outros custos por visitas a cen
tros gallegos, asturianos e da 

. Rioja alavesa _ubicados eseñ
cialmente polo Caribe. Seria 

· imperdoábel non lembrar ·a 
quen vai na cabeceira das 
paparotas, Dositeo Rodríguez. 
Ao recordman das convocató
rias de roldas de prensa insubs
tanciais e carentes do mínimo 
interese infonnativo, Hernán
dez Cochón. Ao amo e, señor· 
de -to~o o que se 'esc_rebe na 

. imprensa., fa la na rádio do G e 
aparece nos telexornais, alcu
mado o choco de Redondéla. E 
rernatar a lista co coñecido 
herdeiró, polos séculos dos sé
culos, _Xosé Cuiña. 

Co fin de lle dar algo de varie
dade e cor, poderian incluirse 
os vários lustros na alcaldia de 
Pepe o de Puenteare.as, as dú
cias de horas de emisión cultu
ral d'a TVG sen falar de Mén
dez Ferrín ou as alineacións 
sen canteiráns de Celta, Com
postela e Deportivo. O prosai
co do mercado evitará ache
garse a estas outras marcas, tan 
dignas coma as do caldo de 
ósos de T aboada ou a da exal
tación da cigala de Marin. • 
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UNIVERSIDADE 

Os CAF peden ·un referéndum sobre os estatutos propostos pala equipa de governo 
• • ... ••• ¡• 

O reitor compostelán própón reducir 
o número de estudantes e de PAS no claustro 
* P. B. 

O Sábado 15 comeza o debate 
en Comisión do novo proxecto 
de Estatutos para a Universida
de de Santiago de Compostela. 
O incremento d~ poder para o 
profesorado, o valeiro de com
peténcias dos órganos colexia
dos por medio da criación de 
órganos de governo uniperso
a is, a non incorporación dim 
Estatuto do Estudante que re
colla os direltos e deberes do -
alumnado e a falla de medidas 
para o control da ~ntrada d~ 
capital .privado no financiamen
to da Universjdade, son algun
has das críticas que xa ten 
suscitado o texto base apre
sentado pola equipa de gover-
no do reitor Dario Villanu~va. o reitor da Universidade compostelá, Dorio Villanueva. A. IGLESIAS 

A pro_posta a debate estabeJe
ae , segundo denúncian os Co
mités Aber tos de Faculdade 
(CAF), "o marco legal máis re
acci o n ári o de todos cantos 
existen nos centros de Ensino 
Superior da Galiza, só com
prensíbel desde a aplicación , 
máis retrógrada da Lei de Re
forma Universitária ·(LRU)". Pa
ra esta organización estudiantil 
no antreproxecto de estatutos, 
o actual Governo da USC defi
ne un modelo de Universidade 
baseado na toma de decisións 
dos cargos unipersoais -reitor, 
vicerreitores, decanos e incluso 
directores de Departamento- e 
na negación de competencias 
aos órganos nos que, como o 
Claustro ou as Xuntas de Fa
culdade e Escala, existe unha 
representación da Comunidade 
Universitária. 

Anular a participación 

"Ao intento de illar á comunrda-
. de universitária das tomas de 
decisións, súmaselle neste ante
pr6xecto de Estatutos -explica 
Sérxio Carreira, membro dos 
CAF- o aumento do poder do 

Oferece castelán e catalan 

profesorado mellar situado den
tro da xerarquia universitária". 
Os CAF poñen como exemplo a · 
proposta de composición para a 
Xunta de Governo.· Ainda que 
con respeito a composición an
terior segue a manterse a pre
séncia de altos cargos, .a repre- 
sentación estudantil baixa de 16 
representantes a dez, a de per
soal administrativo e de servizos 
de 6 a 4 e a de prqfesores titula- · 
res desaparece. 

Neste sentido recóllese que é o· 
reitor e non o Claustro, o enca
rregado de noméar ou de revo
car cargos de responsabilidade 
asi como, tal e como recolle o 
texto, "de estimalo necesário no
mear adxuntos aos vicerreitores 
e ao secretário no seu labor de 
dirección política de governo 
universitário no respeitivo ámbi
to de competéncia" . Engade 
Sérxio Carreira "que o Claustro 
tampouco poderia revocar as 
decisións d.o. reitor porque na 
sua persoa remata a via admi-
nisrrativa de reclamación. Unha 
vez que o reitor se pronúncie- o 
único recurso posíbel e acudir 
aos tribunais". · 

Falla de autonomia 
universitária 

Os novas Estatutos tal e· como 
estan deseñados tampouco so
lucionan o problema da autono
m ia universitária que aparece 
profundamente mermadá por . 
medio da transferéncia de com
peténcias próprtas do Claustro 
ao Consello Social e Económi
co de Galiza. Segundo o texto 
proposto seria este orgar:i ismo, 
no que a representación da 
Universi9ade non chega ao 
50% o . que teria a última pala
bra no referente a t_emas como 
a programación pruríanual e os 
orzamentos, a entrada de capi
tai privado no fínancíamen to 
un iversitário ou a aprobación 
de criar de novas faculdades, 
centros ou escalas. 

Para os CAF o texto definitivo 
dos Estatutos, na medida en 
que vai definir o modelo de 
Universidade , deberia some 
terse a un referéndum que 
permita coñecer a opinión dos 
diferentes sectores universitá
rios antes da sua aprovación 
definitiva.• 

·Telefónica ignora o galego "'º servizO de contestador· 
* H.V. 

O servizo de contestador automá
tico que oferece a Telefónica aos 
abonados através da centraliña 
só está disponíqel en castelán e 
catalán, se ben os clientes poden 
paliar esta deficiéncia grabando 
co~ sua própria voz a información 
relativa ao seu servizo de contes
tador. Ante esta situación o presi
dente da M~sa para a Normaliza
ción Lingüística asegurou que 
non ten medo a facer un boicote. 

No teléfono de asisténc ia ao 
cliente, 900 611 611 , infórmase 
de que o servizo en orixe está 
disponíbel en castelán ou en ca
talán . Galegas e bascas han 
modifi ,ear eles mesmos a mer.i
saxe que invita aos comunican
tes a deixar os recados. 
Telefónica está a desenvolver 

unha campaña a nível estatal 
para extender o servizo de con
testad ar automático desde as 
centraliñas da própria compañia. 
O sistema, xa existente desde 
hai vários meses, atende os re
cados. sen necesidade de contar 
_cun contestador automático na 
vivenda dos abonados, que uni
camente con descolgar o seu te-
1 éfono teñen acceso aos reca
dos deixados no contestador. 

A Xunta de Galiza ten financiado. 
moitos dos servizos da Telefóni
ca na Galiza, entre os que está a 
ed ición .dunha gu ia telefónica 
con dados de interese do país 
nas duas línguas oficiais. Mália 
isto , a compañia non resposta 

· coa mesma reciprocidade facili
tando aos seus clientes o direito 
a escoller o seu idioma nos ser
vizos que presta a Telefónica. 

Para o presidente da Mesa para 
· a Normalización Lingüística, Xo

sé Manuel Sarille, "é inconcebí
bel que a estas alturas haxa o 
.prexuízo de falar de· idioma no 
caso de Cqtalunya e e non con
cebir o naso país en clave de lín- · 
gua". Para Sarille a atitude das 
empresas privadas . coa Galiza é 
"abusiva", e en concreto Telefó
nica "insiste en deturpar os topó
nimos mália as cartas que envia
mos e incorre neutras práticas 
contra a nasa língua". Sarille indi
co'u que "nun marco de compe
téncia empresarial isto non pode 
pasar, porque se eles como em
presa privada teñen direito a fa
ce r o que queiran , nós como 
usuários famén ternos direito a 
non usar os seus servizos e irnos 
á competéncia, na Mesa non te
rnos medo a facer un boicote". • 

Compradores 
en apuros 

- A COMARCA DO MORRAZO 
di que a sociedad limitada 
Fine tivera perda de pouco 
máis de 400.000 pesetas no 
ano 1995 e ten un ó 
empregado. "A empresa que 
pretende facer e coa acción 
de Massó por 300 millóns de 

· pesetas (Cando no informe de 
xestión de 1995, a familia 
Massó estaba disposta a 
cedelas polo valor simbólico 
dunha peseta), 0frece pagar 
aos traballadores perta de mil 
millóns, conseguir un acordo 
con bancos e Seguridade 
Social, cun investimento 
inicial de 2.400 millóns e a 
aportación da consellaria de 
füdústria con uns mil millóns. 
As siglas Fine S .L. 
corresponden a unha empresa 
co no me inglés ( ... ) e 
domicílio social en Madrid, 
polo que non sabemos de 
onde procede. o tratamento de 
empresa italo-chilena que 
aparece frecuentemente nos 
médios de comunicación( ... ) 
Dacordo coa memória 
presentada no concello de 
Cangas, aseguran poder 
inxectar hquidez da que 
dispoñen segundo os seus 
balanzas de situación e canta de 
resultados; xusto o contrário 
da documentación que obra 
no poder da redacción deste 
periódico. Con este informe 
dos estados de contas, 
balances e resultados 
financeiros poderiase deducir 
que o que a empresa Fine SL 
precisa na actualidade é un 
plano de mellara da sua 
actividade mercantil asi como 
un importan te incremento da 
sua activ id~de comercial". + 

Proib.ir para 
criminal izar 

Colómbia recebe case a 
metade da axuda militar que 
os Estados Unidos conceden a 
Lat inoamérica. Quen o di ~ 
Noam Chomsky nunha 
entrevista que publica 
RESUMEN " 
LATINOAMERICANO. "A 
maiores ternos que con tar o 
que outros Est~dos do mundo , 
como Israel, Taiwan e Bras il 
dan a Col'ómbia. Sospeito que 
a negat iva dos Estados Unidos 
a concederlle certificación por 
éausa do narcotráfico ñon vai 
provocar cámbios de 
importáncia. Xa veremos se 
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pasado un ano contin uq. a . 
axuda militar e chegan ainda 
os asesores extranxeiros. En 
xeral, toda a loita ant i-droga 
dos Estados Unidos é unha 
técnica de con trol social que 
marxina mesmo aos que non 
teñen moito que ver coas 
drogas. Podemos mitar á 
Inglaterra do século XIX, 
cando Inglaterra declarou 
ilegal a xenebra e mantivo o 
whisky dentro da legalidade 

. porque a primeira era a bebida 
da clase obreira e a segunda a 
da clase rica. Era un xeito de 
manter o contro l sobre a clase 
obreira. Cando se estableceu a 
proibición do alcol nos 
estado Unido o que 
bu caban era pechar os 
lugares de reunión do 
obreiro inmigrante . Nunca 
detiveron a ninguén por beber 
nos barri rico . O q u pa u 
coa mariuana é m llante: a 
proibición e taba dirixida á 
p boación mexicana. Doutra 
parte, o que e coñece no 
Estado Unido com 1 ita 
anti-droga comezou de feito 
na década do oitenta e tivo 
~orno fin criminalizar á 
poboación negra''. + 

Unión 
das esquerdas 
en Rúsia 
Iuri Burlutzki, membro do 
comité central do Partido 
Comunistas da Federación 
Rusa asegura no xomal 
AVANTE, que de acudiren 
hoxe a unhas eleccións 
serian gañadore . "Se hoje e 
realizassem. eleiyé5e livres, 
sem deturpay6es nem 
manipulayé5es, em pre ao 
sobre os eleitore e sem 
violac;ao da legi lac;ao 
eleitoral, e tamos confiante 
que teriamos capacidade de 
sairmo vencedore e ch gar 
ao poder, juntamente co 
no so aliad . Actualm nte 
notamos doi trae; 
característicos da situac;áo 
política na Rú ia . P r un 
lado, diminuiu a 
governabilidade do paí , 
debido a d enc;a do 
presidente le ltsin e a luta 
entre o vário grupo qu 
rodeiam; por utro lado 
notase urna tendencia para a 
uniao das for~a socia li ta e 
patrióticas, que levou a 
criai;ao da Un iao Popular 
Patriotica da Rússia, de que 
fazem parte cerca de 200 
diferentes partidos". + 

luri Burlutzki. AVANTE 
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Cal é a valoración qÚe realiza 
das loitas de 1972? 

Mudaron o curso da história, 
tanto política como_ sindical, no 
naso país. Até daqueles existia 
un monopólio total do PCE e de 
Comisións Obreiras, eran os 
motores do movimento obreiro. 
As únicas alternativas que se 
daban á situación que vivía Gali
za eran as estatais. Para facerlle 
fronte á ditadura a alternativa 
era totalmente pactista, lago de 
que o PCE asinase coa bµrgue
sia, máis ou menos moderada, o 
seu famoso Pacto pala Liberda
de. Esqueceran, tanto PCE co
mo CCOO, todos os píincípios 
de loita no mundo do traballo en 
función dos seus intereses políti 
cos. Por outra banda, negában
se a recoñecer que existia Gali
za como tal , cuns problemas 
concretos. Eu comecei a militar 
en Comisións no 1966, na Ci-

_ troen, e no 1971 axudei a fundar 
Organización Obreira. 

A anterior análise foi a que le
vou· á ruptura en Comisións 
Obre iras? 

Os elementos máis combativos, 
diria que tamén máis lúcidos, saí
ronse tanto de CCOO como das 
Xuventudes Comunistas e forma
ron Organización Obreira. Esta 
foi a vangarda das loitas posterio
res, nomeadamente as de 1972. 
Dentro de Organización Obreira 
tamén existían duas tendéncias. 
Unha estatal ista, que lego daria 
lugar ao nacimento do PC(R), e 
outra galeguista. A Organización 
Obreira nasceu con afán de lan
zar á sociedade alternativas ni
diamente galegas. O motor foron 
as Xuventudes, pero era a xente 
máis representativa dos estalei
ros e das grandes fábricas, por 
isa, na prática, pudemos superar 
as alternativas do PCE e CCOO. 

Pódese datar a ruptura do 
monopólio do PCE no movi
mento obreiro galega? 

· Foi a partires de Setembro de 
1972. Daquelas é canao, coas
novas alternativas, xurde o xer
molo do sindicalismo nacionalis
ta, do SOG. Moitos membros de 
Organímrón Obreira entran a 
militar neste sindicato, impulsado 
pala UPG. Por outra banda, hai 
membros de Organización Obrei
ra que se integran, de novo, en 
organizacións de corte estatal , 
como o PC (R), o MC ou a LCR. 

A protesta 
exténdese por Galiza 

Sendo Amador e Daniel , os 
mortos do Ferrol , membros 
de CCOO, como a loita solidá
ria se circunscribe tan só a 
Gal iza e non se propaga )lOU
tras partes do Estado? 

O contexto no que se produce o 
conflito da Bazán era nidiamente 
galega. Loitábase por un convé
nio de marco galega, mália a 'que 
se producia nunha empresa públi
Ga. Aquel conflito .foi afogado axi
ña pela represión. O conflito de 
Vigo, que comezou en solidarie
dade co do Ferrol, durou máis 
tempo. Non era que en Vigo non 
houbese represión, hóuboa e 
grande, senón que aqui a xente 
organizada era moita máis, pois a 
indústria tiña máis peso. Por outra 
banda, hai que ter en canta o pa
pel de Ferro! como praza militar. 

Porque calla a protesta na 
Galiza, teóricamente cun mo
vimento· obreiro máis desar
tellado, vítima da represión 
de retagarda nos anos de 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Líd~r do 72 vigués 

Xesus ChaVes 
/ • 

'É precisa unha revisión crítica do papel do PC~ n·a auto-organización 
da clase obreira galega' 

-* ALFONSO El RÉ 

CANDO SE CELEBRA O 25 ANIVERSÁRIO DAS PROTESTAS OBREIRAS DO 72, UN DOS SEUS PRINCIPAIS IMPULSORES 

EN VIGO, XESUS CHAVES FANDIÑO, LEMéRA AQUELES ACONTECIMENTOS CON "MOITA EMOCIÓN, MOITA ILUSIÓN, 
OLLANDO O FUTURO E TAMÉN CUN RECORDO EMOCIONADO-.PARA TODOS OS,COMPAÑEIROS QUE LOITAMOS X~N

TOS NAQUELA ÉPOCA". AO MESMO TEMPO, CHAVES, QUE COMEZARA A TRABALLAR AOS 12 ANOS, CONS.IDERA QUE 

A MAIORIA DOS RELATOS E EXPLICACIÓNS DAOUELAS LOlTAS ESTÁN "BASTANTE-DETURPADOS, POIS FORON FEl

TOS SÓ DESDE A OPTICA DO PCE". VÁRIAS DAS PERSOAS QUE PARTICIPARON NAQUELES ACONTECIMENTOS DES

DE OUTRAS POSICIÓNS ESTÁN A ESCRIBIR AGORA A SUA VERSIÓN DA QUE AOUI SE ADIANTAN ALGUNS ASPECTOS. 

guerra e posteriores? 
A. IGLESIAS 

mén algunha xente moi ·corl}bati- , flitos·, máis alá do activismo? 
va, pero sen organización real. 

A ~ro~ anda foi básica. Para 
noSlratábase e . ar a coñecer 
a todos ós traballadores galegas 
unha nova alternativa. Organizá
monos e fornas espallándoa me
tódica e periódicamente por toda 
·a nación. Os conflitos sucedían-

A primeira folga foi ~ár1ª_coa 
ae Ferrol. Cando habia uríha fol
ga, cunha patronal represora e 
moi reácia a calquer tipo de rei
vindicacións, pechaban as portas 
e o conflito extendíase ás 01,1tras 
factorías e ao resto da cidade. En 
Marzo, ao non existir despidos, 

. nen unha forte represión, foi un 
conflito gañado. lsto fixo que me: 
drase non só a conciéncia, senón 
tamén a confianza dentro das or
ganizacións dos traballadores. 
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país líderes nas grandes fábricas . 
O conflito en Barreras, en Maio, 
tamén foi gañado polos traballa~ 
dores. Nel consolidouse a Orga
nización Obreira. En Setembro, o 

- PCE lanzou unha loita pantasma, 
pala nece$idade de recuperar 
prestíxio e retomar a dirección do 
movimento obreiro. Non tiña ra
zón de ser e así se demostrou. 

O papel do PCE 

Por que califica de loita pan
tasma a de Setembro? 

Nasceu para reivindicar o non 
traballar os Sábados pala tarde, 
cando había pouco tempo que se 
firmara o convénio . Só deron 
arrastrado unha nave de Citroen. 
A represión da patronal levo u a , 

_ que se decretasen once despedi
mentos simultáneos. Ese fo1 o 
verdadeiro detonante do ·canflito 
e cando verdadeiramente se pu
xo en marcha Vigo e en pé de 

Jguerra durant€ duas semanas. A 
povoación solídarizouse cos fol
g u i stas en moitas ocasións. A 
forma de actuar do sistema fran
quista fixo que a xente se puxese 
ab naso favor. Non foi unicamen
te. un conflito laboral. Houbo un 
estado de excepción prático . 
Lémbrome, por exemplo, da so
lidariedade das peixeiras. 

Cando racha a folga, moitos tive
mos que fuxir, outros moitos foron 
á cadea e, moitos máis, represa
liados laboralmente. Pasei un ano 
no extranxeiro. Cando voltei entrei 
a traballar nunha contrata en Ba
rreras e, ao pouco tempo, contac
to coa xente do SOG, entrando a 
militar tamén na UPG. · 

A represión aos dirixentés da
quelas folgas foi exemplar. 

É xa tempo de decilo: non foi uni
camente a represión da policía e 
da patronal. A dirección do PCE 
aplicouse con todas as armas pa
ra desmantelar Organización 
Obreira. No ano 76, traballando 
en Freire, paramos en solidarie
dade con Barreras, e despedíron
me xunto a outros compañeiros. 
Cando levabamos tres días na 

. rua, Barreras seguía a traballar e 
nós manifestándonos. Un dia 
soubemos que Barreras estaba 
parado. Fumos á sua· porta a be
rrar solidariedade. Un elemento, 
líder daq uelas de CCOO, que 
despois foi despedido por chouri
zo, ameazounos con chamar á 
.policía se non nos marchabamos . 
Eles estaban parados en solida
riedade con Vitória, por aqueles 
sucesos cando Fraga era Minis-

, tro, pero non pararan en solida
riedade connosco, que nos des
pediran por apoialos a eles. 

Daquelas o sindicalismo na
cionalista tiña moitas dificul
dades para asentarse nas 
grandes empresas. 

Tiña, agora é ao revés. En Ci-

Nas alternativas está sempre pre
sente o feíto nacional galega, aln
d a que moi diluído. Existía un 
frente obreiro da UPG, impulsado 
principalmente por Mancho Re
boiras, pero parte da dirección 
que lago se desrnarcou non cria 
na capacidade de autoorganiza
ción dos traballadores, pala sua · 
mentalidadff e procedéncia pe
queno bwrguesa. Cando Mancho 
Reb'oiras contactou coa Organiza
ción Obreira, asistin a ..várias reu
nións. El albiscou que ali estaba o 
que á U PG lle faltaba. Presto unos 
a sua axuda persoal, sobre todo a 
capacidade do aparato de propa-

se: Marzo, Abril, Maio, Setembro 
de 1972. Parellamente ás mov.W
zacións foi medrando a concién
cia nacionalista dos trabalrado
res: entrando un galeguismo que 
antes non existia dentro da clase 
·obreira. Estaba sumido nas or
ganizacións de tipo cúltJ,Jral. 

Existen outros motivos. O PCE e 
CCOO quedaron mo'i doidos e 
até debilitados coa- marcha para · 

. traen ao sindicalismo nacionalista 
foille máis fácil entrar, pala repre
sión da empresa. Nos estaleiros 
existían verdadeiras máfias sindi
cais de tal xeito que quen intenta
se dar un-ha alternativa distinta á 
oficial, a de CCOO, estaba perdi
do. Despois do 72 tivemos moitas 
dificuldades para traballar en Vi
go. Exerceuse unha represión 
non só por parte da patronal , se
nón tamén por parte de CCOO. 
Déronnos traballo xente de direi
tas , pero xente da dirección do 
PCE que tiña subcontrat,as nos 
estaleiros negábanolo. E duro, 
pero hai que decilo : a dirección 
do PCE usou mesmo a represión 
para que non se ·autoorganizase 
a clase obreira galega. + . ganda. Ga7ic:ia Socialista tiña ta- Que causas provocaron os con- - Organización Obreira dos princi-
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-Un deles, o Peleteiro·de Compostela, .ignórao totalmente, _informa a Mesa 

Tres coléxios denunciados 
. . . 

p~r incump~ir o decreto de ensino en 9alego · 

Tres coléxios galegos, dous 
privados e un público, incum
pren total ou parcialmen~e o 
Decreto 247 que regula o ensi
no en galego en determinadas 
matéria·s na educación básica 
e meia, segundo anun~~o:u _,!J · 
Mesa pola Normalización Lin-, · 

. güística. Es.ta, asocia~ión a pre~\~ 
sentou- un ha denúncia ·contra 
a i.nsp~cción diante da Conse
llaria de Educacic>,n .por n~gli
xéncia -a__ho·ra de facer ~i.n:ñprir 
o Decreto: O inéumprirñento 
pr<>Púcese nos colé~ios Pele
teirQ~ · de Compostela e Alt~rili
ra, e P~J)lico de-Fri~n~, en . Vigo. 

. ·. . . ... . ., : .-. . -,¡ '- '. - .. -. 

o r.n~npiqñaao Decr.eto . :-aprs>t>~
do ;a~ Gom'ezos do .anterior curso 
e$.~ofar;-.. .;-alravés do artigq ._4.3 
ampJia d~, unha a duqs as mate
rias a impartir en galego -antes . 

· só er.a.obagatório. o erisino en ga
lego.'.'pe .t,mha asignatura. Unha 
das m~térias a impartir en galega 
-a outra é de libre eleición- é Co
ñecimento do Meio, que desde a 
aprobación da Lei Orgánica Xeral 

ses unlcamente en· castellano. moitos que progresivamente ire
mos denunciando, hai consciente 
neglixéncia por parte .duns ins
pectores que ·dentro da laxitude 
que caracteriza á Administración 
educativa, evit;¡m· afrontar con so
lucións estas irregularidades". . C~sme PombO, 

do Sistema Educativo, Loxse, 
abrangue ás antigas matérias de 
Ciéncias Sociais e Ciéncias Natu
rais. A promulgación· do Decreto 
producíuse nun marco no que os 
centros de ensino tiveron nove 
anos para comezar a impartir es
ta matéria na nasa língua. Por 
outra banda, o feito de existir, nos 
primeiro~ ciclc;>p., só C?tro áreas 
de coñecim!3nto ·-Coñecimento 
do Mejo, Mafematicas, -·P-lástica e 
EducaCión Física:_ facilitou a . 
picarésca de e~coller ti · Plástica 
ou a EducaCión· Física· como a 

No Coléxio Peleteiro o castellano 
é a !íngua utilizada na totalidade 
das áreas do segundo_ e t~rceiro 
ciclos da educación primária. Os -
libros de' texto eleitos para o pri
meiro curso da ESO na asighatü
ra d~s- Ciéncias da natur~za es
tán ~én.·c~stellano e as : clases 
desta maté.ria tamén se imparten 
·nesta, língua. Para a Mesa, "q s[
tuación do Coléxio. Pelefeiro .. é 
sinxelamente intolerábel". -· _ .. ~: : .: . 

Ante a permisi~idade -da lnspéc- . deputado provincial 
ción, a Mesa· 'denuriciou a este d · BNG Lu 
organismo diante do conselleito . -- ~- , en go 
de Educación e anunciou que "de . ~N- n t ' , h . 't 
non haber resposta positiva in- . - - ~- éf i:;¡9pu ac1on a1 mo1 o 

lal,Citude da Inspección 

r;ieaiata, ~o futuro . denu_nciarase ~ . ' •. jniérese 'en recadar pero 
a lnspeccton e Consellana ante o -- · . _,, . 
Tribunal Superior de Xustiza". _ 000 9íl faéer Obras' ~~tra áf"E~ad~ coñ~~me:nto i~p~~~ . 

t1(Ja en galega, en lugar de ehXJr · 
as Matemáticas. Os tres coléxios 
denunciad9s forOn máis aló. 

O artigo 11. do Decreto 247 esta- Para a Mesa estase a producir 
belece que a Inspección .Educa- unha situación de indefensión -

. tiva é a encargada..de velar polo na que é vítima o alunado dos 
Segundo denunciou a Mesa pa- cumprimento da própria norma ··, tres eoléxios=denuncia.dos, xa 
ra a Normalización Lingüística, legal, por iso a Mesa P!líª a Nor- que "os alunos e alunas destes 
tres centros de ensino incum- malización Lingüística fai res- centros teñen direito a recebir 
pren a norma legal. Trátase do ponsáb~I á lnspecGión pe ,que se. esa~ . aulas en g.alego". "A ins-
Coléxio Peleteiro, de Campaste- estexa a pro<;jucir: unhé\,~.Sifuación pecció_n, ten que velar. pala cali-
la, do Altamira de Vigo e do Pú- dé incumprimento do Decreto. dade do ensino recebido -indica 
blico de Frian, no bairro vigu~s · a Mesa-, que pasa pola imparti-
de Teis. O caso c;jo Goléxio Pe- ."Résult_a gravísima C:t atitude ~a ción en galega,. De non ser asi, 
leteiro é- especialmenfe grave : · lnspección:nestes casos -indica o domrnio do noso idioma no 
porque incumpre o Decreto na -- unha nota de 'prensa difundida caso destes alunas queda seria-
sua tofalidade e imparte as cla- · pola Mesa-. Igual que noutros mente mermado".• 

- . 

Que ·suCede co canon eléc
trico? , ~ 

Despois dunha denúncia de 
Chantada cando govemaban ali 
os nacionalistas, o Tribunal Su
perior ordenou investir' 2.000 mi-

. llóns de pesetas en 17 conce
llos de Lugo afectados polos en
caros. Non se fixera entre 1981 
e 1985 mália que unha lei abri
gaba a investir o 50, 10% do re
cad ado pola Deputación en 
conceito de canon eléctrico. 

O Ministéíio de Admi~istracións Públicas non permite realizar obras de intráestrüturás nos núcleos de povoación 

As Deputacións inVentan planos de investimento nos concellos 
Pero os cartas seguen sen · 
investirse. 

A Deputación recorreu ao Tri
bunal Constituéional e este ra
tificou a senténcia do Tribunal para non enfrentarse con Madrid 

-0- P.C . 

Para solventar os desequilíbrios 
existentes en infraestrututuras en
tre os concellos de todo o Estado, 
aprobóuse no ano 1990 un Real 
Decreto através do que se preten
dian racionalizar os investimentos. 
Pero, no caso galega eses dese
q u il íbrios incrementáronse. Na 
Galiza existen 30.000 núcleos de 
povoación pero o Real Decreto 
non recqñece a posibilidade de fi
nanciar as obras de aceso a eles. 
Son as Deputacións e non os con
cellos quen estabelecen -as obras 
prioritárias e, transcorridos sete 
anos desde a sua posta en mar
cha, os investimentos destinados 
para cubrir as deficiéncias en in
fraestruturas téñense reducido en 
máis je 1.700 millóns de pesetas. 

No ano 1990 púxose en marcha 
o Real Decreto 665/1990 polo 
que "se regulaba a cooper~ción 
económica do Estado coas cor-

- poracións locais. Con este regu- . 
lamento pretendíanse racionali
zar a colaboraciqn cos concellos 
para a execución de obras de 
equipamento, de infraestruturas, 
saneamento e abastecimento. 
Pero o Real Decreto parte dun 
tratamento uniforme dos diferen
tes territórios do Estado, polo 
que', no caso galega, quedan á 
marxe os 30.000 núcleos de-po
voación existentes, para os que 
non se recoñece a posibilidade 
de des_tinar partidas para a 
construción de acesos. 

Por outra banda, son as Deputa
cións e non os concellos as en
carregadas de decidir . sobre a 
prioridade das obras, o que está 
a provocar a perda de autono
mia municipal, "ao quedar os 

centros de decisión máis lonxe 
dos concellos, consolidándose 
ainda máis o papel tutelar do 
Estado", indica Manuel Rodrí
guez Doval, portavoz do BNG 
na Deputación da Coruña. 

Xunto a estas limitacións, atópa
se a redución constante dos or
zamentos en infraestruturas xa 
que rhentres que no ano 1990 
as subvencións do Estad.o supe
raban os 3.400 millóns de pese
tas, as contias previstas para o 
ano 1997 redúcense a algo máis 
de 1. 700 millóns. 

No caso concreto da Coruña,· 
considerada como a província 
galega máis mo.dernizada no 

que respeita a infraestruturas, 
quedan á marxe das axudas un 

. total de 11 .378 entidades de po
voación, polo que a Deputación 
víuse abrigada a dividir en dous 
apartados distintos as partidas 
para obras e servizos e inventar 
o qwe denominou como Plano 
de Coope_ración da~ Deputación , 
através do que se habilitan parti-

, das dirixidas aos núcleos non 
recoñecidos polo Estado. 

Zonas de Acción Especial 

Ao tempo, desde o Estado ta-
. mén se destinan partidas espe
cíficas para Zonas de Acción 
Especial nos concellos con défi
cit en equipamentos e infraes-

. ' 

Cadro co~parativo 
' 

Ano 1990 

Província Subvencións Subvencións Programas Subvencións . 
ao Plano de Obras de Acción Especial Rede Viária Local . 

A CORUÑA 569.390.000 268.400.QOO 85.454.000 -
LUGO 396.245.000 219.500.000 169.765.000 
OURENSE 241.724.000 578.700 .000 83 _ 1 ~1.00Ó 
PONTEVEDRA 323.398.000 393.300.000 93.372.000 

TOTAL tramitado a través das Deputacións: 3.422.419.000 

- Ano 1997 

' 
Província Subvencións Subvencións. Programas Subvencións 

ao Plano de Obras de Acción Especial Rede Viária. Local 

A CORUÑA 190.100.000 132.520.000 92.340.000 
LUGO 135.250.000 213.990.000 133. 760.000 
OURENSE 121.429.975 220.810.000 68.650.000 
PONTEVEDRA 131.630.000 209.070_000 72.720.000 

TOTAL tramitado a través das Deputacióris : 1.722.269.975 

truturas. No estudo feito para A 
Coruña tirábase que un total de 
67 concellos, dos 94 que hai na 
província, quedaban por baixo 
desa média, pero desde a De
putación optouse por rebaixar o 
número enviando ao Ministério 
de Administracións Públicas só 
25 concellos para que foran de
clarados de acción especial. Pa
la sua, banda, o Ministério optou 
por eliminar 1 O, aprobando os 
planos para 15 concellos. 

Rodríguez Doval, explica que con 
esta decisión invalídase a progra
máción deseñada pala Deputa
ción, apesar do que permanece 
impasíbel acatando os seus dictá
mes. Por iso, tanto o deputado 
provincial do BNG, Mariano Lema, 
como Do val , apresentaron a solici
tude, que foi denegada, de elevar 
a "protesta ao Ministério polos 
drásticos recortes" e mesmo a de-

- rogación do Real Decreto, ao que 
consideran "lesivo para os intere
ses dos concellos", demandando 
na sua vez a unificación das diver
sas canles de cooperación local. 
Pola contra, na Deputación de, Ou
rense·, e a proposta do presidente 
Xosé Luis Saltar, solicitouse a de
rogación do Real Decreto. 

Doval ' asegura que o invento do 
Plano de Cooperación Local · 
serviulle á Deputación para ata
par unha canle de investimentos· 
"evitando dicirlle a Madrid que 
estaba -esqyecendo a realidade 
galega". G portavoz do BNG 
asegura que deste xeito "aga
chóuse o confrontamento e re
solveu a papeleta metendo ás 
obras através dun plano próprio, 
·no que ao non haber financia
mento do Estado podia meter as 
obras que quixera". • · 

' r 
..... - ,J 

. Superior. Pero a Deputación 
seguiu sen investir adiando o 
problema asegurando que non 
sabe canto e cando debe face
lo. Ademais, os alcaldes, casi 
todos o PP agás os da Fonsa
grada e Negueira de Muñiz, en 
lugar de defender aos seus vi 
ciños préganse aos ditados de 
Francisco Cacharro Pardo. Ca
tro deles, os de Quiroga, Sabi
ñao, Taboada e Paradela son 
deputados provinciais. 

A sua forza está a desenvol
ver algunha campaña para 
reivindicar o pagamento? 

Estamos a. apresentar mo
cións e os viciños comezan a 
decatarse de que os seus al 
caldes poñen os intereses dos 
concellos por baixo dos intere
ses particulares de Cacharro. 

Coas obras, pasa o mesmo? 

Ca famoso govemo amigo es
tá rexistrándose unha severa 
redución nos investimentos 
nos planos de desenvolvimen
to, sobretodo nos de Obras e 
Rede Viária Local. Hai que ter 
en canta que Lugo é unha 
província moi ruralizada e pre
cisa de infraestruturas. Ternos 
a rede de estradas provincial 
máis extensa do Estado, seis 
mil quilómetros, pero non nos 
dan cartas para arranxala. 

E que fai Cacharro? 

En lugar de defender bs intere
ses da província cede ante o 
Ministério e sitúase nos defen
sores do reco.rte dos gasto pú
blico, seri ter en canta qué con 
casos coma o noso cómpre fa
cer _unha excepción. En reali
dade a Cacharro interésalle 
máis recadar.• 

t ! I' 

/ 
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Os pais da guarderia Dinlcy, na foto, calificaron de inusualmente rápida a reacción de Fraga. 

En 1991 a Consellaria de lndús_tria revisou as suas instalacións 

Fraga insiste en que Dinfcy era 'clandestina' mentres 
se confirma que a Xunta inspeccionouna en 1991 . 
Sesenta e seis pais de alunas 
da guarderia Dinky, cuxo incén
d io en Vigo o 28 de Febreiro 
provocou a morte de tres ne
nas de corta idade, calificaron 
de "impresentábel e inusual
mente inmediata" a reación de 
Fraga e as autoridades, "preo
cupadas ante todo de evadir 
responsabilidades". Tras este 
comunicado, o presidente Fra
ga repetia que se trataba dun 
centro clandestino e, acto se
g u id o, conflrmábase que a 
guarderia era coñecida pola 
Xunta e que en 1991 a Conse
llaria de lndústria realizou unha 
inspección para comprobar o 
estado das suas instalacións. 

Os pais dos alunos de Dinky 
consideran que as afirmacións 
de Fraga contribuiron "de forma 
moi directa á opinión xeralizada 
de que a escola na que os nosos 
tillos se formaban intelectual
mente e como persoas era un lu
gar ·«clandestino» no que «pais 
irresponsábeis» ccaparcabqn» 
aos seus tillos". Por esta razón 
acusaron aos meios de comuni-

cación e aos responsábeis das 
Administracións de tratalos "con 
falta de respeto". "Só ccpersoa
xes» que non viven o dia a dia 
de tentar que os seus tillos se fa
gan persoas nun ambiente profi
s ion a I, cariñoso, alegre , non 
egoista, poden realizar as devan
ditas declaracións", dixeron os 
pais da guarderia Dinky. 

Ademais de reafirmar a sua acu
sación de clandestinidade da 
guarderia e refrendar a reación da 
conselleira de Família, Manuela 
López Besteiro -que calificou de 
ilegal o centro tan pronto como se 
incendiou-, Fraga tamén anun
ciou que a Xunta procederá a ins
peccionar todas as guarderias. En 
todo o país agromaron casos de 
centros escolares que están en 
situación similar a Dinky. Fraga 
dixo que os centros que non se 
inscreban quedarán tora da lei, 
ainda que adiantou que todos 
contarán con axudas para adap
tarse a rexislación. Precisamente 
as afirmacións da Xunta ·levaron 
ás patronais das escolas para a 
infáncia a pedir unha inspección 

rápida. As guarderias estarian 
sendo vítimas da confusión que, 
en torno á sua legalidade, provo: 
cou o intento do presidente por 
eludir a sua responsabilidade polí
tica polo suceso. 

As palabras do presidente non 
conlribuiron a despexar dúbidas 
sobre o futuro imediato destas es
colas infantis. Fraga deixou entre
ver o proceso de legalización será 
longo, xa que o próprio presidente 
dixo ao termo do Consello da 
Xunta do Xoves seis de Marzo 
que "a situación das guarderias 
será estudada caso por caso". 

Problema de rexisto 

Fraga tratou de reducir a cuestión 
a un problema de rexisto , para 
asi xustificar a sua calificación de 
clandestina, que niantivo mesmo 
vários dias despois de producirse 
o sinistro botando man da defini
ción de clandestina que incluen 
os dicionários. Por outra banda, o 
presidente dixo que "non basta 
que unha cousa sexa coñeclda e 
pública, senón que ten que cum-

Ediles de Persoal, Meio Ambiente e Fa~enda avalados polo alcalde mália as críticas 

prir os requisitos"_ Mentres afir
maba este extremo, non entraba 
no feito _de que a guarderia foi 
inspecciónada por lndústria en 
1991 e· que foi incluida en sendos 
programas de Sanidade e Agri 
cultura de vacinación e reparto 
de leite escolar respeitivamente:
Fraga non explicaba se o centro 
era ilegal e se a Admiriistración ti
ña obriga de inspeccionala ao ser 
coñecida a guardería mália n·on 
estar rexistada_ 

En calquer caso todas as fontes 
indican que non haberá acusa
cións por delito nengun despois 
ge abrjrse unha investigación xu
dicial sobre o,incéndio. Nun sen
tido semellante, as famílias de 
duas qas_ vítimas xa expresaror:i 
o seu apoio · ás coidadoras e a 
outra non apresentou reclama
cións diante da Xustiza. A respei
to das coidadoras, o comunicado 
asinado por sesenta e seis pais 
de·alunos de Dinky indica que "a 
profisionalidade, abnegación e 
cariño da sua equipa pedagóxica 
fóinos demonstrada e contaxiada 
cada dia de cada ano".• 

Peden a d_emisión de tres concelleiros de Ourense 
Os dqus grupos da oposición de 
Ourense, PSOE e BNG, pediron 
a demisión de tres concelleiros 
integrantes da equipa de gover
no municipal por várias irregula
ridades na sua xestión. Mália as 
críticas, o alcalde Manuel Cabe
zas (PP) avalou o labor dos edi
'les postos en cuestión. 

O concelleiro de infraest[Uturas e 
persoal, Xosé Luis Rodríguez Cid 
está acu.sado de ter preparado 
unha oposición para técnico de 
medición de ruidos a medida do 
seu próprio tillo, que resultou con-

tratado obtendo máis puntu.ación . 
que a persoa que xa ocupaba a 
praza de forma interinq e que un
enxeñeiro de telecomunicacións. 

A concelleira popular Maria Xo
sé Bravo. tamén está no centro 
das críticas. Chegou ao govenío 
municipal acaparando as conce
llarias de Persoal , Educación e 
Economia e Facencta. A sua ati
tude á frente destes departa
mentos fo.i calificada de pre-· 
potente pola oposición. Bravo 
rematou por renunciar ás dele
gacións de Persoal e Educa-

ción, quedando unicamente con 
Economía e Facenda. Posterior
mente a UG1- descobreu e de
nunciou que tres traballadores 
do concello pintaron unha casa 
que a concelleira posue en Bar-
bantes. -

O outro concelleiro cuxo. labor é 
moi criticada é Francisco Xabier 
Rodríguez Novoa, qu.e ocupa a 
concellaria de Meio AmbLente e 
q'ue é responsábel .da tala de 25 
árbores sans na rua Curros En
ríquez. A Comrsion de lnfraes
truturas do concello ·1ivo que 

~percibilo porque non daba con
ta das suas xestións á frente 
dunha concellaria que está en
globada nesa área. Para a opo
sición a sua atitude provén dun 
problema de "sobérbia". 

Apesar de que o alcalde Manuel 
Cabezas avalou o labor que de
se nvolven os tres concelleiros
aos que a oposición pede a de
misión, o concelleiro do BNG 
Antón Sánchez Rivero _afirmou 
que "de momento non ternos 
previsto perdir a demisión dé 
Manuel Cabezas".• 
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O alcaldé de Chantada· 
terá 150.000 pesetas ~ 
para gastos 
de representación 

O alcalde de Chantada, Manuel 
Lorenzo Varela Rodríguez-(PP) 
cobrará unha asignación men- · 
sual de 150.000 pesetas en . 
conceito de gastos de represen: _ 
tación, segundo decidiu o últim·a· 
pleno da colJloración municipal - -
cos únicos votos a favor do PP. 
A concelleira de-Cultura, Antia 
Vázquez Lorenzana terá outra 
asignación de 75.ooo· mensuais 
polo mesmo conceito que .o al
calde. A oposición municipal, 
PSOE e Chantada Nova, criti
cou con dureza a decisión dos 
concelleiros do PP, toda vez 
que o alcalde xa canta cun sa
lário_ A maiores, Chantada No
va recordou que o PP neg~ra a 
dedicación exclusiva ao rexedor 

_ cando a alcaldia estaba nas 
mans desta organziación · 
nacionalista. + 

O concello de C~mbados 
entrega .diplomas por un 
curso que non se celebrou 

Ourante a celebración do Diá 
da Muller Traballadora, o con
cello de Cambados entregou 
Lins diplomas de asisténcia a 
un curso de formación que 
de momento non se levou a 
cabo, segundo denunciou o. 
portavoz do BNG local, Antó
nio Pillado, que atribuiu esta , 
conduta ao feito de ser un 
ano eleitorat "En lugar de . 
preocuparse pola eficácia 
dos cursos que se imparten, 
o único importante parece 
ser que é xuntar a moita xen
te e quitarse unha foto", dixo 
o portavoz nacionalista.+ 

Irregularidades contábeis 
no Consello do Ribeiro 

As cantas do Consello Regula
dor da Denominación de Orixe 
do Viño do Ribeiro nos últimos 
tres anos son descoñecidas 
para os membros do Consello, 
por esta razón, as "deficiéncias 
de funcionamento" provocaron 
que o presidente do mesmo 
decidira destituir ªº secretário, 
Serafin Rodríguez, responsábel 
de que n informe económico do 
organismo nos últimos tres 
exercícios estexa sen pechar. 
Serafin Rodríguez deberá 
correxir as irregularidades '-'en 
prazo razoábel", O secretário 
do Con'sello conservou o seü 
posta mália que está imputado 
no caso da falsificación das 
contraetiquetas do Ribeiro, cu
xo cerebro é Manuel Vázquez 
Pérez, Manolo Arnoia, axente 
eleitoral popular e proprietário 
de Bodegas Arnoya e Caves 
Fin de Siglo La Patena.• 
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Os trabalhCJdores portugueses 
reclamam a semana de 40 horás . 
-0- GONCj:ALO NUNO dar ·início a neg~ciagóes colecti~ 

vas a nível sectorial. 
., ~~om; esta de¿isáb pa~sou-se ao· 

salve-se quem puder, com os sin
dicatos em jornadas de protesto 
permanentes, denunciando si- -
tuagóes ·de empresas; cujas re
dU<;óes de horário semanal """'flUm 

En 1 '990, e confrontado pelo 
bra~o-de-terro sindicatos-patro'na
°' para que se cumprisse a tegis-

A despeito ·do pouco que se 
avangou nesse espago de tempo 

1lac:;:áo negociad a e acordada na 
Concertac;áo Social, o governo de 
Cavaco Silva estabeleceu que até 
finais de 1995, em Portugal, todos 
os trabalhadores teriam o horário 
de trabalho fixado em· 40. horas 
semanais. Esta matéria de legis
lagáo laboral foi celebrada num 
Acordo Económico e Social. Para 
que se concretizasse o estabele
cido, os parceiros sociais ·-asso
ciagóes patronais e sindicatos
desenvolveriam acgóes, aos res
pectivos níveis, no sentido de se 

e matéria, algumas empresas 
passaram a praticar as 40 horas 
semanais, o que náo se verificou 
na maior parte do sector empre
sarial portugués, gerando-se urna 
confusáo em toda a extensáo dó 
termo. O governo de António .Gu
terres decide, entáó, avangar 
com a . Leí 21 /96 a, que· chamou " · 
Lei d~ Adaptabilidade, dilatando 

. total aproveitamento da confusáo 
reinante- estáo a ser feitas a 
custa da supressáo de pequenas 
pausas, que· sáo regalias dos tra
balhadores e protegidas por Lei. 

As tentativas do Governo de sen
sibilízar os. empresários para "a 
modernidade laboral europeia ... " 
respondem as ·assoeiac:;:óes pa
tronais com· as "dificuldades dos 
tempos, a concorrencia interna
cional e o desemprego". • 

o prazo de entrada em vig6r das 
40 horas semanais para 1 de De
zembro deste ano. Se a situagáo 
já de si era a confusáo em pleno, 

TEMP~ ·SINDl~AL 

.REFORMA LABORAL, TODOS GAÑAN? 
- MANuEL MERA 

Calquera que lea os meios de comunic.ación pensa'rá 
que das n~gociacións entre CCOO, UGT e a CEOE 
vai sair un acordo nos que todos gañan: asalariados e . 
patróns. Pero, cun pouco que un se deteña a matinar · 
sobre o tema, compraba que unha vez máis os traba
lladores/as van ser os perxudicados. Xa que ·estamos 
nun contexto no que a patronal toma a iniciativa to
dos os dias para arrincar un marco máis favorábel, no 
que consiga un anaco maior de tarta do PIB a costa 
doutras clases sociais. 

Parte esta negociación dunha base argumental falsa: 
que compre reducir as contías por despido e facilitar a 
contratación para criar emprego. Nada-máis lonxe da 
reali.dade! Xa coas catro reformas ,anteriores, que co
menzaron cos Pactos da Moncloa, e que desregularon 
o mercado laboral, conseguiron elevar o núme~o de 
parados até un 20% da povoación activa. Todo o con
trário do que teoricamente pretendían. Non depende 
por tanto o emptego da flexibilización laboral ou dos 
baixos salários (se así fose Galiza cuns xomais un 15% . 
inferiores aos da média do Est.ado ~pañol estaría .atei
gada de fábricas). A interíción agachada da patronal e 
do góvetno parece ser continuar co proceso de preca
rización en todas as empresas, conseguindo así: reducir 
salários, iinpoñer unhas relacións laborais ditaforiais, 
e o debÜitamento dun modelo sindical combativo . .. 

equilibre "o peso destas presións. Hai · ~nha entrega 
por anticipado, onde parece máis importante como 
se monta a escena nos meios de comunicación e co
mo se reflicte o acordo ante os traballádores, que a 
evidéncia dun novo recuar nas relacións laborais. 
Desde aqueles -xomais máis próximos-ao poder eco
nómico facilítaselle esta postura entreguista, así Cin
co Dias titulaba: "Os sindicatos neutralizan boa parte 
das intencións da CEOE" , ... ainda que non aclaraba 
que pasou co resto das preten.sións patronais. 

Hai nestas negociacións un trasfondo do que se fala 
menos: a pretensión hexemónica de CCOO e UGT re
currindo mesmo a ·acordes "difíceis" coa CEOE, pero 
que lle garantan ser únicos interlocutores coa patronal 
e o govemo. Gañando <leste xeito, con métodos torci
dos e burocráticos, o que a realidade das últimas dec
cións sindicais amasaron como moi alonxado do sentir 
dos asalariados. Un acordo axudaría á sua pretensión 
dun pacto na centralización da négociación colectiva 
(españolización), que non ven· con bos ollos algúns sec
tores da patronal e or esto das centrais sindicais. Oeste 
xeito quedaría en letra morta o marco actual de actua
ción sindical, descoñecendo a realidade plurinacional, 
e mesmo-despreciando o limitado estado das autonomí
as, conquist:ado con tanto sacrifício na loita contra o 
franquismo. Coinciden nesta postura intereses de grupo 
pero tamén ideolóxicos e ·chauvinistas en CCOO e 

Non- s.e trata de que sexan ·negativas en sí unhas ne- UGT. Un triste papel o dos sindicatos estatais, que ain-
gociaicións coa 'CEOE, xa que os sindicatos e os tra- da que resulte cloros, xa que se tra'ta de compañeiros 
balladores est.án c;ondenaClos a dialogar ·coa patronal obreiios,.temos que denunciar e clarificar entre todos os 
.en ~odo mom~nto ~entro da empresa ou no sector. O ~alariados galegas para poder segufr avanzando, conse-
que ~esulta ~braiante é v 111arco en que se dan estas guir-unha maioría sindical coerente, e facilitar a unida-
c~nver~as: ba.ixo· o,, amenaz9. de que o Govetno Cen- · de e solidariedade entre os traballadores. + 
tral vai flexibiliz;;ir 'c;:ontratos e abaratar despidos por 
decreto, e sen neng1:1nha mobilización laboral que · MANUEL MERA é Secretário Confedera! da CIG 
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Tertúlias 
MANUELCAO 

Deuse nos úlimos . tempos' unha proliferación das tertúlias ra
diofóhicas en todas as emisoras de Radio e TV. Nas TV espa
ñolas estes programas desapareceron lago dos resultados das 
eleidóns do 3-M de 1996, sinal de que o que pretendían non 
era principalrnénte o achegamento, potenciación e mellora da 
información. política á cicladanía. Máis, no referente ·as tertú
lias radiofónicas, -a. gu~rrillada pros~gue imparábel e implacábel 
cada un coa sua camiseta sanguiñenta e embulleirada polo fra
gor e vióléncia da batallá. As posicións enfrontadas enre os 
meios de comunicación seguen firmes, sendo o grupo de Jesús 
de Polanco o.que está no puno de mira dos demais e vicever a. 
Moito poder e diñeiro s.e xogan na comunicación sendo as 
liortas moi virulentas sen reparar en gastos e meios para s fo
car e voltear ao adver ário. 

Existe, némbargantes, unha circunstáncia relacionada coa L i
ta· mediática que me interesa re altar tendo a vi ta e o pen a
mento posto en Galiza: A no a terra apenas exi te dende pu
no de vista mediático. En efeito, mentre en Catalunya exi ten 
duas emisoras como Catalunya Radio e COM Radio que t ñen 
tertúlias e programas próprio , eguido pola maioría da au
diéncia catalana, eh Galiza vivimo ab olutamente pendente 
do que poidan dier os Herrero, Del lmo, Gabilondo ou Otero, 
sen reparar que o falar non ten cancelas e se algunha virtude 
te,mos os galegos é a de ser moi faladeiros. Todo iso cando, 
ademais, tales comunicadores nunca se preocupan de nós, nen 
para ben nen para mal. Así, a cataláns e vascos p~de interesar
lle o ,que se di nesas tertúlias, pois, case sempre están a falar de
les. E imposíbel escoitar unha tertúlia na que non se fale de 
Pujol. Nótese que o 80% da povoación española padece de an
ticatalanismo, o que resulta un éxito de crítica e público para 
os cataláns. Xa se sabe, que falen dun aínda que sexa mal. Esta 
opinión desfavorábel no exterior vese C:ontrarrestada pola exis
téncia dfr meios de comunicación próprios que vacinan e pro
texen aos cataláns contra o bombardeo masivo de acerba e fe
roces críticas. Así, ao menos, no sea país están protexidos. 

'En Catalunya existen tertó.lias e 
programas próprios, segu-idos pala 

ma.ioria \la audiénda catalana" 

Én Gal~~~ non e~isten ·meios de comunicación próprios con in- . 
fluencia· significativa. A ninguén lle ineresa captar audiéncia fa
lanélo de nós e ·das n0ss cousas políticas. A Radio Galega podía 
cumplir esa función, .criando tertú1ias próprias e aberras, sen gra.Fl. 

~ 'perigo para 'a:maioriá do PP,.peroJalta vontade política. Tatn
pouco - exis~~ unha forte demanda social pois senón algún grt1po 
alternativo canalizaría esas ir~quedanzas. Tristemente, os grupos_ 

. políticos do país teñeh máis interese na tertúlia de calqueira He
rrero que en criar tertúlias própria5. E menrs tanto o po.vo galega 
nonnal e corrente segue a ebater e discutir nos bares, abemas, pe~ 
rruquerías, etc, do que escoita en emisoras a:lleas sobre problemas 
alleos. Non é estrano enón que circule e venda un discurso polí
tico baseado en se Catalunya leva máis·ou menos,· mentras nin
guén se pergunta qué se fai cos recursos que ternos, en qué se gas
tan ou invist~n, qué alternativas hai, qué novos .proxectos en 
marcha, etc. E dicer, en lugar .de seuir' mirandq para onter ollar 
para adiante e cara o futuro dende e para Galiza. • 
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O nacionalista Xesus Vega recordou que o cálculo fai.se en base.aos dados _que dan as interesadas 
, . . 

Orza di que CI ~ecadación da ecotaxa. . . 
redúcese porqUe as· empresas contalniOGn menós · ..... 

/ -

*P.C. 

O conselleiro de Economía e Facenda, Xosé António Orza ase
guraba no debate dos orzament,os para o· ano 97, na Comisión 
de Economía, que había unha redución de ingresos de 1.651 mi.; 
llóns de pesetas porque diminuia a recadación pola ecotaxa da
do que as empresas xa non contaminan agora como antes. Pero 
a reducción da contaminación basease nos dados das emisións 
que oferecen as empresas através de medidores _que elas mes
mas instalan. Por esta razón, o deputado do BNG, Xesus Vega 
cuestionou a fiabilidade dos dados á vista de que ·non se com
praba o correcto funcionamento dos medidores e mesmo pu
xo en dúbida a própria lei ·sobre a contaminación atmosférica. 

A ecotaxa, imposto creado polo 
governo galega co fin de limitar e 
neutralizar as emisións contami
nantes de dióxido de xofre e de 
dióxido de nitróxeno das empre
sas ubicadas no território do pa
ís, non só non chegou a acadar 
as recadacións esperadas senón 
que mesmo obrigou ao Executi
vo a rebaixar as expectativas de 
recadac·ión para o ano 97 . O 
conselleiro de Economia, Xosé 
António Orza aseguraba que es
ta rebaixa débese a que as em
presas galegas contaminan me
nos do esperado, porque cando 
se elaborou a Lei do imposto de 
contaminación atmosférica, as 
previsións recadatórias baseá
banse "en dados de contamina
ción publicados para os anos 92 
e 93". Segundo Orza, "desde en
tón tense reducido a utilización 
de carbón estatal e téñense pra
ticado, por parte das empresas, 
controis das emisións para redu
cir os níveis de contaminación". 

Pola sua banda, o deputado na
cionalista, Xesus Vega considera 
que a baixa recadación resposta 
á falta de rigor na aplicación da 
lexislación. Recollendo as pró
prias palabras do conselleiro, o 
parlamentário do BNG lembrou 
que Orza asegurara, no debate 
de totalidade que tivo lugar o 21 
de Novembro do ano 95, que 
"dos dados das emisións dispo
níbeis, en termos comparativos 
ca resto das comunidades, des
tácase a magnitude do problema 
apresentado". Daquela, o conse
lleiro de Economía e Facenda, 
dixera que no Informe da Secre
taria de Estado para as políticas 
de auga e medio ambiente de 
1990 recollíase que "máis do 

33% das emisións de S02 pro
dúcense na Galiza. No caso de 
N02, os compostos oxixenados 
do nitróxeno, a cifra é menor, pe
ro tamén preocupante , case o 
1 0% do total ten orixe na nosa 
Comunidade autónoma". 

Veracidade sen comprobar 

_Os dados de contaminación, pre-
ocupantes para o próprio conse
lleiro, parecen ter diminuido 
substancialmente segundo os re
sultados no ano 96, pero estas 
cifras son, ao entender de Vega, 
cuestionábeis . "As próprias em
presas son as encarregadas de 
enviar os dados de contamina
ción que recollen os medidores", 
explica o parlamentário naciona
lista, "o Instituto de Medio Am
biente Industrial encarrégase uni
camente de verificar os dados 
que dan as empresas, polo que 
a Administración non realiza un 
control paralelo das emisións pa
ra comprobar a sua veracidade". 

Ao entender do deputado do 
BNG, a baixa recadación rexis
trada no ano 1996 coa aplica.,. 
ción da ecotaxa "merece unha 
explicación solvente e documen
tada". No momento de elaborar 
a lei estabelecéuse unha tarifa 
impositiva de caracter progresi
vo que previa a exención do tri
buto daquelas empresas que 
non superasen as 1.00Ó tonela
das anuais de substáncias con
taminantes, gravando sobretodo 
ás que constataban maiores 
emisións, entre as que se ato
pan Meirama, Endesa ou Rep
sol. Nestes momentos, e segun
do o executivo, estas .empresas 
ferian reducido amplamente o 

Activistas de Greenpeace enc(!deados á cancela de entrada de Ence-~lnosa. A. IGLESIAS 

nível de contaminación atmosfé
rica. De ser asi , Xesus Vega 
asegura que haberia que cues
tionarse a própria lei, porque no 
momento da sua aprobación, no 

ano 95, empregáronse dados do 
92-93, sen· contrastar cos do 
momento, que serian inferiores 
na actualidade, polo que "a lei 
non teria razón de ser".• 

M. VEIGA 

Protesta no concello de· Vigo 

Un dos acertos da anterior corporación viguesa fora· o de regular a 
participación veciñal, mantendo as portas abertas aos chstintos co, 
lectivds sociais. Desde a toma de posesión, o· alcalde conservador 
Manuel Pérez deixou patente a sua vontade en sentido contrário. 
Tratou de cortar a voz dos veciños e de bunquerizarse no despacho; 
a soas coas polémicas internas do seu partido. Non o conseguiu de 
todo, porque a oposición pon o deixou e ·porque a cidade ten máis 
asumido do que ere o PP o dereito a exercer a participación. Pero, ve, 
laf que certos 1íderes sindicais que representan aos fuRcionários do 
próprio concello veñen de botarlle unha man a Pérez. Coa sua protes, 
ta alporizada e desmedida axudan a que o alcalde trate de ·xustificar 
as reunións a porta pech~da .e con célula fotoeléctrica ñas p~rtas . • 
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Preacordo e.ntre patronal, 
CCOOe UGT 

A patronal española e .os _s!11dj.
catos Comisiones Obreras-e 
Unión General de Trabajádore's 
&núncian que chegaron "a un 
grao de aproximación" para ini
ciar un proceso de discusión 
por escrito. As -aproximacións 
serian no eido de contratación, 
despido e negociación colecti
va. Cuevas, CEOE, Méndez, 
UGT e Gutiérrez, CCOO, afi_r-. 
maron, despois de tres horas 
de reunión, que no_n hai nada 
"pechado", pero que xa poden . 
pasar a redactar o "borrador". 
Gutiérrez -a-segurou que a 
patronal aceptou a oferta de 
contratación para xóvenes e 
parados de longa duración, en ' 
troques dunha rebaixa na inde
nización por despidimento im
procedente. Quer dicer, os sin
dicatos aceitan que se rebaixen 

~ ós 45 dias de salário/ano que 
as erl}presas deben de pagar 
polos despidos. · 

As paradas periódicas nas ne
gociacións, as ameazas de rup
tura, as fundas discrepáncias 
que semellan aparecer cada 
certo tempo nas negociacións, 
hai que interpretalas, segundo 
diversos observadores, como 
"unha retórica que forma parte 
da própria negociación", 
destinada a ir mentalizando ás 
bases sindicais e pre·parando á 
sociedade para darlle a coñe- _ 
cer un acordo que xa está pac
tado hai tempo". T~nto a CIG, 
como os sindicatos bascas, 
ELA-STV e LAB acusqn a 
CCOO e a ÜGT de vender aos 
traballadores a cámbio de se
guir recibindo cuantiosas axu
das e prebendas.• 

Caixavigo, 
aproba a calidad~ 

Caixavigo convertiuse na pri
meira caixa de aforras espa
ñola en aprobar unha audito
ria de calidade, recibindo o 
certificado ISO 9002 expedi
do por Aenor, que homologa 
internacionalmente a calida
de do seu· servizo das· -_ 
tarxétas de crédito e débito. 
A garantía do seu servizo de 
tarxetas garánteUe aos clien
tes a entéega no prazo fixado, 
asi como o fuñcionamento 
de toda a rede galega, espa- · 
ñola e internacional. Caixavi
go pretende agora a implan
tación dun proll<eto de homo
logación internacional.+ · 
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Aspecto da mobilización unitária. A. IGLESIAS 

Máis de 1.000 pérsoas participélron na ,manifestación do Diada Mu/fer Trabal/adora en Vigo 

'lmos contar mentiras: acadamos a igualdade1 
. . 

9* ARANTXA ESTÉVEZ 

O direito ao traballo, a liberda
de sexual e o reparto das tare
fas da casa foron reivindica
dos polas mulleres na mani
festación que o 8 de Marzo 
percorreu as ruas de Vigo. 
Máis de mil persoas secunda
ron esta convocatória unitária, 
chegando doutras vilas e cida
des do país. A participación foi 
superior á de· mobilizacións 
de anos anteriores, con pre
séncia máis que destacábel 
de. mozas moi novas e homes. 

A solidariedade entre as mulleres 
e o.convencimento do poder de 
decisión · próprio estiveron pre
sentes na manifestación do Día 
da Muller Trabal/adora. A convo
catória ampliase ano tras ano, 
acadando un maior seguimento. 
Paremos a violéncia, contra a 
discriminación foi o lema que se 
podía ler na pancarta de cabeza 
da manifestación que convoca
ron, entre butras organizacións, 
as secretarias da muller de UGT, 
CCOO, CIG.e CNT, a Asociación 
Gale_ga da. Mufler, Feministas 

I . 

DA · 
TERRA 
AS9BAL.LADA 

Despiden a-dous 
traballadores da 
X unta 
empr~gados desde 
hai sete anos 

A Consellaria de Família despe, 
diu a dous traballadores destina, 

lndependentes Galegas, Colecti
vo de Mulleres Ensinantes, Mulle
res Livres, Mulleres . Progresistas 
e Alecrín, que ese mesmo dia 
inauguraba un centro para mu
lleres en Santiago de Compos
tela. Organizacións políticas co_
mo o BNG, IU e PSOE apoia
ban a convocatória, na que ta
mén se lembrou a situación das 
mulleres neutros países como 
Arxélia e Afganistán. 

Berros e festa nocturna 

Os dias anteriores ao 8 de Mar
zo estiveron cubertos de actos 
por todo o país para esixir a 

· igualdade real de mulleres e ho
mes. O dia 7 en Santiago unha 
manifestación convocada por ~o
d os os colectivos feministqs . 
sai·u da praza do Toural e as 
mulleres de CCOO daban a 
coñcer os datos so_bre emprego, 
os máis baixos de todo o Estado 
e que. amasan a precariedade 
que domina os contratos femini
nos. O mesmo dia, en · Vigo, as 
delegadas sindicais de UGT, 
CCOO e CIG entregaban un es.
crito na delegación de traballo 

' . 

dos no departamento de· Forma, 
ción Ocupacional despois de tra, 
ballar para a Administración du, 
rante sete anos. Daniel Bernár, 
dez e Almudena Calvo foron 
contratados en Outubro de 1989 
polo Instituto Nacional do Em, 
prego, INEM, para a elaboración 
do estúdio dos resultados da for, 
inación ocupacional en relación 
cos níveis de emprego e desem, 
prego e en 1993 foron transferi, 
dos desde a Administración cen, 
tral á autonómica. En Xaneiro 
de 1993 ambos pasaran a ter uh 
contrato de obra pa,ra traballar 
no Plano FIP (Fomento de Jn, 
serc.ión Profisional). En todo o . 
Estado o colectivo de formadores 
era de dous mil e na Galiza foron 
transferidos 2 7. 

O seis de Marzo de 1996 a Xunta 
saca a concurso de tras lados as 

_, 1 
.. .. ~ j • ... .. .. • .. 

pedindo o remate da discrimina- Na mobilización unitária, rese-
ción laboral .e para E?Sixir igual- ñouse a falla d_unha política de 
dade de salários para as traba- igualdade tanto desde a _Xunta 
lladoras. En Lugo, UGT home- como desde o Governo de Ma-
naxeou á limpadora Maria Fe- drid, incidindo na auséncia das 
rreiro o dia 7 de Marzo e Blanca políticas do PP nas manifesta-
Rodríguez Pazos, concelleira do cións. Parir non é o destino da 
BNG, apresentou unha proposta muller, Sexualídade non é ma-
para increm~ntar o número de ternídade, De noite e de dia 
ruas da cidade con nomes de . tranquilas pola rua e Onde es
mulleres como Maria Castaña, - tfm os postos de trabal/o para 
Enriqueta Otero e Maria Baltei- as mulleres? foron só alguns 
ra. Tamén en Lugo, a secretaria dos berros que se -escoitaron 
da muller da CIG levou a cabo nunha protesta que tamén tivo 
unha xornad~s de coeducación moito de troula. Mozas bailan-
cuxa perpectiva é rematar co . do e cantando Irnos contar 
modelo sexista que transmiten mentiras, os homes non son 
país e educadores e o mesmo machistas acompañaban as xa 
dia 8 houbo unha ofrenda floral máis veteranas representantes 
no monu·mento de Rosalia de do movimento sindical e femi-
Castro máis un recital organiza- nista. Deixáronse sentir as 
do polo colectivo recén criado lembranzas para as presas e, 
Donas de Nós, no que participa- especialmente , para as mulle-
ron as escritoras Carmen Blan- res maltratadas que rematan, 
co e Marica Campo. En Ouren- en yárias deceas de casos ao 
se, está aberta a exposición de ano, en vítimas mortais . Na 
pintura Sandra Nogueira Com- noite, os locais de Vigo acolle-
posicíón durante un mes, dentro ron a festa das mulleres xa que 
dos actos organizados conxun- tristemente e como sinalaba 
famente pola Agrupación Cultu- unha manifestante "algu'nhas é 
ral Auriense, as mulleres de Ga- o único dia que poden sair con 
·tiza Nova,. BNG, SLG e CIG. liberdade". + 

pr~as de Dariiel e Almudena acle, 
mais doutra na Coruña. No con, 
curso só poden participar os faba, 
rais fixos, de modo que ambos 
quedan fora da cbnvocatória e 
perden a praza ' por ser ocupada 
por dous traballadores fixos. Por 
esa razón Almudena e Daniel 
apresen tan ~a .d~manda de des, 
pedimento, xa que as prazas esta, 
ban ocupadas por_ eles en virtude 
dun contrato de obra en vigo~. 

A M~istratura de T raballo de Vi, 
go declarou improcedente os des, 
pedimentos e obrigou á readmi, . 
sión ou á indemnización, e a Xun, 
ta optou pola primeira opción, 
ainda que apresentou un recurso 
<liante do Tribunal Superior. 

No Estado hai tres sentéhcias do 
Tribunal Supremo que resolven 
dar unha relación laboral fixa 

-. .. .. '' 

aos traballadores do INEM que 
forman parte do mesmo colecti, 
vo no que estaban Almudena e 
Daniel. Por esta razón, o INEM 
decidiu declarar indefinidos os 
contratos dos 1.200 traballadores 
que están adscritos a este servizo 
no Estado. Na GaÍiza, mália es, 
tas senténcias, que sentan xuris, 
prudéncia, a Xunta segue coa 
política conÚária e ten previs~o 
sacar a concurso as restantes 24 
prazas dos .formadores transferi,_ 
dos desde o INEM. 

Por outra banda, desde Xaneiro 
de 1996 unha senténcia da Ma, 
xistratura de Traballo de Vigo 
declara fixos os contratos de Al, 
mudena e Daniel por considerar 
que ds seus contratos foron feitos 
con fraude de lei. A Xunta ta, 
i:nén apresentou un recurso no 

. Tribunal Superior.• · 

. .. . ... - ' . · . .,'~ 
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Mobilización polos 
insubmisos Elias e Ramiro 
en Vilagarcia 

O Sábado 15 ás cinco datar
de sae unha manifestación da 
praza do concello de Vilagar
cia en solidariedade con Elias 
Rozas e Ramiro Paz, no cár
cere militar de Alcalá, aos que 
o fiscal militar pe.de un ano de 
prisión por abandono do desti
no militar segundo o artigo . · 
119 do Códi.go Penal Militar, e 
con todos os insubmisos pre
sos gal~gos. O lema desta 
mobilización é Abolición do 
exércíto. Solidariedade cos 
antimilitaristas presos e 
represaliados e está 
convocada pala ANOC. O 
pleno de Vilagarcia declarou 
recentemente a desmilitariza
ción do concello. O Domingo 
9 en Lugo, vários mozos pe- · 
cháronse nunha gaiola nun 
acto simbólico de solidarieda
de con Elias e Ramiro.• 

O avogado Rafael Bárez 
homenaxeado en Oleiros 

Desde Alternativa dos 
Viciños, organización que 
governa Oleiros enténdese 
que Rafael Bárez foi unha fi
gura fundamenal para enten
der o progreso da vila nos 
últimos anos. Por esta razón, 
o domingo 9 de Marzo, 
víspera do Dia da Clase 
Obreira Galega, rendéuselle 
unha homenaxe no parque 
José Martí e inaugurouse un 
busto realizado por Manuel 
Ferreiro Badía "a quen fora 
amigo e defensor de tantas 
persoas que sofriron un orde 
social insolidário e inxusto". 
O concello de Oleiros 
reseñou que Bárez "foi per
seguido e encarcerado polos 
seus ideais, foi un gran 
demócrata, un gran xestor 
político, unha gran persoa, 
un gran xurista e un gran hu
manista". Rafael Bárez finou 
en Maio do pasado ano.• 

Detencións e condeas 
de 4 anos por okupación 

O desaloxo dun edificio do bai
rro de Salamanca, en Madrid, 
ün dos de maior nivel econó
mico da cidade, saldouse con 
155 detidos o Luns 1 O. 
Destes, 70 vivían ria antiga fá
brica de confeccións do bairro 
o resto eran mozos e mozas 
que acudiran a solidarizarse 
ao coñecer a arde de desaloxo 
do xulgado a instáncias do 
Fundo de G~rantias de Depó
sitos en Estabelecementos 
Bancários, proprietário do edi
fício. Mália que os okupas ma
nifestaron que non querían vio
léncia concentrados na terrazo 
do inmóbel, a policía cargou 
con pelotas de goma causan
do nove feridos e incl1:1so pro
ducíronse incidentes con xor
nalistas que gravaban q desa
loxo. Os okupas defenderon a . 
existéncia do centro· social e 
das. su as actividades. Ademais 
o 6 de Marzo, fíxose pública a 
condea de 4 anos de cárcere 
para catro detidos no desaloxo 

· do cine Princesa de Barcelona 
no mes de Outubro: por desor
des pOblicos, 1 ano, por mani
festación ilícita, 1. anos e por . 
atentado, 2 anos.+ 
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Ardanza non participou, Pujol· reclama sob_eranía compartida e Fraga aposta polo café para todos 

O debate no Senado pon de nóvo en cuestión ·.O Estado das Autonomias 
-<>" A. EIRÉ 

O debate sobre o Estado das 
autonomías, celebrado esta se
mana na cámara do Senado, 
non discurriu polos camiños 
que vaticinaba Fraga, nen por 
ond~ agardaba Azriar. Nen se 
falou da reforma do Senado, 
nen se pudo oferecer a imaxe 
dun proceso autonómico xa 
pechado, froito dos pactos 
con bascos e cataláns. Tam
pouco estivo a principal contra
dición no financiamento auto
nómico. A confrontaci·ón atinxiu 
ao mesmo modelo de Estado. 

Tanto PNV como CiU aproveita
ron o debate para enfatizar a 
sua ideoloxia nacionalista. As 
duas . forzas teñen, como xa de
mostraran en 1994, dous xeitos 
diferentes de reivindicar o ca
rácter nacional de Euskadi e 
Catalunya, que se corresponde 
coa diferente idiosincrásia na
cional e social de cada país. Ar
danza negouse, máis unha vez, 
a participar no debate, na liña 
xa habitual do PNV que preten
de articularse directamente con 
Europa, e no intento de cubrir a 
fronteira eleitoral , que ten unha 
forte compoñente nacionalista. 

Pola sua banda, Jordi Pujol, en
volveu o seu discurso nun manto 
de perífrases verbais. Pero , o 
seu contido era de forte carácter 
nacionalista, secadra non enten
dido por moitos que non coñecen 
o catalán e non usaron os auricu
lares por vergoña (Aznar alardea 
de saber catalán). O presidente 

Pujol foi o principal protagonista do debate. 

da Generalitat afirmou que "o de
bate sobre o desenvolvimento do 
autogoverno de Catalunya non 
remata hoxe, nen mañá nen pa
sado". No medio da faramalla de 
palabras, Pujol deixou cair un no
vo concepto, unha nova proposta 
que é probabelmente marcará 
nos próximos meses a sua políti
ca: a soberanía compartida. 

Catalunya reclamará, cómo Que
bec, plenas competéncias -en nu
merosas matérias e, nas demáis, 
sobre todo nos impostos, exixirá 
un pacto co Estado que resolva 
o problema do financiamento. 
Pujol rexeitou , rotundamente , 

A despenaliza9áo do aborto derrotada por um votq 

que Catalunya poida ser eqúipa
rada coas outras autonomías e 
busca unha relación bilateral coa 
Coroa, remontándose á situación 
anterior a Felipe V, como base 
da sua lexitimidade histórica. 

O forte discurso (mudo) de Ar
danza e o balsámico no tono, pe
ro claro no contido, de Pujol dei
xaron tora de xogo a X:o$é María 
Azar, o seu sócio circunstancial. 
O presidente español agar.daba 
que, cos pactos, as reivindica
cións nacionaJistas de Euskadi e 
Catalunya non se deixasen ouvir 

· estétvez. lmploroulle a Ardanza a 
súa preséncia e a Pujo! modera-

A. IGLESIAS 

ción. Despois elaborou un discur
so no que avogou por pechar o 

· Estado das autonomías, dando 
xa por rematado o proceso. Vol
taba á liña tradicional do PP , 
combinada coa uniformización 
das 17 autonomías e o esquece
mento da presénciatdos naciona
lismos ·periféricos, orixe do pró
prio modelo de Estado. 

As contradicións de Fraga 

Fraga lribarne manifestouse en 
concondáncia co discurso de 
Aznar, condenado xa a unha 
coritradición permanente. Por 
unha banda, o presidente da 

Corrup~áo, mortes e insubordina~áo na polícia portuguesa 
-0- G. NUNO DE FARIA 

Polícias que matam com toda a 
impunidade, despenaliza<;áo da 
leí do aborto derrotada por um 
voto. Todos os analistas políticos 
se interrogam sobre o que estará 
a passar-se co'm o líder dos so
cialistas portugueses António 
Guterres que, em duas sema
nas , provocou situa9óes que 
ponhem em perigo a sua repu
tagáo como primeiro ministro . 
Guterres está a decepcionar os 
portugueses que elegeram, nos 
finais de 95, este engenheiro 
e.leétrotécniéo de 46 anos, como 
atternativa ªº pragmatismo ab
solutista de um cavaquismo, cu
.ja influencia se manteve 16 anos 
no poder em Portugal. · 

No ~spa<;o de um ano a lns
pec~ao-Geral ·da Administra<;áo 
Interna investigou mais de 160 
processos que envolvem ele
mentos das torgas de seguran9a, 
ou seja, a Polícia de Seguran9a 
Pública (PSP) e a Guarda Na
cional Republicana (GNR), cujas 
efectivos atingem, nas duas cor
poragóes, os 20 mil agentes. 

De facto, sáo 'muitos e frequen
te~ os casos irregulares em que 
estáo envolvidos agentes poli
ciais, o que traz o cidadáo co
mum bastante inquieto, já náo só 
pela inseguran9a quotidiana, 
mas -e fundamentalmente-

pela dúvida e falta de credibilida
de na actuagáo de quem tem por 
obriga<;áo manter e preservar a 
seguran9a e ordem públicas. 

Em meio ano cinco casos da 
PSP e da GNR concentraram , 
de Norte a Sul , os pavores dos 
portugueses. 

Maio /96, o comandante da 
GNR de Sacavém, Lisboa, de
tém e mata a tiro, em pleno pos
ta policial, Carlos Rosa, toxicó
mano e presumível assaltante. 
O seu carpo viria a ·ser encon
trado ttecapi,tado num local er
mo de Loures, prpximo de Lis
boa. o graduado policial viria a 
confessar o(s) 9rime(s) pratica
dos com a conivencia de dais 
subalternos. Aguardam, ha 
prisáo, o respectivo julgam~l')to. 

Outubro/96, tres agentes da Di
visáo de Seguran9a da PSP, Lis
boa, transportam num carro-pa
trulha o detido Olívio Almada, 
náo se sabendo para onde, pois 
náo há registos da deten<;áo na 
respectiva esquadra. Nunca 
mais f6ra visto com vida desde o 
acto da deten9áo. O seu carpo 
apareceu, urna semana depois, 
na doca de Alcantara, apresen-

- tanda vários sinais de violencia. 
Os agente's negam qualquer par
~icipagáo na marte, mas a Polícia 
Judiciária mantém fortes suspei
tas de mais um crime P.olicial. 

Apanhados (e mortos) em fla
grante delito: Vítor Carlos, No
vembro/96, morto a tiro por 
agentes da PSP de Almada, 
quando assaltava urna viatura; 
Carlos Araújo, Dezeryibro/96, 
baleado pela PSP de Evora, no 
momento do ,assalto a urna 
"boutique" naquela cidade alen- -
tejana. Veio a falecer vitimado 
pelos ferimentos -provocados 
·pelos disparos policiais. 

. Ne.ste momento regLsta-se, ao 
longo das . cad~ias do Sistema 
Prisional Civil portugués, a 9e
ten9áo de ~4 ~·lementos dé!S 
For9as de. Seguranc;a e afins. · 
Estes e tantos outros casos -li-
gac;óes de pqlídas a "gangues" 
de droga é assunto diário- tem 
provocado· mu.dan9as contínuas 
nas chefias má.Ximas das várias 
estruturas policiais. A despeito 
de os partidos da Oposi<;áo exi
girem a demissáo do ministro de 
Administragáo Interna -ou mi
nistro das polícias- este man
tem-se em fun96es. 

A-despenaliz:a~áo do · ' . 
aborto divide os socialistas 

Em 1983 António Guterres, 
entáo na Oposi9áo, votara a fa
vor do proj.ecto de aborto -da 

· autoría do Partido Comunista 
Portugués- que agora rejeitou. 

A partir do exemplo 1do primeiro-

Ministro, a vota<;áo, na Assem
bleia da República, dos projec- _ 
tos do PCP e da Juventude So
cialista sopre a despenalizagáo 
da intern.ip<;áo voluntária da gra
videz foi para todos os gastos. 
Auténtico ressurgir, para uns, da 
"mais arcaica clivagem da so
ciedad e portuguesa", com a 
lgreja Católica a demonstrar, e 

. a assumir, um peso decisivo em 
· todo 6 processo. 

Para alguns, a postura do primei
ro-.Mi nistro constituiu a-.forma 

. in.espera.da do "pagamen~o de 
favores eleitorais a hierarquía da 
lgrejq yafólica portuguesa'.' .. 

Áo _ expo~: publicamente, a sua 
posi9áo sobre quéstáo táo polé
mica, através de urna longa en-

· 1revisfa a urna emiss.ora católi
ca, manifestando-se · totalmente 
contra a despenalizac;áo da Leí, 
que ninguém cumpre. em Portu
gal, António Guterres viria a ser 
amplamente criticado dentro e 
fora do Partido Socialista e do 
próprio Governo. 

Apesar· de relevar a importancia 
do voto em consciencia __:.falan
do para dentro do partido e na 
tentativa de cidadáo comum ou 
militante de· base ... - Guterres 
manifestou, aquela emissora, a 
sua convic9áo pessoal , ou seja, 
o Primeiró-Ministro de Portugal 
nao estava nessa entrevista. 

Xunta, avoga porque Galiza se 
comporte como unha nacionali
dade histórica, para non violen
tar a constitución que lle recoñe
ce esa condición. En sentido 
contrário a esta visión diferen
ciadora, a sua postura, polo ·de
mais , é a de- igualar as compe
téncias entre todas as autono
.mías, na liña do xa famoso café 
para todos. Manwel Fraga asu
me tamén o peche do proceso 
autonómico, en consonáncia 
con Aznar e coa visión unitária 

· do Estado que puxo de manífes-
to noutros momentos. 

Esta asunción da liña política do 
Governo central, adubiada con 
algunhas reivindicacións para 
consumo interno, restoulle prota
gonismo ao presidente da Xlmta. 
Significativa foi a escasa releván
cia que lle outorgaron os méios 
públicos estatais, que non men
cionaron a sua intervención na 
rilaioria dos boletíns informativos 
e minimizárona nos telediários. 

A reclamación da cesión dos im
postos especiais, da compensa
ción con novas infraestruturas e 
servícios, as'í como da reforma 

· da financiación da sanidade, 
non foron contrapeso abo.ndo 
para un discurso xeral de acei
tación. Esta sensación acen
tuouse ao suprimir do discurso 
as explicacións que tiña previs
tas sobre o cámbio de postura a 
respeit9 da financiación autonó
mica . . E de resaltar tamén a opi
nión de Vitorino Núñez que de
claraba estar "moi de acordo co 
discurso de Jordi Pujo!".• 

Esta postura viria a provocar cli
vagens de toda a ordem partidá
ria e social , com reflexos profun
dos na bancada socialista, que 
ficou em estado de choque, e 
muitos foram os deputados -
apenas 14 dos 112 votaram 
contra o aborto-- que apoiaram 
os projectos apresentados pela 
bancada comunista e pelos jo
vens socislistas. 

O projecto dos-comunistas re
cebe u 99 votos favoráve.is -
entre comvnistas ,' algúri:s so
cialisras , como -o -do Pr.esiaente 
do Parlamento, e sociais de
mo.crcitas"'-, 115 · eontra. e 12 
á:bsten~óes. ~Q'üanto ao -Pfoj_ec
to da duventude Socia i'ts:fa -
igualmente pela despenafi-

. zagáo do · aborto- o resultado 
da vot~ac;áo deu L1 2 conJra, 
111 a ,favór. . ' · 

"Fascistas, basta de hipocrisia", 
gritou-se nas galerías da As
sembleia da República- Portu
guesa e nessa noite-madru~ada 
de 21 de Fevereiro num pros
testo uníssono contra um dos 
malefíéios que mais afecta a 
mulher em Portugal. 

O aborto clandestino é campo 
fértil em Portugal, provocando 
mortes e males irremediáveis 
todos os anos, sendo registada, 
no decurso do ano transacto, a 
prática de dez m·il abortos.• 
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Desde o PNV até a xustiza, desd~ os governos belga e portugués, até os bispos 

Todós conspiran contra o ministério do Interior . 
9* M. VEIGA 

A teoría da conspiración anties
pañola foi arma moi socorrida en 
diferentes momentos da história. 
As críticas á Inquisición, ainda 
que coñecidas en toda Europa, 
eran rexeitadas por formar parte 
da "lenda negra" que lngl_aterra 
estaba interesada en difundir 
contra España. O franquismo fixo 
uso e abuso da mesma divisa. 
Abonda con lembrar que unha 
non demasiado trascendente 
reunión de liberais donjuanistas 
en Alemaña, nos anos cincuenta, 
pasou á história, grácias ~s infor
macións descalificadoras da 
prensa madrileña da época que 
a alcumaron de contubérnio de 
Munich. O estilo de facer política 
actual parece fidel debedor desa 
tradición. O pasado ano o gover
no es.pañol lanzou duras impre-

·cacións contra a xustiza belga 
por negarse a estraditar a dous 
bascas, presuntos membros de 
ET A. Desde esta perspectiva os 
tribunais dese país faci_an o caldo 
gordo dos terroristas. Igual suce
deu hai duas semanas, cando un 
tribunal, esta vez portugués, ne
gou a estradición doutro basca. 
As declaracións do vicepresiden
te da Asamblea portuguesa e as 
sinaturas recollidas por un amplo 
grupo de intelectuais e persoali
dades dese país foron pasadas 
por alto, cando non vilipendia
das. Similar enmarque merecen 
os periódicos informes de Amnis
tía Internacional ou da Comisión 
de Dereitos Humanos do Parla
mento Europeo sobre a pervi
véncia de torturas no País Bas
ca, mália tratarse de entidades 
que en nada poden ser conside
radas "amigas dos terroristas". 

A última chamada a negociar 

FERNANDO DOMINGO-ALDAMA ,, 

por parte do Partido Nacionalis
ta Basca desatou a visceralida
de contra esta forza, ate chegar 
ao linchamento público, en arti
gas e tertúlias, de Margarita Ro- , . 
bles, segunda responsábel do 
minist-ério d" Interior na etapa 

·Helloch, pala sua intervención a 
favor da proposta. Igual condea 
merecen os bispos . bascas ou 
os xuices cuxas decisión$ non 
se axustan a canon. A pasada 
semana a Audiéncia de San Se
bastián era vituperada tras de
clarar absolto ao xoven lraultza 
A.A. acusado de desorctes pú
blicos. A senténcia_ considera 
que a testemuña dos ertzainas 
ql)e o detiveron é "abando dis
cutíbel", dado que antes eles 
mesmos causaran várias frac
turas a este xoven de 14 anos. 

Reticéncias formais no PSOE e carta de Fraga ao PP 

O fallo ramén alega que o seu 
perfil "en absoluto cGim:ide co 
dun alborotador" e que a actua
ción da prensa·criou predisposi
ción a consideralo un perigoso 
delincuente. 

A campaña de descredito da 
xustiza chegaria ao seu apoxeo 
no caso da senténcia do xurado 
que absolveu a outro mozo. An
te río res posturas ensalzando 
este sistema, mudaron repenti
namente no seu aposto. Lucia
no Varela, redactor do proxecto 
do xurado, afirmou que non se 
coñecera nunca antes un ata
que tan forte a un dispositivo le
gc:il emanado do parlamento. 

O poder xúdiciá.I , moi criticado 
en determinados_ casos, parece 

Manifes
tación 
abemole 

.en Bilbao. 

encontrar coxunturalmente o 
seu relevo nos méios de comu
nicación , até agora ' informal 
cuarto poder. O papel dos 
meios, ocultando e dosificando 
as informacións, caso da recen
te folga xeral convocada no Pa
ís Basco, retrotrae o xornalismo 
a hábitos de dirixismo descoñe
cidos na democrácia. 

Oeste encono militante, por par
te do governo español, dedúce
se unha incapacidade para ad
mitir que poida haber outra liña 
distinta, asi seña en parte, da 
marcada oficialmente polo mi
nistéri o do Interior. O debate 
queda reducido á visceralidade, 
á gu@rra de bandos e ao empre
go da mentira como arma esen
cial da confrontación.+ 

O BNG xestiona no.Congreso a tramitación dos topónimos 
A Coruña e Ourense antes do fin do período de sesións 
-0-- M. SEOANE I MADRID 

Reticéncias formais do gru
po socialista no Congreso 
puxeron en perigo de decair 
a proposición non de lei do 
Parlamento de .Galiza para a 
restauración dos topónimos 
A Coruña e Ourense como 
nomes xenuínos das provín
cias galegas. Nos seus con
tactos cos outros grupos par
lamentares, o BNG acadou o 
apoio de PP, IU, PNV e CiU pa
ra debater a proposición an- · 
tes do mes de _Xuño e, xa que 

. logo, para evitar que decaia. 

O pasado Martes dia 11 , o vo
ceiro nacionalista i=ranci.sco Ro
dríguez instou á Mesa do Con
greso dos Deputados a que an
tes do 30 de Abril lle busque un 
arranxo formal á tramitación da 
proposición de Lei do Parlamen
to de Galiza. O problema é sin
xelo: certas trapelas burocráti
cas ameazaban con adiar o de
bate ao seguinte período de se
sión s. De producirse esta cir
cunstáncia, o cámbio de deno-

minación dos topónimos xenuí
nos non poderia ter sido efectivi
zado formalmente, perante a 
perspectiva segura da disolu
ción do Parlamento galega, trá
mite inescusábel para a convo
catória das eleicións autonómi
cas, De non se abordar a trami
tación no actual período de se
sións, que conclue o vindeiro 30 
de Xuño, o proceso deberia ter 
comezado desde o princípio: 
daquela cumpriria agardar á for
mación da nova cámara galega 
resultante dos comícios para 
que convalidase ou non a de
vandita proposición . 

Os reparos formais viñan dados 
: pala norma en virtude da éal só 
hai espazo para debater unha 
proposición de lei das comuni
dades autónomas ao mes. A 
maquinária burocrática deu en 
acumular para os tres últimos 
meses do período de sesións 
catro proposicións de leí, coa 
particularidade de que a galega 
era a cuarta da lista e, xa que 
logo, corria o risco de ficar tora 
do debate para este período. 

O BNG propuxo que "natgunhas 
sesións plenárias se inclua a to
ma en consideración de duas pro
posicións de lei de orixe autonó
mica, ao obxecto de que pudese 
ter entrada neste período de .se
sións o debate sobre a Proposi'
ción de Lei do Parlamento de Ga
liza verbo do cámbio de · denomi
nación das províncias de Ourense 
e A Coruñél'. A proposta naciona
lista, formalizada por Francisco 
Rodríguez o pasado dia 25 de Fe
breiro, recebeu o respaldo explíci
to de PP,. IU, PNV e CiU, Os so
cialistas, en c~mbio, alegaron cer
tas obxeccións de~ carácter proce
dimental. "Ternos~ duas alternati
vas: ou ben seguimos o sistema 
acordado no seu tempo, sen in
troducirmos excepcións que po
dan xerar satisfacción a unhas co
munidades .autónomas, pero insa
tisfacción a outras; ou ben acor
damos un novo sistema", aduciu 
o portavoz do grupo parlamentar 
socialista, Joaquín Almunia. 

A carta de Fraga 

"O que latexa no fundo deste 

asunto é a vontade política real 
duns e doutros a respeito dunha 
cuestión clave para Galiza" , 
considera Francisco Rodríguez, 
para quen "se non se poñen 
máis atrancos burocráticos , a 
proposición de lei poderá ser 
tramitada antes de Xuño, quer 
dicer. durante o presente perío
do de sesións". 

. "Cando máis reticente se mos
traba o- PP a axilizar a tramita
ción des ta prosición ·de lei -
canta Rodríguez-, tiven que ir 
talar con Luis de Grandes, o 
voceiro do PP, para facerlle ver 
que o Partido Popular en Gali
za tamén estaba a pral do 
cámbio ·de denominación. Fala 
con GaUza, díxenlles. En efei
to, aos poucos días receberon 
unha carta de Fraga nese sen
so" . O lance epistolar demons_~ 
tra, ao dicer do parlamentário 
do BNG,,.que "se nós non che
gamos a estar aqui no Congre
so, o asunto ~eriá decaíd_o, pri
meiro por incomprensión do 
feito nacional galega, segundo 
por desídia". + 

13 DE MARZO DE 1997 

· ETA mata a un_psicólogo 
·do cárcere de Martutene 

O Martes 11 Francisco Javier 
Gómez Elosegui recebeu un ti
ro na caluga, que lle causou a 
marte, ao sair do seu domicílió 
en Donosti. Duas persoas foron 
os autores dos disparos senda 
detido inmediatamente despois 
Fernando Elejalde, identificán
dose como un membro dun co
mando legal da ETA, e fuxindó 
unha muller. G.ómez Elosegui 
traballaba como· psicólogo no 
cárcere donostiarra de Martute
ne, estaba afiliado ao sindicato 
nacionalista ELA e pertencia ao 
movimento Elkarri, que aposta 
polo diálogo coa ETA e coa fin 
da dispersión dos presos . ELA 
calificou ao asasinado de "mili
tante histórico que se enfrentou 
á política das autoridades peni
tenciárias" e sinalou que o seu 
asasinato "non contribuia a 
acadar a liberdade nacional".• 

Viciños e ecoloxistas 
abandoan o Consello 
Asesor do Méio Ambiente 

Isabel Tocino, ministra de 
Meio Ambiente, non acudiu 
ao primeiro Consello 
Asesor do seu departamen
to e a sua auséncia foi unha 
das razóns pola que organi
zacións non 
guvernamentais, entre as 
que se atopan ~coloxistas, 
asociacións de viciños, 
amas de casa e o Consello 
da Xuventude, abandoaron 
a reunión. Estes colectivos 
quéixanse de que o ministé
rio de Tocino sáltase a parti
cipación popular, xa que 
non foron consultados en 
nengun proxecto de lei, e . 
opóñense aos critéiros pri
vatizadores nos temas de 
costas, solo e auga. + 

Re6rados os cargos 
da acusación particular 
contra Pepe Rei 

A acusación particular no xu í
zo que segue a Audiéncia Na
cional ao xornalista Pepe Rei , 

. director da sección de investi 
gación do xornal Egin de Do
nóstia, retirou os seus cargos 
no terceiro dia de vista. A sua 
petición era de 1o1 anos por 
un presunto delito de 
asociación con banda 
armada, dous de ameazas, oi
to de estragos e un máis en 
tentativa. O fiscal quer demos
trar que o xornalista colabora
ba coa ETA e pédelle oito 
anos de cadea. No comezo da 
vista, tanto a acusación do 
Estado como a partiéular atri
buiron ao traballo de· 
investigación de Rei para as 
páxinas do diário Egin a inten
ción de facilitar privadamente 
a ET A dados sobre empresas 
para seren extorsionadas. 

Rei demostrou que a 
documentación requisada pa
la Policia Autónoma basca no 
Diário Egin formaba parte dos 
arquivos do periódico que to
da a redacción consultaba, 
mentres o defensor-lñigo lruin 
demostrou a falla de sentido 
da relación causa-efecto entre 
información e delitos, 
presumida pala instrución. + 
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As concesións de Shali Berisha ao-Partido· Socialista non dan parado a revolta 

A UE preocúpalle o ·contáxio albanés en Kosovo e 
- ' . ~ 

tenle unha invasion de balseiros coma á do 9 l 
-0- G.L. 

Case sen reparar nas importan
tes concesión de Sali Berisha, 
a revol'ta albanesa gaña armas, 
tropas alzadas e territórios ca
da dia. Despois de considerar a 
batalla albanesa como un 
asunto interno, a UE comeza a 
ver a guerra dos estafados co
mo un andácio que se pode ex
tender a Kosovo e provocar un
ha ruptura do armisticio entre 
croatas bósnios e sérbios. 
Con todo, négase a admitir o 
poder mediador de Grécia por 
temor a reactivar o problema 
das fronteiras de Macedónia. 

A presidéncia holandesa da Co
m i si on Europea di que cando 
unha manifestación de protesta 
se convirte nun paseo militar, o 
perigo xa non son as vidas dos 
albaneses se non o equilíbrio da 
peninsula balcánica e manter a 
poboación no seu território . Os 
militares albaneses , entre os 
que tamén hai lexións de esta
fados polos bonos milagre, pre
fi ren engordar a protesta que 
actuar en defensa dun poder 
que perde autoridade por horas. 

A purga do mercado libre 

A facil idade coa que os tanques 
da represión cambian de mans 
obriga a lembrar que o presi
dente Berisha, predicador da . 
purga da libre competéncia nun 
dos paises máis pob res do 
mundo, ten como principal vale
dor do seu poder aos Estados 
Unidos e a UE, despois de pro
clamarse vencedor das elec
cións do 92 sen ter recontado 

nen a metade 
do censo. 

O Partido So
cialista, que 
reagrupou as 
forzas de es
q u e rd a nos 
primeiros co
mí cios, con
sidera a Be
r is ha un 
usurpador e 
leva cinco 
anos bloque
ando o fun
cionamento 
do parlamen
to . Coas cos
tas ben am
paradas polo 
Fundo Mone
tário, o San
co Mundial e 
as chancele
rias dos sete 
grandes, 
o Presidente 
tratou aos 
críticos con 
desleigo. 

Entregar a 
cabeza do 
pri .meiro 
ministro 
n O n amatOU Rebeldes albaneses saquean un arsenal militar. 

o lume e o 
nomeamento desperado de 
Bashkim Fino, do Partido Socia
lista chega se_ cadra tarde de
mais. O que reclaman os mani
festantes non é só _que lle val
va)! o roubado senon outro go
verno. Tendo en canta que o 
entorno de Berisha é o principal 
beneficiado na estafa, as duas 

solucións terian que ir xuntas. 
Un crédito internacional para re
sarcir aos timados significaria 
unha ruina para un pais con me
nos de dez mil pesetas anuais 
de renda por habitante. Calque
ra acordo con institución inter
nacionais de crédito será unha 
xigantesta hipoteca 

O roubo non só 
alporiza aos al
baneses que me
teron nos bonos 
milagre os afo
rras de toda a vi
da, seríor.J a mi
llóns de emigran
tes que confiaron 
na seriedade de 
Berisha e man-

. daron os seus · 
cartos á procura 
dun 100% de 
renda anual. 
Serviron de co
_bertura para o , 
colosal negócio 
de só algúns in
versores, próxi- -
mos a Berisha, e 
para unha impor
tante operacion 
de blanqueo de 
liras. O FMI di 
que a única sai
da do. problema 
é aplicar máis 
monetarismo .e 
facer saltar polos 
áires as estruc
turas herdadas 
do socialismo, 
sobre todo nas 
formas coopera
tivas de explotá

DIMITRI MESSINIS ción da terra. o 
roubo das ban

cas populares pode ser a porta 
para un latrocínio completo do 
pais, baixo a forma de empeñar -
definitivamente todo o que de 
algún valor .hai en Albánia. A UE 
preocúpalle que se valva a pro
ducir unha oleada de balseiros 
albaneses en ltália, como a que 
se dera no ano 91 . + 
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Os imigrantes poderian 
votar en Bélxica 

Bélxica poderia dar o voto a 
todos os cidadáns 
estranxeiros nas eleidóns 
municipais, recoñecendo 

· tamén aos non comunitários o 
direito ao sufráxio na· 
renovación das cámaras 
locais. Este direito xa está 
contemplado nas leis 
europeas para o caso dos 
comunitários, pero <;le 
momento non se aplica na 
totalidade dos estados _ 
membros da Unión Europea. 
Para facilitar o direito ao voto 
dos estranxeiros, o governo 
belga precisa realizar unha 
reforma constitucional. Este é 
o principal atranco, -porque 
vários partidos flamengos 
opóñense a dar o direito ao 

... voto mesmo aos comunitários. 
No fundo está presente o 
conflito nacional en Bélxica. + 

EEUU contra os novos 
· asentamentos / 

en Xerusalem 
O Estados Unidos poderian 
impedir a construción dun 
novo asentamento xudeu no 
Xerusalem Leste e obrigar a 
Israel a efectuar un 
repregamento militará beira 
esquerda do rio Xordán. 
Todo isto despréndese da 
anunciada decisión norte
americana de acudir ao 
cúmio convocado polo 
presidente da Autoridade 
Nacional Palestina, laser 
Arafat, en Gaza. Por outra 
banda, as xestións 
diplomáticas levadas 
adiante polos palestinos 
tamén poderian dar o seu 
froito con Israel, xa que o , 
presidente do paí~, Ezer 
Weizman, poderia reunirse 
con Arafat para tratar de 
reactivar o proceso de 
pacificación.+ 

O Governo mexican~ 
criminaliza aos curas 
de Chiapas 

Gonzalo Rozas e Gerónimo 
Hernández, dous cregos 
coñecidos palas suas · 
actividades pro-direitos 
humanos na rexión mexicana 
de Chiapas, foron detídos o 
Sábado 8 de Marz.o acusados 
de d1rixlr a un grupo de 
indíxenas que atentaran 
contra unha patrulla de 
policias xunto con outros 
membros da arde xesuita. E.se 
mesmo dia 5.000 mulleres de 
Chiapas manifestábanse con 
motivo do Diá da Muller 
Trabal/adora e reivindicaban a , 
negociación co EZLN. Obispo 
de San .Cristobal de las 
Casas, Samuel Ruiz, foi 
acusado polas autoridades 
mexicanas de instigar a 
rebelión zapatista e de 
encubrir aos oous curas 
detidos, asegurando que 
estaban nunha igrexa cando 
se prciduóiu a emboscada. 
Ruiz , que defende as 
reivindicacións políticas· dos 
zapatistas e que actuou como 
mediador na negociación co 
Governo mexicano, considera 
unha "arbitrariedade" as 
detenci_óns dos relixiosos. • 
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Os Estados Unidos 
exíxenlle ao Vietnam 
o pago da ·débeda 
contraida polo antigo 
Vietnam do Sul. 
Parte dos cartas 
(145.000 millóns de · 
pesetas) 
corresponden a 
axuda militar directa. 
Non di a notícia, 

-proporcionada polo .· 
New York Times, se 
Hanoi deberá pagar 
tamén o napalm 
guindado sobre. o 
seu país, a -prezos 
de mercado. 

A esperanza de 
vida média supera 
xa 'os 75 anos. As 
martes na idade 
moza, 
nomeadamente por 
mor das drogas e 
dos acc;identes de 
tránsito, influen 
decisivamente na 
estatística. Se un 
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Resposta de FINE 
Permítome enviarlle a presente a 
fin de facerlle saber que na sua 
publicación de data 27 de Febrei
ro de H~97, tiven coñecimento 
dun artigo referido á miña perso
as co seguinte titular: Gnecco U
f/o que_brou várias empresas e 
pagou con cheques sen fundos 
aos credores. O empresário chi
leno que a Xunta prefe.re para 
Massó ten un amplo historial pe
nintenciário e policial. 

En dito artigo vértense unha sé
rie de inxúrias e calúnias contra 
a miña persoas que en nada te
ñen a ver coa realidade. En nen
gun caso fun contratado para a 
Agregadoria Comercial da Em
baixada de Chile en Madrid nen 
moito menos realicei centraban-

, do nengun. No que respeita á 
empresa Construcciones Jnsud 
fun presidente do Consello de 
Administración e enganado por 
terc!=liros cando adquirin a em
presa responsabilidades por· ter- .. 
ceiras persoas e que en base ao 
meu cargo antes aludido derivá
ronse responsabilidades. 

En canto se refere ás empresas 
aludidas no artigo Almacenes 
Peñafiel, Aersur e o Diárto Ya , 

. négase rotundamente o plamea- · 
mento que se fai, nengunha das 
empresas aludidas foi quebrada 
e moito menos pagados os seus 

prescinde da heroína 
~ escolle, con 
prefer~~cia~ O tren _ credores con Gheques sen fun-

PRESENTACIÓN · 
•. -
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dos pois do contrário a autorida
de xudicial através dos prexudi
cados, se existiren, teria deter
minado responsabilidades a res
peito da miña persoa. 

En canto se refere ao diário Ya to
do canto . foi publicado era unha 
absoluta falá-
cia motivada 
pola nego-
ciación con 
respei.to aos 
sindicatos re
presentantes 
dos traballado
res e en con~ 
creto ao comi-

. té de empresa 
_que resultou o 
seu presidente 
condenado 
por de'manda 
contra o ho
nor, substan-
ciada polo Xul-
g ad o de Pri-
meira lnstán-

En lnsud 
fun enganado 
por terceiros e 
en base · 
aomeucargo 
deriváronse 
responsa
bilidades 

cia de lnstrución de Alcobendas 
(Madrid) e que por senténcia con
denou a parte do comité de em
presa a cuantia determinada co
mo indemnización. 

Nunca manifestei que Fine Con
servas SL estexa compostá nen 
conformada por un grupo de 
empresas en concreto dezaoito 
senón moi ao cpntrário que Fine 
Conservas é unha empresa uni
~ária, con factorias en Chile, que 

CANTINA 
MEXICANA · 

RUA MARTIN CODAX 
VIGQ · · 

pretende o aboiamento da con
serveira Massó Hermanos SA e 
que en sentido ou modo nengun 
ten como pretensión deixar de 
pagar aos credores nen deixar 
de garantir os seus créditos 
cando se alcance con todos 
eles o convénio que nos ocupa. 

Aos efeitos que 1 procedan fágo
lle saber -que é a miña intención 
exercitar as oportunas accións 
que a lei me confere, frente a 
Vde. e o seu medio para o su
posto de que se non leve a efei
to a rectificación obxecto deste 
escrito. Sen prexuízo diso de 
igual · forma me reservo, no seu 
caso, as accións legais oportu
nas que podan ou teñan de am
pararme mediante calquer outra 
via xurisdiccional. • 

MIGUEL ANGEL GNECCO LILLO 
(REPRESENTANTE DE FINE, SL) 

Telefonia rural 
Un o artigo publicado o pasado 
dia 20 e asinado por H.Vixande, 
relativo á Telefonía Rural, e so
bre parte do seu contido permí
tome discrepar, ó tempó que po
ño ~e manifesto o naso compor
tamento desde Galicia coas rea
lizacións en materia de teleco
municacións que máis se valo
ran no exterior. 

A solución á demanda de teléfo
nos no rural, . utilizando a -rede 
TAC-900A, permitiu que a franxa 

· ,. menos favorecida economica~ 
·. mente e máis necesitada de co

m.ur'lic;:ación na nosa Rexión que
- dase comunicada en menos de 

dous anos desde que se asinou 
o acorde Xunta-Jelefónica. Ante-

-riormente;-,os"'.:".:éüstos ae conexión 
Rara o usuário oscilaba·n entre 
300.000 e 6 ·miflóns de PTA por 
teléfono, dependen'do da distan
cia. E, aínáa que as 110.000 fa
milias ás que chegamos no rural 
tivesen accesó a estes niveis 
económicos, coas tecnoloxías 
comúns de redes de cables e 
postes 11unca se podería realizar 
este Plan, nin polo seu _custo, nin 
pelas dificultades orográficas e e 
espallamento poboacional. 

·se a:lguén cualifica de anticua
da a elección tecnolóxica reali
zada en 1992, pódeselle indicar 
que, hoxe en día, en moitos pa
íses, para situacións como a de 
Gaiicia, se seguen instalando 
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estas redes, que se poden con
siderar como inventadas nesta 
Rexión, e xa deben de ser al
gúns os millóns de usuarios que 
se benefician delas. 

Utiliza-lo argumento de se pode 
ou non pode c,onectarse a Inter
net é, na miña opinión, sacar de 
contexto o gran · problema histó
rico de il)comunicación rural de 
Galicia. O curioso que queira vi
sita-la ubicación destes teléfo
nos, a .situación socioeconómica 
dos seus usuarios e os benefi
cios que lles reportou desde 
1994 (ano histórico nas Teleco
municacións de Galicia), non lle 
quedaría máis remedio que ad
mitir que, probablemente , este 
Plan de Telefonía Rural sexa o 
avance máis importante experi 
mentado por Galicia nun tempo 
récord de menos de dous anos. 
O dixital aou analóxico, Internet, 
RDSI, etc., son aspectos de me
nor rango e que non deben pre
ocupar máis alá que os que, un
ha empresa como Telefónica, 
teña previstos na súa planifica
ción estratéxica e que actualiza 
de maneira sistemática. 

Elixir en 1992 esta tecnoloxía 
TAC-900A para o rural foi un 
grande acerto e, ademais , non 
ex istía outra alternativa ; nin 
existe aínda diante da imposibi
lidade técnica e legal de util izar 
outras redes. Estariamos aínda, 
en 1998, agardando para comu
nicar zonas como O Courel , Os 
Aneares, etc., onde non existía 
teléfono algún e ·hoxe téñeno 
practicamente o 100% das vi
vencias ocupadas. 

O noso principal problema non 
está na tecnoloxía, que a corrente 
innovadora actualizará no seu 
momento, senón no baixo consu
mo desta poboación, que ogallá 
util izase Internet e Datos en Alta 
Velocidade como pretende o Sr. 
Vixande , ó que comprendo no 
seu artigo no contexto no que o 
expón, pero que non é conse
cuente cunha realidade palpable, 
como é a de que , nos grandes 
países desen-
volvidos e que 

O noso principal 
problema non 
está na 

dispoñen de 
tecnoloxías e 
economía da
bondo , non 
existen proble
mas de rural 
espallado nes- tecnoloxía 
ta cantidade, e 
que a sorte 
que tivo Gali 
cia é a existen
cia en España 
dunha empre-
sa-con tecno-

senón no baixo 
consumo desta 
poboación 

loxia sufic;;iente, como Telefónica, 
e que, formúlese como se formu
le, a decisión do Sr. Fraga de que 
a ningunha casa de Galicia lle- fal
te esta .comunicación, aportando 
o 24 % do custo, foi vital para o 
desbloqueo e. para o invento 
dunha solución tecnolóxica viable. 

Tratando o tema tecnoloxica
mente, indicaréille que o 95% 
da conmutación é totalmente di
xital (só son analóxicos o Radio
canal e mailo teléfono) e que, 
en baixa velocidade, teñen per
fectamente acceso a Internet e 
utilizando lnfo Vía, os custo~ 
son, na miña opinión , asumi
bles. O que creo que é que se~ 
rán poucos. os que o soliciten. 

Acabo, ofrecéndolle visita-las no
sas instalacións da Central da · 
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Que lle parece-que Fraga d~era que Dinkj era clandéstina? 

. ·---+ 
1 • 1 

para viaxar verá 
. como se agranda a 
.sua esperanza de 
vivir mais tempo. 

Dous guitarristas 
galegas de flamenco 

,· -Marcos Teira e 

Francisco Xabier Rivera Damián Álvarez Begoña Xurxo Berta Soto Vázquez 

Empregado Fotógrafo Ama de casa Emprégado Pensionista 

Non me parece sério 
porque para abrir unha 
guarderia haberá que 
pedir permi o nalgures. 
Teñen que estar enteira
do de que a guarderia é 
clandestina antes de 
inaugurala. Imaxino que 
quer eludir a responsa
bilidade. Pero hai que 
ver de onde parte o pro
blema e a1guen ten que 
dar o permisos e ser 
responsábeL • 

Non sei se Dinky será 
clandestina. Paréceme un
ha desgrácia o que ocorreu 
e creo que está moi mal 
que haxa políticos tanto 
dun lado como doutro que 
se basen nesas causas para 
darse publiéidade.-Todo o 
comportamento das auto
ridades neste suceso con
sidero que foi impróprio, 
aproveitáronse das desgrá
cias aneas e eluden a res
ponsabilidade. • 

É unha tontería facer afir
macións dese tipo. O que 
dixo Fraga foi para eludir 
a sua responsabilidade, 
pero eu bótolle máis a 
culpa á Xunta que á guar
dería, sobretodo porque é 
responsabilidade sua pre
ver todas as situacións re.:. 
lacionadas coa Jegalida
de. Teñen que revisar 
guarderias e inspecciona
las para evitar estes suce
sos tan lamentábeis. • · 

Creo que facer iso é irres
petuoso_ coas famílias das 
vítirñas e co resto dos alu
nas. Permitir unha guar
dería sen permiso non está · 
ben. Se Fraga ou a Xunta 
o sabían está mal. E algo 
terian que saber porque 
seica un fi1lo do alcalde 
de Vigo estivo ali. En to
do caso sempre hai unha 
responsabilidade da Ad-: . 
ministración por relaxar o 
labor da inspección.• 

Fraga non ·coñecia a 
guardería. Seica a parte 
arriba non era legal. Pa
sou isto pola· pouca vi
xianza das encargadas. É 
un desgracia~o accidente 
e as encargadas fixeron 
todo para apagar o ·1ume. 
Non ereo que a Xunta te
ña a responsabi1idade 
purgue a Administración 
non pode estar en todos . 
os rincóns, e neste caso 
non son culpábeis .. • 

Coruña, a primeira do mundo que 
aplica tarifas de telefonía fixa e 
que non· precisa prefixo local, así 
como unha estación de radio e 
unha zona rural que Vdes. elixan. 
Estou convencido de que obser
varán unha nova dimesión deste 
traballo que, por primeira vez , 
parte de Galicia para o exterior 
con éxitos importantes.• 

XAIME GONZALEZ FERNANDEZ 
ÜlRECTOR DE GÁLIClA 

DE T ELEFÓNICA 

Dicionário 
para Manuel Cao 
Estéril: que non dá froitos. Que 
non produce. Infecundo. Inca
paz de reproducir. · 

Muller estéril: persoa de sexo 
feminino que non ten capacida
de biolóxica para reproducir. 

Home estéril: varón incapaz de 
producir esperma fértil. 

máis posibilidades de estabilizar 
a sua situación laboral, dado que 
a sua fertilidade non supón ca
pacidade de embarazarse. ' 

Muller fértil con trabal/o: Consiste 
nunha duplicidade de xornada la
boral/doméstica. A primeira ca
racterízase xeralmente por estar 
menos remunerada que no caso 
do macho. Dentro desta catego
ria ternos un subapartado:. muller 
fertil con profesión absorvente. 
Dise daquela persona de sexo 
femenino con plena capacicada
de biolóxica para reproducir e · 
que mantén unha actividade pro
fes ion al moi desenrolada que 
ocupa grande parte do seu tem
po. En ambos casos debemos 
destacar que a reprodución res
talles posibilidades de promoción 
xa que se ven abrigadas multipli
car a sua doble xornada. Soe 
producir exceso de fatiga e sínto
mas de distración con causas . 
dispares e imprevisíbeis: a com
pra de pañais, aumento de tem
peratura corporal en outros. Esta 

e a razón pola que xeralmente 
só chegan a ser coñecidas pola 
sua actividade profesional as 

• que deciden non reproducirse. 
Afortunada
mente @xisten 
algunhas ex
cepcións. 

Home fértií 
con trabal/o: 
Diferénciase 
do caso ante
rior polo sexo, 
neste caso" 
masculino. 
Os individuos 
deste grupo 
soen autocla
sif icarse den
tro do subgru
po con profe-
sión absor-

Esta e a razón 
polaque 
xeralmente só 
chegan a ser 
coñecida~ pola 
sua actividade 
profesional as 
_que deciden non 
reproducirse. 

vente. Razón pala cal se sinten 
impedidos para a realización de 
tarefas de tipo doméstico. Exis
ten poucos casos coñecidos de 
incompatibilidade en calquer 
grado coa reproducción. 

"' 

Muller fértil que decide non re
producirse. Dise daquela perso
na de sexo femenino e "con ca
pacidade para reproducirse que 
decide exercitar o seu dereito 
pe_rsonalísimo e intransferíbel 
de non ·tacelo. Hai que destacar 
que por tratarse dun dereito ine
rente a persona non necesita 
ser xustificado ante ninguén. 

Home cerebralmente estéril: Di-
se en referéncia ao macho hu
mano que presenta a capacida-
d e intelectual mermada para 
entender asuntos relacionados 
coas mulleres.• 

A.M. (VIGO) 

Do Seat -Arosa ao~ 

lacón gallego 
Alguns creram passadqs os 
tempos em que Ninho da Aguia 
era El Niño de la Guía, em que 
Viveiro era Viv.ero, eri que Lama 
Má era La Ma17Já, em que _Ferrol 

·I 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 
1 
1 
1 

Muller fértil: aquela persoa do 
sexo femenino con capacidade 
biolóxica para reproducir. 

Home fértil: trátase do mesmo ca
so que o anterior, pero -aplicado 
ao indíviduo de sexo masculino. 

Sanmartin era El Ferro/ del Caúdillo (Pala 
Grac;a de Deus), em que Vala
douro era El Valle de Oro, em l . 
qe~Qurense era Orense, em que 1 
Carvalhi-n.ho era Carba/lino... 1 
Mas veu a SEAT a a"cordar-nos . 
do nosso sonho: Arousa conti- . 1 
nüava, para eles, a ser Arosa... 1 
E Agrela era ainda La _Gre/a, 1 
Ogrobe era El Gro_v~ ou, como 1 

· muito, O Grove, Ponte-Areias 
era"' Puenteareas e Corunha era 1 
La Coruña (faltari~ . mais !} .... 1 

1 

Cuchús Piméntel-
son convidados a 
vários concertos en 
Bilbao. Temen o 
clima bélico. ·A 
cultura andaluz~ 
pode provocar as 
iras dos violentos e 
un, que só é mú~ico, -

recibir na testa unha 
botella perdida. P~r 
fin;-entre dúbidas, 
acuden á cita. Pero, 
en -território 
comanche resulta 
que non hai índios, 
hai en_ cámbio gañas 
de xo1da, viña, 
cervexa, música e 
festa. o· flamenco é 
recibjdo con 
palmas . . 

( 

Pasa o 8 de Marzo, 
Día Internacional da 
muller traballadora. 
As secretárias da 
muller dos sindicatos 
saen á rua a 
celebralo. 
Suxeréncia para o 
ano que· verr que as 
executivas das 
centrais_ respeHivas 
fagan honor á data .·· 

.. ádmi.tindo a máis 
mullerés nos 
órgan~s de 
direción. Muller fértil con inestabilidade 

laboral: Dis€1 daquela persoa de 
sexo femenino e con capacida
de para reproducir ·que ademáis 
ten algun tipo de contrato labo
ral dos comunmente denomina
dos/ixo, verbigrácia: aprendiza
xe, tempó parcial, E.T.T .... Ca
racterízase polos seus baixos 

· Po_r suposto, o pró'prio nome do 
pais seguía senda Galicia e 
-nom Galiza. E ·mesmo. entre os 
Conselheiros já os. havia da opi
niom de se non seria bem mu
dar para Gal/icia, que soava co
mo mais fino e veridia melhor, 
.para além de que se podiam 
confundi·r os eurbpeus com Ga-

•-1 Os ·libros de 
economia da 
universidade e máis 
os de di reito e as 
enciclopédias e 

·ingresos económicos e polos 
fnter\1alos que trancurren sen 
que a persona produza (non 
confundir con reproducir) por· 
cese de contrato. 

Home fértil con inestabílidade la
boral: Diferendase do caso ante

;rior polo _seu sexo masculino. Ten 
. 1' 

_. "'J. 

. les (e· h~ que estar na Europa 
as-duras e as maduras!) ou , o 
que é piqr, haver equívocos 
corn o conto dos GAL e acaba-

1 
1 
1 

•• 
1 
1 
1 
1 

. todos os ensaios 
con rigqr que ~e 
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1 publican utilizan a 

: expresión e o 
1 conceito de clase 
1 
1 
1 
1 
1 

· I 
1 
1 
1 
1 

•• 

social, ·pero non o de 
( 

terrorismo. Os meios 
de comunicación fan 
ao revés. Traballail 
ao día e pol_o tan~o 
son xuíces e parte. 

Un garda civil 
testemuña nun dos 
procesos dos Gal. 
Acusa ao socialista 
Enrique Mújica de 
ser indutor deste 
grupo e de ter 
p~rticipado en várias · 
reunión con Galindo. 

1 Son notícias 
1 quentes, como 
1 

saídas dun alto 1 
forno. 

A biblioteca 
provincial de 
Pontevedra, 
dependente da 
Xunta, organiza a 
sua compra de 
libros: O último 
.pirata de Xurxo 
Parada, 49 
exemp.larés; Fabiola, 
la reina blanca, 69-; A _ 
galeguidade de 
Manuel Fraga, 60; - · 

1 Juan Carlos, Reí 
1 para la democracia 
1 56, Como invertir en 
: el cono sur, 34; Da 
1 história do cine en 
1 . Pontev.edra 

. : · -(Edici~ns A Nosa 
I· Terra), ~. 
1 
1 
1 
1 
1 Un-armador basco· 
1 

•• 
1 

(non se citará a. 
empresa) que 
·traballa con 
tripulacións galegas 
gaba. a actuación do 
BNG en Madrid. 
"Defenden moi ben a 
pesca".+ 
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Peniche 

Sim amigui-n
has e ami-

soava como·.: "" 
mais fino, para 
além de que se 
podiam 

guinhos) Houvo-os que sonha
ram que o país já estava nor
malizado ou a meio normalizar, 

· nada mais faj-so ... E ainda que 
chova muito po~o Noroeste, as 
vezes, pareceria mesmo que 
estám a mejar pór_ nós. + 

MOVIMENTO DEFESA DA 
LÍNGUA 

O cinema e Galiza 
Dun empo a esta parte estoú 
comprobando atónito como non 
sé non sabemos nada da histó
ria de Galiza senón que. o.utros 
países como USA ou lrlandá nos· 
ensinan e venden o seu. pasado. 
lsto ven a conto porque ·o ouro 
dia vin un novd·filme sobre Irlan
da e comprobei como o cinema· 
é capaz de enganchar-nos como 
non son capaces outros meios ... 

Hai dias vin unha extraordinária 
película; Michael Collins, ·cun bo 
guión, impactantes e fermosas 
imaxes, diálo-
gos ocurren-
tes, a utopía, a 
amizade, a loi- Por que non 
ta: contra o im-
pério inglés po- pode ser posíbel 
la independén- unha película 
cia de Irlanda. 
Hai tempo que sobre .a nosa 

: 

os avatares que.psoo o _noso es
tatuto para aprobar-se que so

. mos .o pais máis ,emigrante da 
hist6ria despois dos xudeus .. . 

Xa ·non se dá história de Galiza 
nas escolas porque nón· interesa 
ao poder, pero os rapaces no vos 
conectarían mellar coas- imaxes 
e a forza do cinema. Basta xa de 
colonizar-nos intelectualmene: 
Galiza tivo e terá unha história 
de seu. Os que descubrimos ese 
P?Sado en libros como Sempre 

· en Galiza e --empeza.mos daque
las a seren galegas con pátria, 
os que atónitos comprobamos 
que, ·no mapa de España, Galiza 
existe de por si e qu~ terí uns lí
mites próprios, eremos que moi
ta da vergoña e falta de concién
cia de seren gal egos consiste en 
que nos ocultaron o noso pasa
do brillane para que eensáse
mos que non somos diferentes 
no estado español · e que esta
mos asoballados por que si. 

Por que ·non pode ser posíbel 
uriha película sobre a nosa his
tória como Michael Collins, por 
que non soñar e xuntar os 200 
millóns, ou o que custe , con 
aportacións populares, por que 
non soñar e ainda. que a TVG e 
os poderes non arellan unha in-

. dústria cinematográfica sexa po
síbel nun futuro ... 

non via un fil- história como 
me que me fi- P~riodos como o dos lrmandiños 
xe-se tanto ca- Michae/ Collins - ou o da República e a Guerra Ci-
lado e que me - ·vil serían interesantes e en só 2 
emocionase horas conectaríamos con amplos 
tanto (Por cer- sectores_ da povoación porque 
to que é lamentábel a pouca cultu- caso de dar-se a. nosa história 
ra cinematográfica: coa úlinia ima- · nas escols non séría tan didácti-
xe houbo a desbandada do públi- co .nin interesante: .. xa sei que é 
co e só 2 persoas disfrutamos de difícil, pero. soñár · non costa: .. + 

· 2 fermosas cancións e os títulos -'-' 
de Crédito. ' Ademais un aplausó :X-osÉ eARLOS GARCIA 
para Cinesa que está a traballar JCHAÑT~DA) 
ben en Area Central con versións .•. .! 
·subtiuladas, boas salas ... co pero- . G. -

1 
· - : _,;·¡. , 

do poso de pipoca dentro do CiRe a ego pa 
e apouca pre~éncia do Gálego). : 'C .. _ \p ·. l 

.. . a1xa osta 
Nqn .quera forzar os. paralelismos · 
enre Irlanda e Galiza, eles-teñen . E.u era ~clier:ite d~ .Caixa Post~! e, 
ouro contexto · hisórico, teñen o enlóri, escribífl á empresa para lle. 
apo~o económico da emigración solicitar que respeitara o topóni-

. americana, teñen c'onciéncia de mo Santa Uxía de Ribeira ria sua 
seren un pais; teñen orgullo; te- pt1blicidade e selos de delega-
ñen un Estado. (Moi nacionalis- cións (cando abrín a miña conta 
tas, ainda que o único pero é que nesta entidade, eu residía ·alí), así 

. teñen o Gaélico-irlandés en vias como que empregasen máis o 
de extinción e falan ·o inglés do idioma da Galiza (e sen erros tan 
gran enemigo británico). Pero eu abafantes cqmo por "tódoslos").-
me pergunto se non sería intere
sante soñar e ver unha película 
sobra a nosa história e vende-la 
non só ao mundo senón tamén 
aos nosos galegas que non sa
ben quen foi Castelao, Bóveda, 
que os irmandiños fixern a 1 ª re
vol4ción popular medieval , que 
tivemos reis antes que Castilla, 

Coa resposta que me deu a enti
dad e, sentín denigrada a miña 
condición de cidadá da Galiza e 
de ser humano: a única resposta· 
que recibFn foi un folleto bilingüe 
castelán-galego con motivo dun
has xornadas feitas en colabora
ción en!re a Xunta e Argentaría_. 

Viso o visto, fixen saber á em
presa que, se non variaba estas 
irracionais situacións no relativo 
ao idioma, cambiaría de entida
de os meus cartas. Deille de to
pe ate o último .día do mes de 
Febreiro; non houbo resposta. 
Hoxe mesmo 
procedo a me 
cambiar ao 
BBV, unha Hoxemesmo 
das entidades 
(x..unto co San- procedo a me 
tander) máis . cambiar ao BBV 
galegu1zadas ' 
en canto ªº unha das 
idioma usado. entidades máis 
Quero convi- galegui~das 
dar a todas as 
persoas cons-

~ centes a que 
esixan peran-
te a entidade bancária na que 
teñan depositados os seus car
tas o uso normal da nasa lin
gua, so ameaza de cancelar 
a(s) conta(s) por desprezo ao 
noso idioma. 

Entre todas e todos, podere
mos consegu ir unha Galiza en 
galega.+ · 

C.C.T. (RlANXO ) 

A Manolo Rivas 
Querido Manolo: 

O día dos namorado, o meu 
amor agasalloume co teu libro O 
pobo da, naife. 

A min acudiron o cheiro da mar
sía, o vento da Costa da Morte, 
a brétema pausada no val, a fe
ble lus da vela no cuarto e o sal
gado sabor ·do mar. 

Disfrutei como un rapás dunha 
chea de imaxes e sensacións 
perfectamente definidas, c~aras 
e' nídias, como poucas veces se 
pode aopar nunha obra . . 

.. Grácias Manolo por todo o qu~ 
me fixeches séntir e grác'ias, 
moitas grácias por regar a nosa 
lí ngua con tantas pri mave~as • 

MURIEL (VIGO) 

Armas inhumanas 
Semella incríbel que ás portas do 
século XXI en países coma 
Camboia as minas maten e muti
len a máis persoas en tres anos 
de paz que en quince de guerra 
civil. Estas armas, aparentemen
·te inofensivas·, afectan na actuali
dade tamén a Angola, Kuwait, 
América Central e do Sur .. : 
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As minas son armas que se ente
rran ou. esconden Efque estoupan 
con mínimo contacto. O fin non é 
causar unha morte instantánea 
senón deixar maltreitas ou mutila
d as ·ás victi-
mas (incluíndo - · · -
nenos e ne-
naaj Ofinnoné 
os seus pré - causar unha 
cios oscilan morte · 
entra as 200 e 
as 30 .000 pe- instantánea 
setas, sen em- senórrdeixar 
bargo a tarefa 
de neutraliza- mutiladas ás 
ción costa en- victimas 
tre 35 .000 e 
120.000 que é 
bastante des-
proporcionado; todo isto sen ter 
en conta que por cada 5000 mi
nas neutralizadas morre unha 
persoa e dúas quedan feridas. ~ 

Pero o fin da nosa carta non é 
outro que o de denunciar a pasi
vidade e a permisivilidade do no
so governo ante este problema: 
neste país hai empresas que fa
brican e almacenan minas. O 
governo? Fai a vista gorda. 

Tampouco parece interesarlle 
que a povoación se informe, sin
xelamente pasa de todo... E xa 
se sabe "Quen cala outorga". + 

BENXAMIN DE JORGE GóMEZ E 
2 70 SINATURAS MÁIS 

(ALUNOS 00 INSTITUTO 
REPÚBLICA ÜRJENTAL 00 

URUGUAl-RO Al I DE VIGO) 

Ana Hortas, 
solidariedade 

- Desde a Mocidade da CIG de Ou
rense queremos amosar a nossa 
solidariedade com a moc;a retida 
em Madrid, pois entendemos que 
a sua situac;om é fruto da con
digom de galega pensante. 

Entendemos que desde o poder 
espanhol , e a sua sucursal polí
tica em Galiza, se está endure
cendo a campanha de criminali
zac;o m para com a mocidade 
galega em geral , e para a na
cionalista em particular. 

Malheiras a estudantes de Vigo e 
Compostela, intoxicac;om infor
mativa de organizac;ons juvenis 
nacionalistas , perseguic;om de 
mocidade nacionalista, deten9om 
e translado tora do país a moci
d ad e galega 
anti-militarista, 
repressom da 
liberdade de 
expressom 
nos actos pú
blicos (féria do 
trabalho) as
sim como ajá 
enquistada po
lítica oficial de 
marginac;om 
para com a 
mocidade ga
lega, incluindo 
também a 

Desde o poder 
~spanhol se.está 
endurecendo a 
,catnpánha de 
criminaliza~m 

paracom a 
mocidade 

ofensiva para -com as mulheres, 
ensalzando-as como simples ob
jecto de consumo. 

Conhecedores/as da situac;om . 
de asfixia de esta mo9a corun
hesa de 15 anos, queremos fa- . 
zer-lhe chegar o .nosso ma.is ca
luroso saudo sindical-solidário, 
aguardando que pronto a poda
mos olhar nas ruas da sua/ne>s
sa pátria livre. • 

MARTA RODRIGUES ÁLVARES 
(RESPONSÁVEL DE ZONA CIG

MOCIDADE ÜURENSE) 
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, O programa 
Metrópolis leva máis 
de dez anos aportando 

unha visión diferente 
~~lo mundo da cultura 
éb .. TVE .. 2. Este espazo . 

tedicomo directora nesta 
xei:'ªá ponteve<!xe~a · 

· Marifi~ Collazo, nri'Íla 
muller 'coas ideas daras e ' · 

que non r-enúncia a 
aumentar a audiéncia do 
programa no futuro. 

) 

-0- ÓSCAR LOSADA 

Que importáncia ten que Me
trópolis teña sido capaz de re
sistir máis de unha década? 

Unha galega directora de Metrópolis 

Está mal que eu o diga, pero creo 
que somos o único espazo televi
sivo que difundiu a criación, e 
realizamos programas cun catá
logo de artistas que son básicos 
na cultura contemporánea .. 

Metrópolis, mália se dirixir a un 
público minoritário, goza de 
prestíxio e incidéncia social? 

O de triunfar non ei e é moi 
axeitado para o no o programa. 
Andamo polo médio millón de 
e pectadores, ainda que ternos 
uperado o millón con algun te

ma . Non podemo de coidar a 
re po ta do espectad r, o tipo de 

az que refuga e como rece
b s an vam ntos formai que 
lle pr pomo . E tam a loitar 
p r realizar un e pazo que mi tu
re calidad , información e rigor 
con entr timent e diversión. 
r o é máis difícil. Facer pr gra
mas de cultura, con maiúsculas, 
é d ad . O complicado é elabo
rar programas de criación que 
chegu na espectador. 

As curtametJ;axes que veñen 
emitindo son. unha boa opción 
para gañar audiéncia? 

As películas son moi ben recebi
das porque son divertidas, e can
do son estatais a audiéncia sobe e 
teñen repercusión: Desde hai 
anos ternos interese en potenciar 
o panorama xoven e queremos 
aport,ar o noso grao de area ao 
evoluir da indústria cinematográ
fica. E gratifü::ante programar 
curtametraxes porque funcionan -
ben e axuda a coñecer traballos 
de calidade. Compre comentar 

; que nós non imbs palas "curtas" 
de tipo clásico, senón por aquelas 
que conteñan histórias frescas e 
que sexan diferen~es no que atin
xe a contidos e xeito de rodar. 

Por fin teñen pasado "Coruña 
imposible" no program~. Está 
ao tanto da forte produción ga
lega neste eido, e que lle parece 
o nível dos traballos? 

Mariña Collazo. 
'O reto é facer un programa de cultura 
en TV que teña aceitacióri popular~ 

"Coruña imposible" paréceme 
magnífica. Onde existe movi
mento de curtametraxes é en Ca~ 
talunya, Galiza e Madrid, pre
ferentemente. O nível galego 
considéroo moi interesante. Pen
so que as curtametraxes estatais 
on as mellores da Europa e das 

mellares do mundo. 

Por que as televisións rexeitan 
os programas culturais? 

Porque non teñen audiéncia. A 
televisión é un meio de masas e 
mira se!Tipre pola audiéncia. Os 
que acadan poucos espectadores 
non interesan á televisión xene
ralista. En canto haxa TV por 
cabo e satélite e todos os especta- . 
dores de Metrópolis, _por exem
plo, paguen _unha cantidadej o 
programa compensaria pesto que 
ten uns custos moi bancos. O que 
non sei é por que hai que consi
derar só programas culturais os 
que falan de música clásica, ex
posi~ións, ·teatro, etc. Se me pa
ño radical, iso pode non-parecer
me cultura e ~i un programa co
mo "Caiga quien caiga", ' que me 
parece o mellor qüe se fai actual
mente na televisión. Penso que 'é 
cultural porque fala do ·que está a 
pasar cada dia e todo iso é cultu
ra, ao igual que "Documentos 

· TV". O que hoxe en dia no[l ten 
sentido é realizar gacetiñas que 
son un caixón de alfaiate onde se 
salta dun tema a outro. Iso é re
fugado polo público, xa que non 
conta con interese nengun. 

Coñ iso tira . pedras contra a 
sua casa (La mandrágora e El 
imperdible son as novas -apos
tas de TVE-2 e optan por ese 

esquema de Jraballo) ... 

NonJ é que sinxelamente non 
son propostas actuais senón de 
hai unha chea de anos. Son es
quemas que non funcionan e hai 
que experimentar' con formatos 
novos cheos de maxin e contar 
coa capacidade e sabedoria para 
sacalos adiante, o que non é <lo
ado. A cultura non pode ser 
aborrida. A televisión debe ser 
entretida e divertida. Os espazos 
deben ser concebidos pensando -~ 
no áudio-visual e non cunha ~ 
conceición de letra impresa . . 

Adicaron unha das suas emi
sións á cantante Marisa Monte. 
Dado que non hai un ·programa_ 
específico no que 

Iso da vangarda é unha palabra 
da que non gosto. Metrópolis é un 
espazo de novas tendéncias que 
tenta ser formalmente anovador 
e que o é moito menos que nos 
seus comezos. O noso traballo en 
aspectos como a pos-produción 
foi senda asimilado polos secto
res..;tnáis criativos das televisións 
· ( continuiclade, cabeceira,s, pro
mocións), e canles novas como 
Canal +· adkan moitos carros e 
persoal a esta función, pos to· que 
da sua imaxe depende que a xen
te se abone ou non. -Somos un 
programa barato que non se pode 
pennitir inoitos luxes: 

Como loifarán para gañ~i:.e.n 
- · audjéñcfa._ no fti, 

se poda escoitar 
certo tipo de mú
sica, insistirán en 
programar espe
ciais de artistas 
que Hes intere
sen? 

'F ~m.os radic~is 
potenciando os 
siléncios e ·á·i 

tui:o? 

Non queremos. ser 
nen elitistas nen 
crípticos. T emos 
vontade de ·ser un 

fragmentacion. 
. programa que 
atraía a máis es
pectadores, mália 

:sermos conscien
tes de que é ·mi -

Pensamos seguir 
facéndoo, sobreto
do ·polo baleir0 
que me cóment'á. · 

Agora a . 
tendéncia está--

· Debería haber un · -. ! 
programa mu_sid:tl: 
na TVE-2 que c;::o: · 
brise esta de-· 

máis polo · :·_ , no·ritário.-Fomos 
radicais: poten- · 
ciando os silén"
cjos e_ a -fragmen-

·. . .· ,., . 
argumento 

ficiéncia. O que -
ocom.~· é que a música é tan res:. 
tritiva na televisión como as ar
tes plásticas aip.da que non o sej 
melle, posto que ternos a sensa
ción de que pode chegar a cal-
quer persoa. 

Adxectivouse ,o programa como 
vangardista. E asi ou considé
rao simplesmente criativo? 

tación: · Agora a 
tendéncia está 

máis polo desenvolví.mento duñ 
argumento de xeito clásico. 
Apostaremos pola palabra por
que pensamos que os espectado
res a demandan e queren infor
marse e que lles conten cousas 
pero fuxindo da verborrea e a re
dundáncia, sen decoidar a espec
tacu latidade áudio-visual e os 
anovamentos narrativos.• 

Arquitectos 

~ MIGUÉL ANxo FERNÁN VE1w· 

~ul R¡creur pergu~tábase xa nos 
· anos 6Q "cómo chegar a ser 

moderno e voltar ás fontes". 
Cuestión admirábel esta, situada no 
centro. da tensión do fenómeno 
creativo, da mecánica e da alquimia 
artística.que se produce nun lugar e ' 
nun tempo. Ser moderno é unha 
categoría de aquilo que se identifica 
por si mesmo. Saúl Yurkievich, 
referindose-na súa obra "La 
movediza modernidád " aos avatares 
das tendencias postmodernas-, que 
se detectan por primeira yez na arte 
arquitectónica; expliS;a que estas 
consti tú en unha reacción contra o 
funcionalismo académico dos anos 
anteriores, contra o more 

· , xeométrico, contra ·a monotonía 
· • ort;gonal e ó ascetismo decorativo 

e contra a nudez ·estructural e a 
proscripción do exorno. E velaí a 
espiral acesa que se interpón 1-

dialecticamente entre asJormas e o ' 
tempo, as raíces e o límite, as ideas 
e a razón. 

~rofesor K~nneth Frampton, 
autor dun libro fundamental sobre 
arqitectura publicado pola 
Universidade de Oxford 
(Arquitectura moderna, 1980) 
defende que hoxendía a 
arquitectura sq pode manterse como 
unha práctica crítica se adopta 
unha posición ele "retaguarda", é 
dicir, se se distancia igúalmente do 
mito do progreso da Ilustración e 
dun impulso irreál e reaccionario a 
regresar ás formas arquitectónicas 
do pasado preindustrial. E continúa 
Frampton matizando que unha 
"tetaguarda crítica", como a 
denomina el, ten que afastarse 
tanto do perfeccionismo da 
tecnoloxía avanzada como da 
omnipresente tendencia a regresar a 
un historicismo nostálxico ou ao 
vol_1.1.belmente decorativo. "Só unha 
retaguarda crítica ten capacidade 
para cultivar 4nha cultura 
resistente, dadora de identidade, 
tendo a0 mesmo tempo a · 
posibilidade de recorrer 

· discretamente á técnica universal". 

g::odo isto, dito a modo de 
1 

exordio textual, vén a conto para 
celebrarmos por todo o alto a -. 
concesión do Pedrón de Ouro 1997 . 
aos arquitectos Mahuel-Gall_ego ' 
Jarreto e César PorteJa, c;pmq_ . 
"·representantes duri amplo plantel 
de arquitectos galegas que, dentro . 
dunha conducta ·aberra ás c~rrentes ~ 
modernas, entroncan na súa 
creativiéfade coas tradicións de 
Galiza nos materiais e formas 
constructivos, na súa arquitectura 
popular e na identidade do país". 

9o~cas veces un premio é:tan 
merecido e tan xusto. Front~ a 
tanto desvarío-arquitectónico 
promovido por intereses políticos 
bárbaros e espúreos, fronte a·tanta 
densidade de dislates cometidos ·por 
arquitectos alleos á palp'itación 
ética e estética da n:osa realidaqe, a 
obrad~ Gallego Jorreto e de César ~ 
Portela é un paradigma 
arquitectónico de cultura, de beleza 
e de modemüfade .galega que bebe 
nas raíces da nosa sensibilidade e se 
proxecta firme e liberador na 
imaxinación e na intelixencia da 
nos a época e na intemporalidade de 
· calquer horizonte .• 
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• Mostra 
itinerante 
dos debuxantes 
gal egos 
Apreséntase o Venres 14 na aso, 
ciación de viciños Petuleiro,Ma' . 
riñeiros da Coruña o proxecto . 
En busca de Miguelanxo, que con, 
siste nunha exposición que per, 
correrá Galiza coa obra dos _no, 
vos debuxantes galegas de banda 
deseñada. O proxecto, empren, 
dido pola editorial E.J .Santos, 
responsábel da revista .Carallada, . · 
tamén inclue clases de debuxo· 
para rapaces e rapazas 9e 111áis de 
trece anos. O éxito da proposta 
depende en boa parte da acepta, 
ción nos concellos pero os 
responsábeis de En pu.sea de Mi, 

, guelanxo, teñen previsto chegar a 
ünhas d~as mil persoas. + 

· • Cata de viños 
éonManuel 

.,Maria 
_O Sábado 15 ~e Marzo, a partir 

das doce da mañá, reúnese a Jr, 
ina~ dos Vinhos Galegas de 
Ourense "por ordem e mandato 
do seu presidente Roi Xordo e 
insigne poeta Manuel Maria'', na 
casa de Rosalia en Padrón. A vi, 
sita a esta comarca terá como 
ponto central a cata ritual de vi, 
ños e a entronización de novos 
innandiños. Vestidos coas capas 
de cerimónia, farán unha oferen, 
da floral a Rosalia de Castrb, a 
cata no convento de Herbón con 
comentários sobre os viñas, esco, 
llidos entre ~s denominacións de 
orixe do país e a entronización 
de novas innandiños con almor, 
zo de confratemidade. + 

• Guimaraes, 
capital lusóf ona 

··en 1998. 
A Assembleia Geral da Uniao das 
Cidades Capitais Lúso,Afro,Améri, 
co,Asiáticas decidiu que fose Gui, · 
maraes a próxima capital da luso, · 
fonia no vindeiro ano. A 

• . . . . . . . 

.. . . . .. . .. . . . 
.. . . .. 

. Marta Dacosta, Maria Xosé Queizán e Chus Pato. 

• Un ciclq protagonizado por mulleres escritoras 
Xa comezou o 6 de Marzo o . 
ciclo organizado póla agrupa, 
ción cultural Alexci.ndre Bóve, 

• da da .Coruña a.o redo~ do Día 
: · da'Muller,TrabalÍadora e para . 
: .o que convidaron a várias es, . 

. critoras do páis. Se a encarre:. . 
· : .gada -de abrir estes Xoves li, 

. terários fo¡ Pilar Pallarés, tó'. 

calle ~o tumo o clia Tf a Mar, 
ta Dacosta.e Iolanda 
Castaño, duas mas.tras 
diferenciadas. das novas voces 
na poesía que recitarán no 
loqil da agrupación a partir 
das oito do serán. O Xoves 
20 será Ana Romaní a 
convidada . 

Por .outra parte, o Martes 18 
retómase o ciclo de poesía na 
Faculdade de Filoloxia da 

··coruña. As doce e media da 
mañá, tres mulleres poetas: 
Chus Pato, Maria Xosé 
Queizán e Ana Romaní reci, 
tan na salón de graos <leste 
centro.+ . 

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

decisión, que encheu de satisfac, 
ción aos responsábeis culturais da 
cidade portuguesa,' tivo en conta 
que esta fora a última sede do .En~ 
contTo Nacianal de Ungua 
Portuguesa e, por outto lado, a re, 
núncia de Lisboa, que en 1998 . 
celebra a Expo. A experiéncia de · 
1994, ano no que Lisboa foi capi, 
tal lusófona; europea e iberoame, 
ricana da cultura amosou que os . 
grandes fastos "apagaron as 
iniciativas a realizar no' ámbito da 
capital lusófona da cultura". Se, 
gundo os responsábeis da Asem, 
bleia que tomou a decisiqn, a so, 
lidariedade de Guimaraes cos pai, 
ses africanos de língua portuguesa 
tamén foi un factor fundamental 

_ xa que, por exemplo, neste mes · 
de Marzo; o I Enconr:ro de 
Estudantes Angolanos en Portugal 
senta na mesma mesa a seguido, 
res da UNIT A e do MPLA. + 

• _Planta Baixa, 
produtora 
de concertos 
Planta Baixa Producóóns é unha 
iniciativa que tivo a sua matriz 
no local que leva o mesmo no, 
me en Vigo. A frecuéncfa dos 

' concertos acabou por convertela 

nunha produtora própria que xa 
non se conforma con ese cená, 
rio senón. que leva as su~s actua, 
<:ións a outros ·tocais e, incluso, 
ás vilas achegadas a Vigo. O 
Venres 14, na sá Planta Baixa, . 
actua u~ grupo de aporto, Ty, 
bon Ansah, que se apoian no 
hip,hop e no rape que levan co, 
laborado con oútras bandas na 
innovación musical. Os de 
Oporto actuan tamén o dia 22 
en Ponteareas nun concerto no 
que comparten cenário con Car, 
los el sucio y los esperando juicio, 
banda do ex baixista de . 
Extremoduro, Misery, Kunaxa e 
Inri. T amén está produtora en, 
carrégase do concerto de Rosa, 
rio Flores en Vigo en Abril e xa 

· en Maio da actuación de 
Obititary.+ 

• Pedrón de ·Ouro · 
para os 
arquitectos 
Gallego e Portela 
A apertura ás correntes modernas 
respeitandq a tradición da arqui, 
tectura popular fixo merecedores 
do prémio da Fundación do 
Padroado Pedrón de·Ouro aos ar, 

César Portela. 

quitectos Manuel Gallego e Ce, 
sar Portela. Este galardón quixo 
recoñecer a capacidade e prest{, 
xio dos arquitectos galegas frente 
á sernpre mellor valoración que 
obteñen os de fóra. César Portela 
ten realizado moitos proxectos fó, 
ra de Galiza pero foi en Allariz 
onde desenvolveu o plano de re, 
ordenación e recuperación do rio 
Amoia e o plano de reabilitación 
do casco vello, que lle valeu o 
prémio urbanístico da UE á vila. 
Manuel Gallego é o artífice da re, 
abilitación do Museu de Belas 
Artes da Coruña, da Casa da 
Cultura de Chantada e dos insti, 
tutos de cerámica no campus uní, 
versitário de Santiago. Os dous 
son profesores da Escola Técnica 
Sup~rior de Arquitectura da Co, 

. ruña. • 

CHOUTEIRA 
Chouteira 
Música pópular 
galegfeita ó estilo 
Chouteira, partindo de 
pezas, tanto tradicionais 
como actuais. Un disco 
onde se descubre a un ha 
grande banda. -
ed 10002001 32 
me 10003001 22 

0$CEMPtS 
'¡¡Opa iii!! 
Album en directo duhna 
das bandas máis 
prestixiosas do norte de 
Galicia. Os Cer.np\:?S pasan 
por ter un des directos 
máis contundentes do 
panorama actual. 
ed 10002003 32 
me 10003003 21 

ANOSA TERRA 

• Convocatória 
q_e axudas para 
espectáculos 
teatrais 
Con data do 10 de Marzo, o Insti, 
ruto Galego das Artes Escénicas e 

. Musicais anunciou a distribución 
de 70 millóns de pesetas para es, 
pectáculos teatrais neste ano 
1997. Este orzamentos ten que 
dividirse entre a Feira do Teatro 
de Galiza, a Rede Galega de Tea, 
tros, o programa teatral inc!uido 
no proxecto Galiza, Terra Unica 
e o convénio de distribución con 
compañias profesionais. Todos os 
grupos teatrais interesados en 
participar na convocatória debe, 
rán apresentar as solicitudes an, 
tes do prazo de un mes. Entre a 
documentación requerida está a 
acreditación da empresa como 
profesional e demais requisitos 
económicos, o historial, a sinop-
se do texto, descripción do 
espectáculo, reparto artístico e 
técnico, cachés e caléndarios de 
x.ira propostos. + 

• Gaiteiros e 
percusionistas 
de Pontevedra 
contra a 
discriminación 
O trato discriminatório da 
Depuración fuco que a Asociación 
de Bandas de Gaitas e Percusión 
da província de Pontevedra 
acordaran por unanimidade o 
comezo de mobilización. O que 
pretenden estes músicos é que 
exista un apartado próprio nos 
orzamentos da Depuración para 
estas bandas ao igual que exi te 
no caso do grupo de baile, gru, 
pos de gaita, bandas de música, 
grupos folk etc. O respon ábel d 
cultura da Oeputación, Amad 
Ricón acolleu a petición pero 
non a induiu no plan cultural. 
Esta asociad ' n c nta con 23 
bandas e cun total de 800 mú i
cos aos que haberia que engadir 
os que non pertencen a ela, pol 
que Hipólit Cab zas, pre idente 
da ABBGG considera qu preci, 
san dunha partida própria. + 

Xa marca un antes e un 
despois no panorama da 
musica galega. O seu sonido 
sitúase no epicentro da 
contemporaneidade da 
tradicón sen renunciar á 
experimentación .. 
ed 10002002 33 
me 10003002 22 

EMILIOCAO 
Sinbad En Galicia 
O esperadísimo regreso 
de Emilio Cao. A~ora co 
seu sexto álbum Sinbad 
En Galicia" e despoís de 
20 anos de carreira nas 
costas consigue situarse 
no lugar que se merece. 
ed 10002004 33 
me 10003004 23 

l 



ANOSA TERRA 

Reivindicación· 

dos novísimos 
Título: Rotación Violeta. 

· Autor: Xosé Vázquez Pintor. 

Editorial: E piral Maior. 

Xosé Vázquez Pintor, do ponto 
de vista xeracional é coetáneo 
doutros escritores/as nosos como 
Farruco Sesto Novás. Lois Oié
guez, Alfredo Conde, Lois Álva
rez Pousa, Xesus Rábade Pare
des, Margarita Ledo, Dario Xo
hán Cabana, Fiz Vergara Vilari
ño ou Xavier Rodríguez Barrio. 
Moitos dos seus versos formaron 
parte do volume antolóxico Os 
novísimos da Poesia Galega, pre
parado por Mi! Victoria Moreno 
e editado na Colección Atea
longa da editorial Akal en 1973. 

O conxunto de autores da cita
da antol xia, coa sua valías, 
orixinalidade , virtude e defec
tos (que case ninguén, por cer
ro, se ten parado a analisar con 
detalle), todos eles, dicíamos, 
teñen sofrido un roáis que evi
dente vapuleo crítico, inxusto e 
ben superficial, polo feiro de 
seren declarados nalgun intre e 
por algunhas plumas, despecti
vamente p r supo to, "epígo
nos social-realistas" (vade re
tro!), do grande Celso Emilio 
Ferreiro ... Son ese grupo, xera
ción ou como queiramos cha
marlle que, en expresión do 
crítico Anxo Tarrío, "asolagou 
moitas páxinas cunha linguaxe di; 
recta de pouca fortuna e oportu
nidade estética e que provocou un 
retroceso da dinámica poética ga
lega ou , cando menos , un barbei
to" , cultivando un tipo de poe-
ia (E seguimo facendo cita Li

t e ral) "chea unicamente , polo 
xeral , de boas intencións". 

critores, da quinta do \!ázquez 
Pintor. E máiS, non se ten feito a 
dia de hoxe -ainda unha conve
ni"ente, até necesária, re-leitura 
daq-~eles p¿emários de 1971 e 
anos_séguintes para salVgF, ·seque

. ra,· 9 ,segundo ~ertos críticos esca
samente saJvábel. que neles hóu-
ber. ... Descalifica-se a eitp e en 
conxunto, pero non se derhostra 
sol;lre o~ _textos concretos a hipo-

·- téticá base desa descalificación. 
Hai que éntender esta, xa :que 10-
go, como produto dunha leitura · 
_ dtét-ico-ideolóxica lexítima,· é 
certo, mais un tanto sesgada, des
tinada a borrar ou marxinalizar · 
no canon poético galego <lo · 
post--franqúismo calquera propos
ta 'que' cuéstionase, na teoria ou 
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canta de libros 

Relatos sobre 
á condición humana 

· de Antón Castro 
Vida e morte das baleas é-un conxun
to de relatos ambientados nun mundo 
mítico de nome Baladouro, que se su

pón ubicado entre 
Arteixo e o mar bra
vo de Barrañán. O 
autor <leste 
experimento é An
tón Castro, xornalis
ta e escritor cuxo úl
tima obra narrativa 
fo¡ A lerula da cidade 
asulagadá. Nesta nova 

entrega, publicada pór Espii:al Majar, 
afonda na escuridade das persoas, no 
seu lado menos descoñecido. Once re-

Opinións como as que acabamos 
de citar están pervertidas por 
dous motivos que son, os dous; 
igualmente imperdonábeis. O 
primeiro é ese concepto imanen
te da poesia que agachan esas 
opinións, da poesia por riba das 
continxéncias do -a.qui, do agora 
e do ser que a crea, facendo vir
tude daquilo que, <licia Rosalia 
no prólogo de Fo'Uas Novas , era o 
máis grave defecto en que poclia 
cafr calquer poetaJ o de "ser alleo 
ao seu tempo". Estes escritores, 
entre os que ·incluimos a Váz
quez. Pintor, fixeron, cada quen 
coa sua particular impronta, un 
tipo de poesía que respostou á 
inquietude e á receptividade 
dunha época concreta, os anos 
finais da ditadura franquista. 
Versos de urxéncia, porque o 
tempo urxia; de linguaxe clara, 
cando o siléncio era a ·norma; de 
lirismo prosaico, cando até as 
verdades máis evidentes estaban 
veladas; versos galegas, orgullo
sos de sé-lo, feitos intencional
mente cando menos "prá xente" 
(cousa di tinta e menos comer
cial, desde logo, que "o gran pú
blico" ao que seica hai que aspi-

rar hoxe); vers0s de combate, .ou 
debate, ou informe ideolóx.iw, 
dados coas máximas facilidades: a 
un povo anal-

na práctica, unha visión ináis ben 
imanentista:, estática, até narcisis
tada poesia e do poeta. l)nha crí- · ~ 

· latos deste autor que desenvolve, desde 
hai anos, a sua labor xornalís~ica en 
Aragón.+ 

¡ , 

fabetizado na 
própria lin- · 
gua, cando na 
sociedade 
ainda funcio-. 
naban os fe-; 
rrollos da -: 

Pintor 
regala, nos 

·· nesta 
entrega a 
mellor 
demostración 
práctica de 
que nel 
houbo 

censura, a de
sinformación 
e· o medo. 
Nunha pala
bra, poesia en 
movimento, 
directa, ac - · 
tuante. sempre máis 

O segundo 
dos erros im
perdonábeis 
desta valora-

gran poético 
do que palla. 

cióI: crítica "vapulea.dora" que 
comentamos consiste en que os 
seus proferidores non teñen feito 
nunca o ex~rcicio terapéutico de 
elaborar un estudo ou mostrário 
onde se reflectisen detalladamen
te os supostos abxectos versos e as 
hipotéticas trencas rimas dos es-

NEGRA 

tica asi enviou ao .ostracismb en 
manuais, prémios e demais ele
mentos de canonización literária 
a obra poética dos "no;ísimos';., 
nun caso flagrante de inxustiza 
crític:;i. e-histórica que xa vai. sen- _ 
do h~Jra de ~evisar. 

Nós fixemo_s, ainda ás présas, ese 
exercicio de re-leitura, cal)do me
nos de tr~ dos poemários "vellos" 
de Vázquez Pintor: Terra e·pan, O -
espertar tamén é naso e OfUli.os de 
diario. Estes libros, desde logo, 
non se caen das mans dun leitor 
actual e alleo ás especiais condi
cións sócio-politicas en que ·esas 
obras · naceron e se divulgaron; 
non apestan os seus versos a re
ceitas marxistoides mal dixeridas 
e peor expresadas; non consti
tuen os poemas qúe conteñen un
ha sorte de glosa torpe do Sempre 
en Galiza en verso prosaico; em
pregan, por contra, imaxes, recur
sos, xogos de palabras, metáforas, 
disposicións tipográficas con ple
no senso artístico e estético, per
feitarnente actuais e coerentes. 
Neste libros "vellos" e "excomun-

A terceira entrega da serie protagonizada polo detective Nivardo Castro. 

Unha novela policiaca, pero tamén unha reportaxe, unha foto da familia corleone 
atlántica e finisecular. . 

Un augaforte impresionista das bandas que traballan nas Rías Baixas. 

NA MESMA COLECCIÓN 

Diário dunha nai 
Xela Arias apresenta no seu último po
emárlo un r.ext?tro dos sentimentos e 
emocións tara ·ao seu cativo. Tá
da1as nais son 
eu e todas, co
ma min, saben 
que es único. 
Darío a diario, 
que aparece en 
Xerais, comparte 
a experiéncia do 
amor maternal 
cbas leitoras, bus
cando a complici
dade dun feito • 
compartido e ' 
aportando á escrita a investigación de 
toda nai.co seu cativo. + 

O Che. en Bolivia 
Os meses do Che en Bolivia, desde 
Novembro de 1966 até ·o 7 de Outubro 
de 1967, víspera da sua marte, 
recóllense nas sua próprias notas e son 
a base do libro que apresen ta T xala
parta. Diario de 
Bolivia é unha 
edición anotada 
das impresión 
do Che por Ig
nacio Taibo U. 
A incorporación 
á guerrilla 
boliviana e as 
suas vivéncias 
neste país están 
nos seus apuntes 
cotiás até a víspera 
do final, na que dá 
canta de como o 
Exército advertiu e co-
municou a ubicación do seu grupo de 
guerrilleiros . O prólogo desea edición é 
de Fidel Castro.• 

Ensaio e pbes.ia 
de Martínez Risco 
Sebastián Martínez Risco, ensaista e 
poeta (Obra inédita e esquecida) é un 
amplo traballo de Xosé Ramón · 
Freixeiro Mato sobre esta figura escu
recida desde 1977. Martinez Risco per
tenceu á xeración que rodeou á edito
rial Galaxia, senda curmán de Vicente 
Risco, e foi un dinamizador cultural da 
posguerra abando- · ' . .. . ... 

:~~ ~d~c~~- s~~·,,.;: ~EGº· 
"A guerra civil Tl!Jli¡a' · \ -
colleuno en Vi- ":~'.'"', 
!alba, onde tivo 
que pasar as 
amargas 
experiencias da 

A GUERRA DO TABACO ·· 
· X ERAIS 

~~ 
~~· 

CRIME EN COMPOSTELA 
Carlos G. Reigosa 

Premio Xerais de Nóvela, 1984 

-O MISTERIO 

brutal represión 
militar, coa que 
sernpre se mostrou 
crítico dentro do ' 

DQ BARCO PERDIDO 

Carlos ·G. Reigosa 
Carlos G. Reigosa seu comedido ca

rácter", conta Freixei-
. ro Mato. Bibliografía, cartas, poemas e 
conferéncias son· recollidas neste tra
ballo de Ediciós do Castro.• 
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----------------111 Leituras 
gados", .un leitor de ho~e logra, 
en definitiva, apreender as teimas 
e os temas, as vivéncias e os mi
tos, os asombros e as dúbidas q4e, 
non por casualidade, reaparecen, 
configuran e trespasan ( talvez, iso 
si, con maior madurez e maior 
perfección técnica) os versos de 
Rotación violeta. 

Rotación violeta é un libro que 
consta de 54 poemas, divididos 
en dous grandes apartados que se 
titulan, respectivamente, Horas 
e Segundos. N o primeiro deles 
predomina unha voz líri'ca que 
reflexiona, un tanto machadia
namente ("todo pasa y todo que
da, pero lo nuestro es pasar" ... ) 
sobre o tema do paso do tempo, 

· sobre a paradoxa da vida, que é 
sernpre igual e sempre distinta ªº 
mesmo tempo ("E nesto empeza 
o tempo a se r'nov(:!r ( ... ) para que 
todo siga sendo sempre igual") . 
Unha vida, sempre a xirar, en 
Rotación, na que, non obstante, é 
posíbel marcar balizas, pontos re
ferenciais, que no caso do suxei
to lírico destes poemas sitúanse, 
por exemplo, no cumprimento 
dos 50 ano~; "achegueime canso, 
co respiro necesario para entrar na 
hora primeira deste dia que non é 
senón parte da noite, a outra meta
de que oculta o son c!a miña voz" . 

Outro dos motivos que aparecen 
neste primeiro aparrado do libro é 
a soidade ( "Semella unha hipérbole 
xota e roma pero estou só"), rodea
.da en non poucos textos dunha 
atmósfera nocturna, case diáfa
mos sonámbula na que a voz líri
ca se instala e desde a que con
templa o mundo, as cousas, os re
cordos, as persoas, as auséncras ... 
Hai un algo do Mar de Manuel 
António nesta Noite de Vázquez 
Pintor, con ese siléncio que o ro
dea todo para· que se ouza mellor 
o que levamos dentro, esa falla de 
luz aí fóra para que ollemos máis 
espidamente cara adentro: "teño 
os ollas cegos cara f óra e vexo no in, 
terior como me levan as válvulas da 
propulsión da vida" . 

As loitas e os confliros interiores 
tamén aparecen reflectidos nal, 
guns poemas. O poeta sume-se 
no desvaríe e chega ao desdobra
mento, á disxunción: "Chegado 
aqui estou alerta, cos ollas e coas 
voces que me estralan coma un fa
go na gorxa dos naufraxios, cando 
o sal ·penetra en combustión e teño 
a porta aberta e pasa e sae un fio de 
aire que me parte en dous". Nesa 
loita intermi.' o único vencedor é 
o tempo, que prosegue o seu paso 
inexorábel. Moi dosificadas, 
concorren nalguns poemas al
gunhas referéncias a confütos da · 
Humanidade (Saraxevo, bosnios 
pequeniños, ·somalis de tenros 
ollos azuis, bosquimanos, saha, 
rauis, habanitos ... ), que se inte
gran no xogo evocativo e autoa
firmativo que estabelece o poeta. 
Con efeito, neste primeiro apar-

- tado de Rotación violeta hai duas 
teas que entretecen o·pano do 
discurso: os espazos da memória 
(con mención especial á infán, 
cia, poboada de familiares amá
beis para os que a memória nega 
a senrazón da _sua auséncia, de 
chiculates da torronesa en onzas, 
de rádio nacional mandando o 
parte, de latins, de natureza ... ) e, 
por outra banda, o afán de afir
mación no presente, afirmación 

conflitiva, condicionada. Afir, 
mación·ás veces conseguida ple
namente: "ando sobre a herbada 
maña xogando cos dous pés en 
aloumiño. E sinto que 'a mil metros 
na profu11di.dade do tarso está outra 
raiz, a miria seiva, as tribos- que r:ne 
deron garantia de ir sumando as 
horas mailos dias, de ir enchendo os 
regos do meu rostro, aquel que bica 
a amada coas súas mans tal prima, 
vera". Pero ás veces tamén frus
trada pola desaparición de cerros 
referentes ( "Eu soñaba en latin 
cada domingo: Nunca foi posible. 
E hoxe déitome e esperto agnóstico, 
coa desconfianza de quen debe un 
préstamo da vida") ou pola pre
' senza dunha vellice que "chega 
contra miña", dunha morte intuí, 
da ("todo eu medo á marte e a mi
ña voz velliña a reclamar este ana, 
co de tempo"), dunha navegación 
final rumo "á terra de ningures". 

.i;) segundo apartado de Rotación 
violeta, o titulado Segundos, con
tén unha iconoclasta,, despre , 
xuizada, pouco habitual e saudá
bel reivindicaeión da sexualida, 
de, do gozo dos carpos, do ero
tismo. Poemas a xeito de "ars 
amandi" por veces; poemas dig
nos· de figurar naqu~la antoloxia 
da poesía erótica e amatória que 
preparara hai uns anos o profe, 
sor Xosé Luis Axeitos. 

Pintor · regala-nos nesta entrega a 
mellar demostración práctica de 
que nel, como noi.Jtros membr6s 
da sua quinta, houbo sempre máis 
gran poético do que palla. Con 
outras palabras, daquela escala 
"novísima", comprometida, mili
tante da sua época, os leitores ga
legas de hoxe ternos ainda unha 
marea de cousas. valiosas que des
cubrir e aprender.+ 

EMÍLIO XOSÉ ÍNSUA 

Viaxe á Balea 

Título: Poemas da cidade oculta. 

Autor: Esteva Creus. 

Editorial: Edicións Xerais. 

Edicións Xerais recomeza a pu
blicación dunha colección de po
esía creando "Ablativo Absolu
to'-', un espacio --como afirman o 
director da colección Fran Alon
so, e os membros do Conse llo 
Editorial- aberto á producción 
poética conte'mporánea e onde 
pór dle manifesto o seu carácter 
plural: Boa rnostra desta diversi
dade son os catro primeiros títu
los publicados: Traballo de campo 
de Seamus Heaney (en traduc
ción de Vicente Araguas), Nínive 
de Chus Pato. Poemas ·da cidade 
oculta de Esteva Creus e O asasi, 
no estrábico de -Anxo Quintela. 

Esteva Creus apresenta aos lecto
res a sua primeira obra -previa 
na escríra ao poemario co que 
acadou o Premio de Poesía "Mi
guel González Garcés" na súa últi, 
ma edición- Poemns da cidar1e ocul
ta , O libro estructúrase en cinco 
itinerarios precedidos dunha ''No, 
ta do autor" que, nos seus tres tex, 
tos, encerra a clave interpretativa 
dos poémas. Explicítasenos xa cal 
é a cidade oculta na que entrare, 
mos de seguida mediante o recur, 
so a ese "animal con solitaria" que 
é a memoria. "Como nenas habi, 
tarem9s sempre o primeiro lugar 
que nos ca iba na memoria", daí 
que a vol~a á cidade teña un forte 
compoftente de recuperación da 
infancia e do pasado cando 

A mine nona ti 
mordeume de nena unha balea 
e pala cidade oculta 
transítei cos cans 

~---'------1111 . conta de discos 111 
Voces cubanas As compoñentes 

de Gema4. 
Título: Te voy a dar. 

lmtérprete: Gema 4. 

Editorial: Picap. 

Catro mulleres cubanas cantando 
en distintas tonaÜdade~ un reper
tório próprio da música popular 
da sua terra: son, guaracha, 
chachacbá,-pilón, mambo ... todo 
condensado no único atractivo-· 
- e non é pouco-- das suas vo
ces, xa que Gema 4 é unha 
formac ión "a capella". E atréven
se cunha nova versión do están
dar "El Bodeguero". Unha das ca
racterísticas próprias da música 
cubana tamén é consubstancial a 
es te disco: a ensamblaxe entre . 
letra e música; parece feita unha 
cousa para a outra. "Te voy a 
dar" é un produto lúdico, vital, e ao 
mesmo tempo traballado e feíto a 
con.c1éncia. • 

X.M.E . 

Préstenlle atención 
Título: Euf~ria. 
lmtérprete: Fito Páez. 

Editorial: Drn. 

O arxentino Fito Páez é un músico de 
enorme suceso no seu país e un artista 

. moi prezado en Latinoamérica. No Es 
-tado español non acaba de acadar o 
éxito qu.e se podia esperar e quizá sexa 
inxusto dado o escaso nível que teñen 

certos triunfadores no terreo musical e 
o talento como compositor que \ 
atesoura Páez. Neste álbume reúne tre
ce temas escolmados da sua andaina e -
aporta tres novas composicións. A _ 
gran novidade é que está acompañado 
para esta ocasión , ademais de pola sua 
banda habitual, por unha orquestra 
composta por vintecinco persoas. 

O criador arxentino ten desníveis ao 
longo da obra, mais en todo moment6 
amosa ser un músico cun grande domí
nio da estrutura musical, sendo capaz 
de agasallamos con cinco temas esplén
didos e outros tantos debela factura . 
Páez móvese mellor e ten máis "punch" 
nas pezas de rock (realmente é coñeci
do como rockeiro, ainda que a sua mú-

aos que lle roubaron o niño 

O cinco é o número simbólico 
. que reflecte 'ao home -a tal cifra 
ascende o recento das pai::tes do 
seu carpo disp.osto en forma de 
xe- e ªº universo que abrangue 
outros tantos planos dimen io
n ais. T amén é quíntuple, nos 
versos de Esteva Creus o nlime
ro de constantes poéticas: me
moria, amor, soidade infancia e 
marte. cinco presencia que 
axudan a restaurar ese mundo 
das lembranzas que o eu poético 
ten agachadas na forma de "ci, 
dade oculta". O desexo de recu, 
perar a memoria explicítase 
cunha búsqueda constante da 
balea, matriz cósmica, malia ser 
esta viaxe dolorosa e solitaria: 

Irei sen ti 
á caza da derradeira balea 
e non seise morrerei. 
pero e igual. 
( .. .J 
I rei espir unha balea 
e morrerei de frío 
e a chuvia as'blagará os meus pulmóns 
e o arpón trincara máis forte a miña carne 
e nunca voltarei. 

A caza do cetáceo expresa o mer-
-gullo introspectivo nun mesmo 
de onde aflorarán as raíces prima, 
rias. Daí que a caza sexa, máis que 
física, interior e o eu poético se 
desdobre en verdugo e víctima, 
pescador e balea nunha viaxe o
li taria: "Eu cheguei só, con todas as 

sica vai má is aló) que nas de rit
mo lene, mália ter un par que ta
mén sobrancean. O piano de Fi
to Páez toca as teclas do ofício 
con grande habilidade e unha 
prestánCia do músico ¡uc ten 
moitas cousas· que dicer e sabe 
toca las con estimábel acerto. • 

O.L. 

En boa liña 

Título: é eméula. 

lmtérprete: Luétiga. 

Editorial: Severa!. 

Os Luétiga mantéñense en boa 
sintonia neste o seu terceiro tra
ballo. Con mistura de pezas 
cantadas e instrumentais, persis
ten na obra irregularidades, co-

mo acontecia no anterior disco, mais 
mantense un bon nível no cómputo 
global. Luétiga insiste na sua louvbá
bel reivindicación da cultura cántabra 
e do fa lar da sua terra, como se com
proba na letra escrita por Roberto Die
go na sentida "Soi de Cantabria, soi". 
A banda traballa con acerto os ritmos 
bailábeis e segue a contar coa bonita 
voz de Marcos Bárcena, que. acada o 
seu momento currie na balada "Yo su
bir, subiré". Movéndose entre a tradi
ción do seu povo e aportando algunha 
composición própria, o conxunto rei
vindica a música dunha zona algo es· 
quecida no eido do folk e qu e eles pre-

, tenden dar a cofiecer co seu coidado 
trabafüi. • 

O.L. 

·-

ANOSA TERRA 

causas de doer dentro dunha elipse". 
Unicamente así arribará a unha 
cidade que, por afastada e perdida 
durante tanto tempo, lle resulta 
-extraña e inhumana: 

E aíncla que todas as rúas 
estivesen ateigadas de homes e xigantes 
nin un sorriso de tigre 
foron capaces de darme por escusa 
nin un mal sitio 
reserváronme nas nubes 
nin un gramo de aleo! 
prestaron de medida . 

De volta no ámbito primixenio 
que conforma o seu p,asado, o eu 
poético atópa e, máis claramente 
no "Segundo itinerario", c amor 
que sublima a tri te realidaqe da 
urbe e propicia a fuxida feliz de e 
e pacio cando "voamos xuntos/coa 
cidade ás costas/ e cos poros 
cheos/cara á hora en punto das ba, 
leas/ cando o mar descansa". A ba
lea adquire entón outro ignifica
do imbólico, relacionad c a la
tet;lcia nece aria para acadar o re, 
nacemento, o da marte que che
ga envolta nas úas barb : 

Un soño de chuvia 
traerá o inverno 
envolw nas barbas da balea 
e .xa ninguén poderá apreixarme 
con botóns numerados do un ao sete de 

decembro. 

As cinco presencias axiai dopo, 
emario -memoria, . amor, soidade, 
infancia e morte, re úmense na 
figura da balea, símbolo bisémico 
de vida e destrucción. Daí que a 
concurrencia destas constantes e 
albisque nos 
versos ligada 
ao despraza-
mento do ce- O desexo de 
táceo. Lento e recuperar a 
calad o , con
formando un 
ra tro doloro, 
so que vén de 
antigo poi 

Xa de nena 
a pel da balea era 
svave e f acíam e 
chorar: era como 
sentir toda a dar 
de golpe, e wdos 
os berro das cou, 
sas. e toda a caída 
da chuvia era co-
ma un marte/azo 

memoria 
vese nunha 
búsqueda 
constante da 
balea, m triz 
cósmica, 
m lia r 

t vi X. 
dol ro a 

lit ri 

a dez centímetros da boca, onde as aherw
tas da carne se f an mái estreitas e é máis 
difícil penetrar sen facer dano. 

Recuperada a memoria, a ci, 
dade oculta que se de vela no 
ver os, o eu poético ve c mpleto 
o círculo da súa existencia ante
rior. A balea custodiou a memo
ria para ofrecerlla a un ser ex, 
hausto po la viaxe regresiva, polo 
n ecesario esforzo da evocación . 
E mentres percorremos esas rúas 
e ruelas da cidade oculta, símbo
lo dos entresixos do eu poético, 
sabemos que a viaxe á búsqueda 
da balea fo¡ unha singradura ao 
centro íntimo do ser por iso 

existen as baleas 
quizais centos e milleiros de baleas 
non o sei 
quizais e;1.istan tantas 
que haxa unicamente unha balea 
'que apure os nasos berros tras os días 
e impida que miremos sen memoria. • 

TERESA SE,ARA 
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A vida recuperada de Benigno Álvarez 
I 

O 15 de Abril é homenaxeado en Maceda xunto a·outras vÍtimas do ·36 

* SANTIAGO PROL 

O 15 de Abril en Maceda teñen lugar vários actos de homenaxe a 
Benigno Alvarez e ás vítimas do 36. Unha mesa redonda, un recital 
de poesía, unha oferenda floral e a abertura dunha exposición que en 
Abril irá a Ourense e Compostela, completan o recoñecimento 
público iniciado hai meses cando lle foi adicada unha praza. Lembra
mos alguns dos principais chanzos da biografia de Benigno Álvarez. 

A pe ar da precariedade fotográ
fica e documepral que e dispuña 
do Benigno Alvarez vai e inau
gurar en Maceda unha Mostra 
bastante representativa do que 
foi a úa andaina vital e política. 
Naqueles paradoxais intres, arra-
aron con todo vestíxio material 

e te temuñal do eu apartamento 
en Ouren e e todo 

trinta. A sua irmá María confiou
no que "lle compracía moito a 
súa profesión, pero que a deixou 
polos seus ideais, chegando a ter 
problemas económicos nos últi
mo tempos". 

A mediados dos vinte simpatiza
ba con movimentos de carácter 

marxista e no 
o que tivese que 
ver con el na ua 
ca a fa mi liar foi 
queimado pola 

No IV Congreso 
: do PC 

1930 tivo o pri
meiro encontro
nazo sério co po
der instituído. 
Acusado de axita
dor e revolucioná
rio fo¡ detido e fi
xo unha folga de 
fame moi onada 
coa que axiña 
con ·eguiu air do 
cárcere. Escomen-

uas irmás, por te
~o r a vinganza . ~ en Sevilla, . 

: constatouse 
~un dos seus . 
: p 1c1onamentos 
; mais definidos 

ao esixir falar 
en galego. 

zou a xestars a 
sua aureola de lí
der indiscutíbel 
dentro do proxe~-

p u en, n n p u
ca , revolta e tu
diantís. Recén 
tr ado no eu primeir curs aca
démico en Compostela apenas 
pi ou as aula , poi houbo intres 
de grande polémica e agre ivida
de, incluso entr o profesorado 
dentro da Escola de Veterinaria. 
Ali compartíu amizade con Ra
fael Dieste, que ademáis era com
pañeiro de clase e ilustraba mag
níficamente os seus traballos e es
tudos experimentais de Histoloxfa 
e Anatomía Patolóxica. Rematou 
Benigno a carreira en 1920. En 
Setembro dese mesmo ano xa 
exercía na súa vila natal asumin
do novas responsabilidades -era o 
maior de nove innáns- co falece
mento súbito de seu pai, como 
consecuencia .dunha pulmonía. 
Axiña ganou o afecto dos campe
siños e gandeiros e, falar de Be
nigno na bisbarra de Maceda, era 
sinónimo de belísima jJersoa. Exer
cería, xunto coa sua nai, de cabe:.. 
za de familia até principios dos 

to político ao que 
pronto se adscribi
ría. No 31, co mé-

dico Carnicero -orixinario de 
Baños de Molgas e amigo persoal 
dende a infancia-, Xesusa de 
Prado, Luis Soto, o poeta G 'mez 
del Valle e outros, artellou o par
tido a nível provincial. 

Benigno tiña váÍios hobbys. Gus
táballe montar a cabalo e perco
rrer diferentes itinerarios ó longo 
da Serra de Sari Mamede. Posuía 
unha m6i boa colección de músi- -
.ca clásica e asistía asiduamente a 
concertos e ó cine. Pero a súa 
ve:rdadeira paixón estaba na li
teratura. De estudiante escribía e 
representaba obras de teatro. Na , 
casa familiar había unha volumi
nosa biblioteca e xa dende cativo 
quedara magnetizado coa mitolo
xía grega. Era un ávido leitor de 
todo o que se publicaba na súa 
época e un estudoso dos escritores 
más destacados do Rexurdimento 
e do que se esta_9a a facer en gale-

go naquel intre e tamén escribía 
textos literarios. Alguns artigas 
políticos publicounos en Mundo 
Obrero e tamén colaboraba na 
prensa de Madrid e na provincial. 
Por estratexia 8e partido, moitos 
artigas non ían firmados porque 
habia que preservar áos líderes da 
cadea. O PC estivera na dandes
tinidade practicamente dende o 
seu nacemento en 1920; na se
milegalidade dende o. 31 até o 33 
e só disfrutou dun. moi curto perí
odo de legalidade dende febreiro 
até xullo do 36, co exercicio da 
libertade de expresión moi con
trolado dende o poder. 

Tempo da República 

No 1932 coñecería a Enriqueta 
coa que chegou a facer un tándem 
casi perfecto, tanto no plano polí
tico como no afectivo. Moitos 
mitins ían a medias. Benigno, que 
era un gran tribuno, solía falar -
empre nun galego moi directo e 

sinxelo- da situación política e 
das solucións que aportaba o seu 
partido a cada problema. Enrique
ta -unha militante moi concien
ciada- centraba as suas diserta
cións nas conquistas sociais da re
volución bolxevique e tiña no pa
ís dos soviets un referente prioritá-

rio: Tacaba sempre o tema das 
precarias condicións hixiénicas 
nas que tiñan que desenvolver as 
mulleres o seu traballo, o do de
reito lexítimo ao aborto libre e 
gratuíto e tamén o 

Benigno 

un acordo ~ntre ·as forzas· republi
canas e obreiras que deu na Fron
te Popular e _coa sua victoria nas 
eleicións de Febreiro. Benigno era 
o candidato por Ourense e com-

partía lista con 
Bóveda. O PCE ti
ña 21 candidatos 
en todo o Estado. 

irrenunciábel de
reito ao divorcio 
que xa se tiña le
xislado. : era o cándidato En Pontevedra 

impuxeran desde a 
cúpula a un ex
tmnxeiro - Rome
ro Cachiner. Ar
gumentaban que 
así se presevaba a 

. 
No IV Congreso 
do PC en Sevilla, 
constatouse un -dos 
seus posicionamen
tos ideolóxicos 
mais definidos ao -

~ por Ourense ·e 
~ compartía lista 
: con Bóveda. 

esixir falar en gale-
ga. Alí foi nome-
ado membro de pleno dereito do 
Comité Cen\ral do Partido Co
munista a nivel de Estado. Dende 
o 34 apostou por un bloque de 
partidos democráticos en Galiza 
que defendese aquela República, 
que non era a que utopicamente 
maxinara. Ademais había que sa
car adiante o Estatuto, que consi
deraba de mínimos, pero impres
cindíbel para o normal desenvol
vimento do noso país sen agravios 
comparativos con Euskadi e Cata
lunya. 

En Xaneiro do 36 consolidouse 

inmunidade parla
mentaria dos ca
dros máis impor-

tantes do partido ql,le constante
mente eran fustigados. En Galiza 
non sentara nada ben aquilo e Be
nigno foi a única voz discrepante. 
Referíase ironkamente a el como 
o "querido compañeiro de Jaén' 
que viña a preservar o noso mar
xismo de pureza e lealtade''.. 

Persecución asañada 

N este contrapunto queremos 
vindicar qµe Benigno Álvarez 
era un dirixente político nada 
convencional e moi pouco orto
doxo; cunha personalidade de 
marcado carácter e un dos que 
máis se movía dentro da rixidez 
e disciplina exacerbada do parti
do ao que p_ertencia~ 

Despois ve.u o pucheirazo mani
festo de Calvo Sotelo e no escru
tino oficiai non chegou ós 20.000 
votos. Todo acontecía a unha 
velocidade de vértigo. O 5 -de 
abril conseguiu unha das súas 
maiores, arelas: crear un sindicato 
labrego provincial dende unha 
óptica marxista que defendese os 
intereses dos traballadores do 
agro. Nas eleicións do 30 de abril 
a compromisários, qµe designarí
an ao novo Presidente da Repú
blica, obtivo ·a friolera de 85.532 
votos, o que viña a poñer de ma- · 
nifesto a contradición dos pírri
cos resultados obtidos dous meses 
antes. No Congreso dos Deputa~ 
dos, Benigno Alvarez explicou o 
seu voto en galego, feíto que cha
mou a atención no hemiciclo e 
foi moi comentado entre a clase 
política. Na campaña a prol do 
plebiscito estatutário compartíu 
mitins con Alexandre ·Bóveda. + 

Benigno estaba no punto de 
mira dos falanxistas e dalgun 
cacique moi reaccionario e po
deroso dende había tempo. O 
día 8 de Xullo, uns pistoleiros 
armados pola Falanxe planea
ron, unha vez máis, o seu asa
sinato e como non o atoparoni 
caeron morros dous compañei
ros· na acera do Café España. 
Como consecuéncia daquel 
feíto houbo unha folga xeral 

·que paralisou a provfücia e os 
mercados da capital quedaron 
totalmente desabastecidos. 

. Aquí xogou un papel destaca
do a propia Federación Cam
pesiña que el inspirara. 

A trama golpista en Galiza re
.tardouse doüs días. Asomou a 
face m~is sanguinaria a partir -
do 20 de Xullo. Houbo resis-

téncia, para defender a legali
dade republicana. Altos inte
reses da banca, do fascismo . 
emerxente en todo Europa e 
da lgrexa, contribuiron eficaz
mente, para que, os militares 
cercenaran aquela cativa an
daina democrática, a primeira 
experiéncia de mo¿emización 
política na historia do Estado. 

Seguimos a Francisco Carba
llo: "A tr~édia do 36 marcou 
con lume a história do conce
llo de Maceda; Benigno e a sua 
familia sofriron o terror máis 
despiadado. Despois o silenzo. 
A casa familiar pechada expre
saba ben a soi_dade e a dor. 
Quedaban pendurados os inte
fro gan te s ante as penas de 
morte sumarí~imas, os paseós, 
as venganzas atroces ... "• 

, . 

..,, 
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A publicación das cartas de Tui resgata o oculto debate hi to 
Un falanxista nega que Servando Lago estivese na Falanxe 
* XAN CARBALLA 

A publicación das cartas de Servando Lago están a provocar diversas 
chamadas á redacción de A ·Nosa T erra. En nengunha delas se nega o 
publicado ainda que várias coinciden en retratar ao autor como "malvado 
ao que ninguén queria tratar". Po la sua importáncia na contribución ao 
debate histórico e a recuperación da verdade dun tempo crucial conside, 
ramos de interese reproducir es fragmentos esenciais destas conversas. 

"Chamo de Tui e teño que dic~r
. lle que é unha vergoña que digan 

que ese Servando é da Falanxe . 
Era un canalla, que queiinou a sua 

· casa e pegáballe á muller, e voste
des o que fan ao publicar esas car
tas é sementar o ódio". Con esta 
frase comezaba a chamada dun 
home que se autopresentaba co
mo "membro da Falanxe" .. A se
guir ~íase na obriga de acrescen
tar: "Tranquiliño, tranquiliño, 
que non lle vai pasar nada". 

Dita:dura-. A recons tru c ión da 
conversa con este membro da Fa
lanxe, que dixo ter once anos no 
1936, é como segue. 

- Vostedes non saben nada. Ese 
Servando era un traidor, que 
queimou a casa e zoscáballe á mu-
1ler. Que dé a cara ese que firma. 
Quen é ese XC? 

Asturias. E aqui en Tui puxeron 
unhas bombas. Claro, esoe non 
cantan. Vostedes son uns pándi
gos, uns marxista e uns masóns. 
[Refírese a duas exp los ións que 
h oubo en Tui antes -do 18 de .Xu
llo, no Pazo do Bispo e nunha 
tenda de quincalla] 

O home non debia esperar máis 
diálogo, quizais porque durante os 
40 anos da Ditadura o siléncio era 
o ináis seguro para manter a inte
gridade física e nos vinte poste
riores a história seguiu sernestra
da e manténdose-como unica a 
"verdade oficial". Algunhas das 
suas afirmacións telefónicas aos 
interrog~tes que lle fumos plan
texando recollian ponto por pon
to o imaxinário xustificador da · 

- Chama aqui, non dá o nome, 
e reclama sobre unha sinatura 
que non é relevante, porque do 
que se trata, é de saber e o que 

·clicia Servando Lago é certo. 
Non hai problema nengun en di 
cer quen as ina. Pero do que 
trata é de aber a verdade do que 
pasou en Tui no 1936. 

- Vostede on un comuni ta 
que o que queren é vinganza. Eu 
lle poderia contar moitas causa · 
que pasaron . Porque as cou as xa 
empezaran en 1934, cando o de 

- En todo caso publicamos un do
cumento histórico que non se co
ñecia. Nega vo tecle o que ali e di? 

- Hóuboo m ita peores. Eu po
d ialle falar ... O que D ra encarga
do da Casa do P vo, que e pa ou 
desp i e dicia que era da Falan
xe. Chamábanll Pepe O Torto e 
era un do piare a a ino qu 
houbo. la por Tui adiant nunha 
camioneta vcrmclla a bu ar ao 
que ian m tar. Non abe qu fi i 
aqu lo, porque les e tiveron a ti
r s e con e c peta até o 25 de 
Xullo, e de poi entraron a tro
pas. Como cree que ian entrar? 

Conf esións dun falanxista (e II) 

Ilustración 
de Emilio 
Pita 
referente ás 
persecucións 
desenca
deadas 
a partir 

· do ano 36. 
As outras 
ilustracións 
correspon
den aos 
debuxos de 
guerra das 
Trece estam
pas de Trai
ción de Luís 
Seoane 

As .cartas de Tui revelan 
áspectos da planificación 

represiva no 1936 

Continuamos coa publicación, iniciada no número anterior, das. cartas do falanxista 
Servando Lago Montes, Caganacaixa,· nas que revelou as circunstáncias do terror ·en 

Tui e bisbarra no 36. As que publicamos agora incluen detalles que revelan como a re, 
presión iniciada o 18 de Xullo respondia a uiiha planificación coordenaba en toda Galiza. 

Carta 5 

Tui, 12 de Febreiro de 197 5 

.. Estimado ( ... ): Tirado do meu .. "Diario", 
adxúntoche dado.s moi fidedigpos para o_ 
que, no seu dia, pensas escreber. · 

T eu s.s.q.e.t.m. 

Servando Lago Montes 
_, 

Asasinato de Xoán Abramo Días; 

1 º .-Este indivíduo é de Torrón-Tomiño, 
fillo de Gregario Abra~ó; a suá. profisión 
era de mestre nacional. 

2º.- O referido Xoán Abramo Díaz,-exer- , 
cía a sua profisión en .t0onforte. 

3~ . - ·· Cando se iniciou o "Movemento" 
atopábase de vacacións na casa de seus 
pais, en T orrón-T omiño; era solteiro, da 
quinta de 1930. · 

4º .- N os prime iros días de Agosto de 
1936, ápresentáronse en Tui dous indiví
duos armados, vestidos de falanxistas, re
querindo do "Politburó' Local", a entrega 
do referido Xoán, manifestando que en 
Monforte era rñoi destacado como es
querdista e que o 1 º de Maio encabezara 

unha grande manifestación portando un
ha bandeira bermella. 

5º.- Con tal motivo, o meinbro do "Po 
. litburó Local", Xosé Vilches Ordóñez,

acompañado do falanxista Enrique Pérez 
Núñez, os dous de Monforte, desprazá; 

.. ronse a T orrón-T omiño, non atopándoo 
· ila. casa; senón na casa da Sta. Madero; 
mestra de Amorin. 

6º.- D~tivérono ; ·e.t r-áS breves.momentós 
en Tui e,. p~'rti,tqi), ~afa M~nforte con -el 

~ maniata~o c'oas mans atrás. 

~º .- Aos pou~9s dias, aló en ·Monforte, foi 
asasiñado.+ 

Carta 6 

Tui, 13 de Febr~ iro de 1975 

Estim:ado ( .. . ): Tirado do meu "Diario", o. 
cal non só rexista as tremendas inxustizas 
no político e sotial, tamén da desastro~a 
administración, facilítoche máis dados de 
"ignominiosos as~inatos". 

"Asasinato" do pai e irmán de Xosé e 
Emíl io Costas de al<;:ume platilleros. 

1 º .- Os mencionados Xosé e Emilio 
Costas Platilleros foron mortos no monte 

Aloia na mañá do 27 de Xullo do 1936 
palas forzas militares, garda civil e 'mili
cias de Falanxe ao mando do moi funes
to Xosé Peñarredonda . 

2º.- O Emilio Costas Platílleiro, foi quen 
en Vigo atentou contra a vida de Don 
Valentin Paz Andrade. · 

3º) O pai e irmán deses indivfduos non 
tiñan nengunha significación anarco
sindicalista; eran uns simpl~s xomaleiros 
do 'campo. · 

~ - . ~ 

4º')'0 pai: era: un v~llo e o irmán ·tiña 19 
anos. O pai, xuntatri.énte 'cun ' indivíduo 
portugués, foi asasinado en Caramos, de 
onde era natural, á beira do Miño, meti
do no mesmo, coas mañs atrás atadas, ao 
iguáf que o po t;¡.ugués, e palas costas,. 
"deixando marchar os seus cadavres rio 
abaixo. Ao irmán, asasinárono en Soute
lo, de madrugada. 

Os asasinqs dos tres foron Hereo· López 
Rojo, Tomás Vázqt.iez e lndalécio Pérez, 
gardas civís, e os milicianos de Falanxe, 
Gumersindo Cendón, Guillermo Dorado 
e Alberte V arela Spuch Pipo. 

Teu s.s.q.e.t.m. 

Serv;mdo Lago Montes 

Carta 7 

-Tui, 16 de Febreiro de 1975 

Estimado ( ... ): Tirados do meu "Oiari " 
adxúntoche máis dados de "a a inato ". 

Teu s.s.q.e.t.m. 
Servando Lago Montes 

(Continua na páxina seguinte) 
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ANOSA TERRA 

tórico. sobre -o 1936 Pero falar agora, e ademais ese ca
nall~, é ganas de facer yinganza, 

- En todo caso houbo unha 
persecución asañada e mataron 
sen máis a unha manchea de 
xente inocente. Antón Alonso 
Rios era un mestre .. . 

- Ese, ese era un mestre nacional 
e un sinvergoña que ademais era 
de fóra e despois escapou. 

Ou o alcalde GuilÍermo Vicente 
que tamen era de fóra ... 

- Pero non merecian ser asasi
nados . 

- Non está ben matar pero .. . 

-E d Monte Aloia? 

~E e fo ron os únicos valentes. 
Eran cinco. 

- E tamén merec ían morrer os 
médi o A lejo Diz e Dario Álva
rez Lime es? 

- Non, non. Un deses era bon 
pero o outro non tanto. 

- E por non ser bon habia que 
fusilalo? 

- Mire no outro bando · tamén 
mataron os de Stalin, porque a 
culpa tívÓa o governo da Repúbli
ca que en vez de ter man firme 
deixou entrar á chusma. E o que 
hai que facer é deixar todo tapado. 

-Do que se trata é de saber a 
verdade. Ou pode xustificarse que 
non habendo guerra aberra senón 
un golpe militar contra a legalida
de se dese a represión inacabábel 
que houbo? Na Alameda de Tui 
fusilaron a un pai á vista dos ne
nas do Instituto, e menos mal que 
houbo quen lle evitou a cena ao 
fillo que tamén estudaba ali. 

- Eso non sei, pero en todo caso 
non hai porque matar a ninguén. 

O comunicante explaiouse por máis 
temas: o trunfo da masoneria (-

.Non vé a Mário Conde?), que o go
verno do 39 era recoñecido por to
do o mundo (retrucámoslle - Des
pois do 1945, porque antes ia do 
ganchete de Hitler e Mussolini. -E 
vostedes de Stalin!) ou de cando es-

. tivo no Frente de Juventudes [mga
nizacion xuvenil de ffl.lanxe] ; (
Ali non me ensinaron nada mau.) 
Despóis de vinte minutos de debate, 
ainda que anónimo, o comunicante 
despediuse c~ "T eno que deixalo. 
Até logo, camarada".• 

(Ven da páx ina anterior) 

"Asa inato" de Edelmiro González, de al
cume Fileiras. 

está custando persecucións e grandes pre
~xu ízos económicos. 

1 º.- Este indivíduo, un simple afiliado á 
CNT, en ignificación de tacada, senón 
como imple traballador, foi a asinado 
no primeiro días de Agosto do 1936, na 
vidñanza do chamado' pino man o". 

2º.- O eu asino foron: Gumer indo 
Cendón Durán, Guillermo Dorado e Ma
nuel Potti. 

3º.- A orde de asasinato era para o eu ir
mán Manuel, e po o da amante de Don 
Franci co Baquer ¡ e te eñor foi quen 

6º .- No seu dia, cando ~ era inspector 
de "Bren tal y Exacciones" do municí
pio, atopándome con outro funcionário 
máis na xefa tura local de Falanxe, rea-· 
lizando cerros traballos, puiden re.me
xer o ficheiro, apropr iát).dome de docu
mentos que me fa cilitaron o coñ ece
mento completo de todo. Como tarnén 
as ficha dos indivíd uos de Tu i, que . 
eran de "esquerda republicana" e n a 
sua fi liación a Falanxe figuraban como 
aderido . 

7º .- Unha vez que dos devanditos docu
mento copiei o que rnáis me interesaba 
coñecer, queimeino a fin de non deixar 
pegadas. Despois entre aqueles documen
to figuraba tamén unha relación de indi
víduos a quen segundo as circunstáncias 

rden u para que o as inarn poisto que 
tiveran ário alrercado . 

52 .- O c ñ c mento fidedigno que teño 
destes nox ntos ou te¡ribelmente crimi
nais feitos son, o ser home de loita do pri
meiro momento; agora que, contrário to
talmente á violéncia o que me custou e 

LUÍS SEOANE 

e tomari an con eles represálias. Unha 
verdadeira "li ta negra". • 

Carta 8 

Tui, 18 de Febreiro de 1975 

Estimado ( ... ): Tirados do meu "Diario", 
-facilítoche dados exactos, a. respeito da 
separación de exército de Xosé Peñarre
donda( 1>, un dos rnáis "funestos suxeitos", 
responsábel de que tantos fogares queda
sen de loito. 

1 º.- Este indivíduo mandaba a ¿9ª? Ban
'dera da Legión · como comandante, 
pertencente a mesma á 17ª División, a 
cal mandaba o Coronel Hdo. 7 Don Pedro 
Pimentel Zayas. 

2º.- Esta división a,topábase no frente de 
Madrid, desde 6 Jarama á Costa da_ Reina. 

3º .- A esta división tamén pertencia un 
Bón., 6!1 de Arapiles 7. 
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.A honienaXe é unha débeda 

Desque reaparece én 1977 A Nqsa T~rra a sua liña ten sido o resgate da 
verdade histórica de todo o que sucedéu no país desde 1936. Ese resgate 
era máis necesário se cabe porque aquel período marcou a todos os ho
mes e mulleres do país, aos seus fillo~ e netos. O ideólogo técnico daquel 
golpe militar contra a legalidade democrática da República, o xeneral 
Mola, anun~iaba que o golpe debía ser duro, porque se trataba de "extir
par" as ideas de progreso por várias xeracións. 

O resultado foi qu'e o proceso histórico detívose cando, recén aprobado o 
Estatuto de Autonomía, se vivia un momento esperanza. Sesenta anos 
despois todo ·o que falernos é história. Pero contra os que entenden que o 
siléncio debe continuar nós pensamos que a verdade debe resplandecer e 
o bon nome daquelys que defenderon a dernocrácia e a República restau
rarse ~ Facemos nosas as palabras do historiador Francisco Carballo en 
Maceda, nun acto semellante ao que estes días se organiza en Tui: · 

"Cicatrizaron por fin as feridas T Fo ron demasiados anos de siléncio; non 
se aclar~ro.n os feitos, asi non se pudo estabelecer diálogo algun entre as 
partes. E hora de abrirse a unha convivéncia saudábel; no pasado ternos 
unha lección indelébel para o presente. O sectarismo é perigoso, xera 
violéncia. O uniforrnisrno mental é xa imposíbel. Compre aceitar con · 
coraxe o pluralismo ideolóxico e conxugar :r:i.o debate as variadas tendén
cias sociais existentes. Asi recuperaremos a nosa história, seremos capa
ces de dialogar, aceitaremos a responsabilida:de colectiva e a urxéncia de 
novas parámetros de solidariedade soc::ial. 

~ "A homeaxe é unha débeda aos que sofriron a traxédia. Ao cumprir con 
2 ese deber, apostarnos por un presente superador e por un futuro posíbel. 
~ Todo pode ser novo e mellor se recoñecemos o pasado sen ira, sentimos 
3 o presente con paz-e preparamos o futuro coa intelixéncia de todos".+ 

A .. ~zfd & 

LUÍS SEOANE 42 .- A Peñarredonda habilitárono a Tte. 
Coronel sendo destinado a mandar un 
grupo de choque, duas bandeiras da Le
xión e un Tabor de Regulares , ao Ebro. 

xefes ás suas ordes. corno forzas que se atopaban en liña, re
servas, munición· etc,. etc. [ ... ] • 

5º .- Cando o ihimigo se. infiltro u pro
fundamente, foi polo sector que el man
daba. El non se atopaba no seu pos to 
de mando, como tampo~co os demais 

· 6º .-·A operación polo bando inirnigo foi 
prep·a rada por un coronel de Estado 
Maior do exército francés, prévios dados 
facilitados polo- Coronel qi,.1e mandaba as 
fo rzas no devandito ector. Dados tales 

·os mixinais de rodas as carras están escri tos en 
· casrellanu 

(1 ) No N 2 433 de A Nasa Tena de 24 de Maio 1990, 
p{x.lese atorar máis información sobre Peñan-edomla. 
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MANUEL' RIV AS ,. .. -· 

A. Europa do Castro de Elviña 
As lendas soen s.er certas. Por -
exemplo, é cerro que Galicia 
está chea de tesauros. Hai, polo 
menos, un tesouro por parro-, 
quia. As lendas fa.lan de tesuu- -
ros ~oterredos 'nos castros, gar
dados polos mauros ou ·por ana-

-nos políglotas. O que queren di
cir as lendas, creo eu,' é que eses 
tesouros son os propios castros. 
A maioría deles, nefeuto, ocul
tos baixo a alfomba da historia, 
mimetizados nos oute'iros, dis- -
cretamente protexidos pola 
man da terra e polo longo veo 
vexetal. 

D e cando en vez chegan 
noticias de· que un deses 
tesouros é arrasado por 

unha excavadora. Quen paga a 
máquina pensa que aquela mo-

rea de pedras misterios~s - ben ·· 
vate un eucaliptal. Nunhas pou
cas horas a excavadora lévase 

:· por <liante unha desas xoias mi
renarias· da Ce.roa galega. Supo
ñerido que o eucaliptal rendara 
para mercar u.n coche, chega
mos á arrepiante conclusión de 
que un castro celta v:ale o que 
un turbo diesel. Pode suceder, e 
sucede por desgracia, que o tur
bo diesel vaia bater nunha cur
va precisamente contra un eu
calipto. E entón o ciclo tocará o 
seu fin. A nada. 

P ero o horóscopo de Gali
cia aconsella hoxe non 
mortificarse. Grande par

Je dos tesauros ainda está aí._ Por 
mor do granito, podemos' re
construir un dos máis feiticeiros 

universos do velf~ mundo . 
Quen queira ve r que abre os 
ollas. Ese.. castro .a carón de cada 
parroquia é un galano dos deu
ses, sexan celtas ou biosb.ardos. 
Os que se. escoman con ermos 
que chaman "políganos indu's
tri ais" deberían comezar por 
descobrir o valor futÚrista <lesa 
·ignorada e maltratada herdanzª 
milenaria. Certamente Galicia é 

-terra única, a pesar das élites que 
exerceron e exercen o poqer. 
¿Alguén pode inmaxinar mellor 
engado e proxección interna
cional que a dun atlántico país 
fisterraico engarzado de castros 
celtas e templos EOmánicos? 

No concello da Coruña, no 
arrabal da cidade, existe 
unha das mái.s, sobranceiras 

. . . 

. -· .. . . . ) 

citanias de Europa. O castro de 
Elviña. De alí procedía a única 
xoia peninsular, unha diadema 
de ouro, mostrada na célebre 
exposición Os Celtas, patroci
nada en Milán polo grupo Ag
nelli. A fermosísima peza e un 
t.esouro de torques apareceran 
nas excavacóns dos anos 50 e 
leváronse ao museu arqueolóxi
co. O magnífico cástro ficou ali 
cuberto de silveiras, cunha torre 
eléctrica no ara solis . Non se fa
Ja del en ningún cartaz nin fo
lleto propagandístico. Un lugar 
así sería mimado como maravi
lla en catquera país europeo. 
Pero alí está o castro de Elviña, 
o verdadeiro tesauro, na 'beira 
da nova uiversidq.de, abandona
do pola ignorancia. Dime, Ca
vafis, ¿ Ulo os bárbaros?+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

O Andarín que cruzou .o lavadoiro 
Hai moítos anos,' por este lava
doiro do río de Figueirido, Car
me viu cruzar ao Andarín. 

D aquela, cando a ninguén 
se lle pasaría pola mente 
que ata as máis humildes 

casas chegarían a ter lavadora 
automática, as mulleres da al
dea, acos tumaban a ir ao río o 
luns, ciespois de mudar as sabas 
e outras roupas da casa durante 
a fin de semana. 

A primei-ra que chegaba chan
taba as dúas laxes da parte bai
xa para que a auga empozase., e 
cando acababan a faena, separá
banas para ' que o r lo fluíse de 
novo sen atrancos. 

Tamén era costume que, as que 
enxaboaban ou tiñan roupa de 
meniños ou vellos ácamados, -
usasen a parte baixa, reservando 
a alta para clarear. 

Nos prados do arredor, as 
mulleres podían _tender ao 
clareo. ou sentar a meren-· 

dar nun descanso dó labor, e 
aínda había algunha que, por 
non parar quieta, acércábase a 
botarlle unha man a algún la
brego dqs arredores que sachase 

~ mrs patacas· ou no milfo, 

· Todo is to era a norma xeral en 
F_igueirido, pero desta vez, Car-: _ 
me, que xun~ara máis roupa do 

' normal e houbo de volver outro 
día, no que non acos~um·aba ª, ir 
nil)guén. 

Co río para ela soa, esco:
lleu, por ser máis cómo
do', un posto da·parte bai

xa, con toda a poza por diante. 
Hoxe non ían lixarlle a auga. 

o traballo do río, xa de por si 
pesado, sen compañía facíase 
máis esgo tador. As-h oras non 
dan pasado e chega un momen
to no que, de ter a v'ista posta 
na roupa, de sentir o marm urío 

, das augas e a rutina de refregar 
contra a pedra, pérdese a no
ción do tempo. 

·Cando Carme xa levaba preto 
de dúas horns cos oltds e- as 
mans metidas no monótono la
bor, ~os soris que· x·a:~e-rán "hál5i~' 
tuais nmuselle Outr.o que non 
soía sentiFse naquel lugar. --Era 
unha especie de martelada que 
serhellaba saír do fondo da te
rra, un petar rítmico, uns gol
pes, a cada intre máis claros 'e . 
forres ,- cada vez máis próximos, 
que parecían vir cara ela. 

No curto espacio de tempo 
· ·que estivo oíndo, C~rme 

temeu a acometida dunha 
vaca espantada. Nos escasós se: . 
gundos que o son precedeu á 
presencia da figura, n on tivo 
t empo para im ax inar n ada, e 
tampouco sabía que facer nin 
cara onde fuxir. 

De súpeto, por entre os arre-

dores, axitáronse as silvas, e ate 
os pinos pareceron rnovers~ tal 
qu~ un vento repentino os em
puxase. A serena placidez do río 
dü- lavadoiro viúse de súpeto 
irríportunáda 'pola presencia 
dtin home de pahtalóns curtos e 

. tdrs <;:í · médi<J espidó que corría 
• ·cara_ ela con grandes alancadas, 
·· bufando coma .un boi furioso. 

Car.me ergueu :a vista -e 'fico~ 
pasmada, ~ e1 pisou no medio 
da poza salpicándoa, para seguir 
cómo se non ·a vise . Foi como . 
un lófoego. ca;me recolleu to~ 
do tal e .como estaba e mar
chou, contando a quen encon
traba ao seu paso, que vira o · 
Andarin. · 

-Eses sonche cantos, O Anda-
rín non exist_e. · 

-Si que existe -terciaba ela-, o 
Andarin cometeu un tremendo 
pecado e Deus condenouno di
cíndolle, "andarás e andarás ata 
a consumación dos séculos". 

-¿Qúe pecado ia ser ese? 

- Tivo que ser o peor de todos, 
porque non hai maior desgracia 
que andar sempre correndo dun 
ládo para outro sen ver nunca 
logro do que se fai. · 

_:_Non . o viches ben, seriá al-
gún c0rredor, preparándose pa
ra esas carr.eiras que se fan todos 
·os anos en Santiago. 

. Noµ. Para ·ela, a9uela .ma-. 
neira de andar non era 
humana. Aquel era: un 

home alto, de pernas osudas, · 
que fungaba c0mo un cab.alo, 
que. 'alancaba coma un can, 
que levaba a fronte erguida e 
cando pisaba retumbaba o 
chan. E unha persoa normal 
non anda asi. 

N on valeu de nada que a 'vecin
dade tratase de convencela, ·por 
unha vez, a lenda puido máis 
que a realidade. t 

A ~TOSA TERRA 

Marica Campo 
'Escreber unha novela 
exixe un tempo que 
as mulleres non ternos' 

Que está a ler? 

De narrativa, estou lendo Mone de 
Rei, de Dario Xohán Cabana. En 
poesía, e tou lendo os título qu 
sairon recentemente de Chu Pat , 
Estevo C reus, Seamu Heaney e 
Anxo Quintela na colección Abla
tivo Absoluto. Haberia que engadir 
os últimos libros de Espiral Maior. 
Normalmente coa poesía fago un
ha primeira leitura rápida e despois 
volto sobre o que máis me gostou. 

Que recomenda ler? 

En primeiro lugar ao clásicos e 
como acompañamento fundamen
tal o libro de Italo Calvino de Por 
que ler aos clásicos?. Por ·u pos to, 
recomendo ler a literatura galega 
porque nós, os próprio que e cre
bemos, esquecémonos as veces de 
valorar os nosos libros ate que ve
ñen de fóra a recoñecelo . Ade
mais estase producindo moito e 
moi bon. Como recomendación 

.concreta, está a obra de Pilar Pa
llarés Livro das devoracións . 

V en de participar nun recital en 
Lugo con motivo do Día da Mu~ 
ller T raballadora. 

Creo que é important a identifi
cadón e relación das escritoras co
as mulleres en xeral. Hai moita 
mullere sen nome próprio que e -
tán por descobrer, como acontece 
co seu papel n a tradición galega. 
Por outra parte, nun momento en 
que a Filosofía e as Humanidades 
en xeral foron moi relegadas, a po
esía continua a ser un importante 
veículo de reflexión. 

Vostede fala da auséncia de mu .. 
lleres novelistas. 

Escreber unha novela e~ixe unha 
concenírac;ión '~qi f<:>tte e· un tem-.,,_ 
po do que ,as,,rinll.let¡:! non dispo-

. ñemos. A poesia é coleccionar ins-
tantes e é unha posibihdade que se 
acomoda má.is á realidade da mu
ller. o noso nórário non ten fin e 
quen di ·que,,remarou o machismo 
nor:i. ten en conta,as respopsabili
dade's 9a rn.úJler. Sempre digo que 
os próblemas de intendéncia están 
resaltos para o home, incluso para 
o que vive só. As mulleres perde
mos d.ei:nasiado tempo en cµe s
tións domésticas ' e preciscimos de 
outro sistema de vida.+ 

, Escritora. Val do Mao, O Íncio ( 1948). 
Obras: O Premexentes non /Jode- cos paxaros re
bezns ( ou memorias dim escribano) nos Cadernos 

da Escala Dramática, Tras as portas do rostro e 

Confusión e mane de Maria Balee ira . 
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Betanzos 
•MÚSICA 

SOIG SlBERJL 

O guitarrista bretón de mú
sica folle toca na cervexaria 
Old lnn o Domingo 16 ás 
21,30. 

Bue u 
•MÚSICA 

Ü PORRETA 

O Colectivo Rebolo artella 
un concerco rock no bar 
Aturuxo o ming 16. 

Burela 
•MÚSICA 

s JG SIBERIL 

Guitarrista bretón que lle 
adicou unha canción a 
Vigo no disco Enr:re grani
to e pizarra, actua na Za
randa o Xoves 20 ás 10,30 
da rloite. A entrada val 
550 pta, 500 antecipada. 

•TEATRO 

PILAR PERE.IRA 

lste Xoves 13 ás 20,30 e 
22 ,30 horas na Zaranda, 
coa peza Ofélia sen a "v~r
tudd" do pudor, que diri
xen. Quico Cadaval e 
Fernando Dacosta. A en
trada val 550 pta, 500 an
tecipada. 

~ • "PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA• 
f, 
~ 

/ 

O Trinque 
Catalunya,. Quebec, Escócia 

Nacións contra o Estado é·o 
título dun libro de Michael 
Keating que analisa os 
plantexamentos nacionalistas 
en Catalunya, Quebec e 

Escócia. Oferece interesante 
información que non sempre 
é <loado encontrar e tamén 
un tema actual de deb)lte. 
Editado por Ariel. + 
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Car hallo 
• POESIA 

REXOUBEO POÉTICO 

A Asociación Lumieira arte
lla o primeiro Rexoubeo Poé
tico, adicado aos máis novos 
e inconformistas. O Rexou
beo comezou a semana pa
sada con Francisco Alonso, 
e segue iste Ven.res 14 no 
pub Bu.le-Bule co Batallón 
Literário da Costa da Mar
te, o máis recente grupo 
que veu facer frenética trin
che ira p la poesia. O vin
deiro Venres 21, no pub Sil
fo, están alguns mernbros 
do Colectivo Ronseltz, for
mado en 1985 na Coruña 
por Manol Cortés, Xabier 
Cordal, Miguel Montes , 
Sérxio Iglesias e Xoan Ro
dríguez, hoxe desartellado. 

•TEATRO 

A NOITE DAS TRÍBADES 

A partir de Brian Friel, po
lo Teatro do Atlántico. O 
Venres 21 ás 20,30 h. no 
Cine Regá. 

Carral 
•MÚSICA 

FESTIVAL 
DE MÚSICA lRMANDIÑA . 

Cita imprescindíbel co rock 
innandiño, o Sábado 15 ás 22 

· horas no Pavillón de Depor
tes de Paleo, coa partici
pación de Garbanzo ·Negro, 
Diska Tokan e Xenreira.' 
Artella o concerto Grei Xen
talla, que custa 700 pta. (500 
antecipada), coa colaboura 
da Concelleria de Cultura. 

A Coruña 
•CINEMA 

CARL DREYER 

O Cenr:ro·de Artes da lmaxe 

continua o ciclo adicado ao 
gran.pe director danés. Os 
vindeiros filmes: Venres 14, 
Páxinas do libro de Satán 
(1919 116'. A úniéa muda 
que fica, e única con rótulos 
en galega); Sábado 15 e 
Martes 18, A Palabra ( 1955. · 

- 128' con subtítulos en caste
lán) e CertTúd (1964. 117'. 
VOSE). Tocios os p·ases 
cunha ·entrada de 200 pta . . 
n o CGAI. De Martes a 
Venres ás 20,15 h, e Sába
dos a partir das 18,30 h. 

• CONFERÉNCIAS 

MARTA DACOSTA E 
ANAROMANI 

A Agrupáción Cultural Ale
xandre Bóveda continua o 

. ciclo de conferén
cias ao redor do Dia 
da Muller Traballa
dora, que xunta es
critoras galegas. O 
Xoves 13 falará 

Marta Dacosta e o vin
deiro Xoves 20, Ana Ro
mani. A Agrupación Ale
xandre Bóveda convídavos, 
todos os Xoves ás 8 do se
rán, ·no seu local: Linares 
Rivas, 49-1 º. 

• EXPOSICIÓNS 

Cebreiro por Día:z: Pardo. 

-ÁL V ARO CEBRElRO 

A Casa do Concel lo mos
tra ao redor de médio cen
to de debuxos e caricatu
ras de Álvaro Cebreiro 
(1903-1956). 

•MÚSICA 

DULCE PONTES 

O Veme~ 14 no Pazo de 
Congresos. Espectáculo de 
fado e outras músicas coa 
fermosísima voz portuguesa, 

ÜNDE ESTA 
O TEU CORAZÓN? 

O ciclo de folk celta inter
nacional, que xa encetou o 
gaiteiro bretón Patrick Mo
lard o pasado Febreiro no · 
Forum Metropolitano, segue 
iste Sábado 15 co 'guitarrista 

' bretón Soi"g Siberil. Actua 
ás 22,30 no Parque de Euro
pa, cunha entrada de 500 
pta. Onde está o teu corazón?, 
tamén oferece ao avangar
dista gaiteiro galega Xosé 
M. Budiño, o Lund 7. 

SINFÓNICA DE ÜALICIA 

Con Kuu Woo Paik no pia
no e coa baruta de Antoni 
Wit, o Xoves 20 ás 20,30 h~ 
no Pazo de Congresos. No 
programa levan Kilar, Pro-
kofiev e Musorgski. ' 

Fe,rrol 
•MÚSICA 

A MOCIDADE 
COALINGUA 

Organizado pola Coordena
dora de "Equipas de Nónnali
zación Lingüística e co patro-
cinio do concello ferrolá, o 
Ven.res Zl de Marzo, nos 
Cantóns de Molins áS 22,30, 
terá loga o V Festival Musi
cal A Mocidade coa Língua. 

Lugc__o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

EMIUA SALGUElRO . 

Colga-cadros abstractos e 
de técnicas mixtas na Bi
blioteca Pública Provincial. 

YOLANDA FERRER 

Fotografia na sala de Caixa 
Galicia. Até o 26 de Marzo. 

•TEATRO 

AFECCION 

-o Xoves 13 ás 20,30 no Au
ditório Gustavo Fieire. Coa 
compañia Sa~abela T ear:ro e · 
dirixida por Anxeles Cuña. 

Marin 
• EXPOSLCIÓNS 

VOILA LA FEMME 

O Ateneu Santa Cecíl.ia arte
lla a mosrra co gallo do Dia 
da Muller· Traballadora. 
Destavolta· trátase a arqui
tectura a través dos planos e 
maquetas de Pastora Ara_u
xo, Ana Candán, Gena Dí
az, Elia Estraviz, Eva Nieto, 

- Patricia Tabarés e Pilar 
Vences. De Luns a Venres 
de 11 a 13 e ele 16 a 21 h, os 

Domingos e ferrados de 12 a 
14 h. Pecha o Domingo 16. 

Mace da 
• HOMENAXE 

BENIGNO ÁL VAREZ 

A Comisión Organizadora 
da homenaxe a 'Benigno 

.. Álvarez (veterinário de Ma
ceda e dirixente político e 
sindical d<! II República 
morto polos fascistas), fai 

unha oferenda floral o Sába
do 15 ás-12 do médiodia, en 
Vixuese, lugar onde-apare
ceu o cadavre. Unha hora · 
máis tarde na praza que leva 
o seu nome en Maceda des
cu b rirase un.ha· placa na 
lembranza de Demétrio 
Álvarez, Manuel Senre, Ri
cardo Lemos, ·Femando Ga
rrido, Modesto Vida!, Ma
nuel Garrido, Serafin Poza, 
André Gálvez e António 
Souto, fusilados o· 31 de No
vembro de 1936. Á5 18 do 
serán abre a mostra Benigno 
Álvarez, a mirada de tTanspa
réncias cordiais, na Casa do 
Concello. E ás 19 un.ha con-

. feréncia, Benigno Álvarez , a 
sua Terr.a e o seu ~mpo,· con 
Francisco" Carballo, Marcos 
Valcárcel e Sa~t4go Prol. 

Moaña 
•MÚSICA 

FESTA DO HEA yy. ROCK 

Con Barón Rojo, Los Mo
tores e Leize. O.Sábado 15 
ás 21,30 na sala Lestón. En
tradas a 1.500 pta. na bille
teira, e 1.200 antecipadas. ' 

ÜU:rense 
--llCINEMA 

A MULLER ZURDA . 

(Die linkshiindige frau . 
Alemañ.a 1977. Cor 114 
min) O Xoves 20 ás 20,30 
e 23 h. na Casa é1a Cultura, 
e dentro do programa ,do 
Cine clube Padre Feijoo. E o 
primeiró filme dirixido po
lo escritor Peter Handkle. 

MALLRATS 

(Mallrats. USA 1996. Cor 
95 min) Do director de 
Clerks, Kevin Smith, ·humor 
acedo, o-Xoves 13 ás 20,30 

e 23· h. no Teatro Principal. 
O pase é responsab iliclade 
do Cine clube Padre Feijoo. 

• EXPOSICIÓNS 

CONSTRUIR A PAZ 

Até o 14 de Marzo no Mu
seu Muni¿ipal pódese visi
tar ConstTuir a paz, con obra 
á venda de 43 artistas, 
maiormente galegos. Os be
nefícios diríxense a proxec
tos educativos na América 
Latina, Bosnia e Galiza. En
tre os artistas .están Basallo, 
Xaquin Marin, Berta Cá~
camo, Huete, Xurxo Loba
to, Suárez Canal, Migue
lanxo Prado e Leiro. 

MONSERRAT 
GóMEZ~ÜSUNA 

Até o 26 °de Marzo a gale
ria Marisa Marimón acolle 
as pinturas de Monserrat 
Gómez-Osuna. 

CONTEMP.ORÁNEOS 

Escolma de un cento de fo
to grafías que fix·o Pastor 
Outeiral desde 1992 en Oo
rense. No Museu Municipal. 

•MÚSICA 

QUEIXUMES DOS PINOS 

O Domingo 16 no Tea{ro 
Principal. 

KONTAKION 

O Luns 1 7 ,no T ear:ro Princi- · 
paL. Música bizantina coa 

·montaxe de Byzantium po}o 
conxunto coral Kontakion. 

•TEATRO 

ANXELIÑOS 

De Teatro do Aqui e dirixi
da por Roberto Vida! Bo
laño, do 20 ao 22 no Tea
r:ro Principal . 

próximo 
Venres 21, 
a Coorde
nadoro de 
Equipas de 
Norma
li:z:ación 
Lingüística 
organi:z:a e.n 
FERROLo V 
festival 
musical da 
Mocidade. 
coa Ungua. 

C.X.LÓPEZ-PAZOS. 

• . MARJ:~ ~~AcA. --~o AMo:R PRExuJ:>1-
-~Marclanos ·c0n 'escopetas ,. :; · CA SERIAMENTE 'A 
de plástico de alto poder d~s-, · ~'SAUDE. Dirixida por Gómez 
trutivo. Paródia dá sonada O. .,Pereira. Comédia española <li-
dia da i~perlµncia . . 'vertida e ben construida. 

' MICHAEL COLLINS: a: N histó.ria d~ fundador do · 
IRA que logrou, nos, anos vi.n:te, 
a · declaración de Irlanda como · 
Estado' libre. Biogtafia vertixi
nosa, violenta e polémica._ 

"''~ -'o ESCANDALO riE <~: ~MóRTE EN GIµNA-
• llJ;:;@ LARRY FLYNT. A his- -~, .. DA. O s - hispanos de 

tória dun editor & por.nogi:afia , . Hollywood buscan en -Lorca,,as 
en loita coa maioria conserva- raices da sua cultura: Ben o re-. 
dora. Filme polémico e ben rea- trato do ·esfad_o policial fran-
lizfdo' pqr Milos Forman. guista Dos ahos cincuent~, .mal 
· ' · Andy Garcia. 
l'7""U? O CLUBE DAS PR_I
~ MEIRAS ESPOSAS. 
Tres mulleres na cincuentena, 
abai.1.donadas polos eus homes, 
deciden vengarse. Só a boa fac
tura· industrial salva, a méclias, 
un. guión demasiado feble. 

~ TODOS DIN I LOVE 
YOU. Musical de Woody 

Allen, coa ·boa factura de todos 
bs setls últimos fílmes, ainda 
que o guión abunde máis na su
perficialidade. 

l1Jlf' THE WONDERS. 
. Anos sesenta. Di.rixe 

Tom Hanks. Catro rapaces con- · 
seguen formar uh grupo musical 
e ter Ún éxito" breve (igual que o 
da própria.película) . 

· ROMPENDO AS 
~ONDAS. O danés Lars 

· v.o~ Triers (Europa) retrata a.. 
intoleráncia da relixión calvi- · 
nista1 através d~nha linguaxe 
anovadora. • 



: .. , 

30 ->< I"'-.. 
X 0-

o~ 
ANOSATERRA 

z UJ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <( e 
~o 
-oN 
I"'-.. ~ ' z ::E 

UJ 
e 
M 

No·CGAC de 
SANTIAGO 

podemos 
· oºHar a 

exposición 
adicada a 
Giuseppe 
Terragni. 

Genma e 
Pavel 

estarán o 
Xoves 20 no 

PORRIÑO. 

•XORNADAS 

FIANDO O FUTURO 

A Agrupación Auriense ar
tella uns actos en comemo
rac ión do Dia da Muller 
Traballadora: o Domingo a 
partir das 18,30 na Casa da 
Xuventude faráse un debate 
tras o pase do vídeo de 
Que fixen eu para mere· 
cer tal de Pedro Almodo
var; o Venres ás 20,30 na 
Auriense, terá lugar unha 
representación do procesa-

. do do liño acompañado po
las pandereteiras A Eirada. 

Pontevedra 
•MÚSICA 

PHIÜP CATHERINE 

Jazz, o Xoves 13 ás 20,30 
· horas no Teatro Principal. 

CLÁSICA 

~ria Mentiel e MigueÍ Za
netti; 'Soprano e piano, tocan 
o Xoves 20 ás 20,30 no Tea
tro Principal. O Martes 18 á . 
mesma hora no Auditório de 
Caixa Pontevedra, estan Be
lén Genicio, Ramón Alon· 
so e Juan Carlos Segura, so
prano, tenor e piano. 

•TEATRO 

AFECCIÓN " 

De Anxeles Cuña, Begoña 
Muñoz, Carlos Couceiro e 
Fernando Dacosta. Sarabe
la Teatro pon en cena esta 
peza o Martes 18 ás 20,30 
h. no Teatro Principal. ' 

Porriño 
• CONFERÉNCIA 

XESUS RÁBADE 

O escritor há falar sobre li
tera tura o Martes 18, ás 
16,45 da tardiña, no Centro 
Cultural. 

•MÚSICA 

ÜENMA E PAVEL 

A parella cubana de can
raurores, actua no Centro 
Cultural o Xove¿ 20 ás 

· 20,30 do serán. 

Convocatórias 

X ORNADAS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL' 

A Asociación Sócio-pedagóxica Gale
ga e a Converxéncia lntersindical Ga-

· lega organizan as V Xornadas de Educa
ción Especial no C9léxio Público Ra
món Otero Pedrayo da Coruña (Mone
los, s/n), do 13 ao 16 de Marzo. As 
xornadas están homologadas pala 
Xunta, e cantan con seminários ºde lg-

' nácio Méndez (mestre), Milagros Mar
tínez e Concha García (da equipa pe
dagóxiea de Cee), Teresa Verdia e Ma
ya Álvarez (da unidade de Paralíticos 
Cerebrais da Coruña), Xoan Femández 
(coordenador da experiéncia de inte-' 
gración de xordos do IFPºde Someso) e 
António Grandal (sicólogo). A~ tari.
fa11: 3.000 para sócios da AS-PO ou afi-

. lidos á CIQ, 4.000 pta. para estudantes 
e parados, e 7.000 pta. nos demais ca
sos. Infamación, ás mañás, en Laracha, 
9-baixó. Teléfono (986) 2.7 82 59.· 

C,ORRE COA .TUA LÍNGUA . 

A Mesa pala Nonnalizádón Lingij.ística 
apresenta a carreira populár do 17 de 
Maio e o Certame Artístico é Literário 

- Corre coa ~ línguil: "Ante os recentes 
datos sociolingüísticos que confirman o 
descenso de uso da nasa língua entre as 
xerac_iÓns mái novas, A Mesa quere 
chamar a atención dos rapaces e rapa
zas cunha série de actividades que han 
culminar nunha carreira popular a cele
brar en Vigo o dia 17 de Maio ... ". Os 

Santiag._o _ _ 
• EXPOSICk>NS 

ARTE E COMPROMISO 

Cadros de Xaime Quessa
da, un dos pintores da co
rrente neofigurativa galega, 
con tendéncias que van de 

- Picasso á pop-art, e de com
promiso político coa con
testación cultural de es
querda. A partir do Xoves· 
13 no Colé;cio de Fonseca. 

CGAC 

certames están· apoiados po~ Edicións 
Xerais e abertos a todos os menores de 
18 anos que esteñan matriculados en · 
centros de ensino da Galiza. o· certame 
·artístico recolle carteis (tamaño A3 co
mo máximo: 30x42 cm) que hán levar 
a lenda "Corre coa tua língua. Carreira 
popular. Vigo, 17 de Maio de 1997", 
cun prémio de 5.000 pta. Da ourra man 
o apartado literário ten duas categorias 
(até 13 anos, e de 14 a 17 ), para textos 
que garden relación coa carreira popu
lar, nas modalidades de narrativa (non 
máis de 3 fólios) ou poesla (até 30 ver
sos). A entrega, tamén baixo plica, pa
ra optar a un prémio ·de 10.000 pta. e 
vários accesits por modalidade, pódese 
facer até o 21 de Marzo, no·enderezo 
da Mesa: Ruado Vilar, 68-3 2 • Aparta- · 
do 247. 15705.Santiag'o de Composte- · 
la. Ou no de Edidóns Xerais: Doutor 
Marañón, 12. 36211 Vigo. 

CoNcuRso·uTERÁRIO 
ANXELCASAL 

O Coñcello de San~iago convoca o 11 · 
Concuiso Literário AnxeL Casal, impre
sor das revistas Nós e A Nasa Terra e 
alcaide de Santiago p.olo Partido Gale-

. guisra, entre outras empresas, foi sasina· 
qo polos fascistas o 18 de Agosto de 
1936. A convocatória Clo atende a pro· 
posta. que fixo o l.B. Arcebispo Xelmírez 
1, con motivo do 150 aniversário da sua 
fundación, e vai dirixida aos matricula
dos no ensino secundário da Galiza. 
Recolle un mfuimo de. 100 versos na 

mÓdalidade de poe~ia, ou de 10 páxinas 
a dobre espazo. na de conto, que optan 
a un 12 prémio de 125.000 pta. e un 22 

de 75.000 pta. Os envios teñen que ser 
baixo seudónimo ou lema, e plica, an
tes do 20 de Abril de 1997, ao II Con
curso Literario Ánxel Casal. Concello 
de Santiago-Departamento de Educa
ción. Ruado Vilar, 46-32

. 15705 San
tiago. Teléfono (981) 54 23 OO. 

CERT AME LITERÁRIO 
SAN XURXO E PRÉM!O CAsrELAO 

. O Centro Galega de Barcelona convoca 
o V Certame San Xurxo aberto a poe
mas e prosas breves. Pódese participar 
en tres categrias (até 12 anos, de 13 a 
16 e de 17 en <liante), se se fa¡ a en
trega baixo plica, antes.Ca 5 de Abril. 
O prémio consiste nun diploma, un li
bro e ~ha rosa. O Centro Galego ta
,mén convoca o III Prémio Castelao , e 
vai parar á miUor obra en prosa do 
certame San Xurxo ~ que consta de 
40.000 pta. Maior información en 
Rambla de Capuchinos, 36-3 7. Barce· 
lona.,Teléf~no (93) 302 61 65 . 

CONCURSO ÜURENSE 
DECONTOS 

1 

A Casa da Xuvencude e a Agrupación de 
Libreiros de Ourense, ~on motivo do 
Dia das Letras, convocan un prémio 

· dirixido a relatos (de 6 a 25 fólios a do
bre espazo) para persoas de 14 a 30 
anos. Os rraballos hai que enrregalos 

antes do 25 de Abril, na Casa da Xu
ven tude (Celso Emílio Ferreiro, 27. 
32004 Ourense), baixo seudónimo e 
cos dados persoais nun sobre pecho coa 
frase "menor de 1 7 anos" se far o caso. 
Hai un primeiro prémio de 80.000 pta. 
e carro accesit de 25.000. Maior infor
mación no: (988) 22 85 OO. 

SAFARI FOTOGRÁFICO 

O Domingo 16 de Marzo, A pé do 
Montefaro por terras de Mugardos, 
Punta Coitelada e Chanteiro. Máis in
formación no teléfono da Agrupación 
Cultural Alexandre Bóveda, de 17 a 
21 h: (981) .z3 43 55. 

CURSO DE TAPICES 

A Agrupación Cultural Alexandre Bóve
da, ampliou o pra20 de inscrición para 
o curso de tapices até o 1 7 de Marzo. 
Durará de Marzo a Abril de' Luns a 
Mércores de 19,30 a 21,30 h. Maior 
información en Linares Rivas, 49-1 2 • 

Teléfono (981) 24 43 55. 

ÜRIENT ACIÓN EDUCA TlVA 

O Departamento de Pedagoxia da Uni
versidade da Coruña, artella un sim
pósio do 9 ao 11 de Abril, baixo o lema 
Cara onde camiña a orientación? O con· 
greso conta coa presenza de membros 
das universidades de Barcelona, Alme
ria, Valéncia, .Sevilla e da Euskal Herri
ko. Información no (981) 21 33 44.• 

Sárria 
• EXPOSICIÓNS 

VIAXE POR ÜALIZA 

• EXPOSICIÓNS 

BIENAL DE ARTISTAS 
GALEGAS 

A sociedade recreativa A 
Unión expón as fotograf ias 
que fixo o catalán Pelai 
Mas nunha viaxe a Galiza 
en 1920. As fotos gárdanse 
habitualmente no Arxiu 
Mas de Barcelona. 

Tui 
•MÚSICA 

CHUBBY CARRJER 

A 1 V Bienal de Arte Alecrin 
está aberta até o 23 de Mar
zo na Casa das Artes. Desta
volta xunta obra das escul
toras Elena Colmeiro, Sole
dad Penalta, Rosalia Pazo, 
Maria Carretero e Estela 
Pintos, ~ fotógrafas Yolan
da Ferrer e Sofia Femández 
de Ana, e as pintoras Cru:z 
Pérez Rubido, Patricia Re
gerx, Almudena Fernáodez, 
Alejandra lcaza e Maruxa 
Mallo ( 1909-1995 ). 

CAXIGUE!RO 

O Centro de Arte Con
temporánea oferece a mos
tra do pintor Leopoldo 
Nóvoa, e outra con boce
tos e proxectos do arqui
tecto Guiseppe T erragni. 
Até o 8 de Xuño e até o 18 
áé Maio, res¡:iectivamente. 

Museu do Pavo Galega. De 
10 a 13 e de 16 a·20 h. 

• CHARLA-MITIN 

AUTODETERMINACIÓN: 

Con The Bayon Swamp 
Band, o Venres 14 ás 23 
horas no Metropol. A entra
da antecipada custa 1.000 
pra, e no concerto 1.300. 

O escu ltor expón na gale
ria Bacelos (Luís Taboada, 
11). Até o 25 de Marzo. 

CATRO VI IONS 
ALPHA VILLE 2 

A galeria Trinta expón as 
fotografias de Ana Fernán
dez, até o 20 de Marzo. 

ÜALICIA NAS ORIXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica sobre o 
país, ainda até Xut'i.o no 

• . MÚSICA 

DULCE 'PONTES 

_A expléndida voz portu
guesa está-no Palácio de 
Congresos is te Xoves 13. 

NENE CHERRY 

ALTERNATIVA 
DEMOCRÁTICA 

Coa intervención de Santi 
Hernando, parlamentário 

· basca de HB e Mariano· 
Abalo, dirixente da FPG. 
Na Faculdade de História o 
dia 13 ás 20 horas. 

O Xoves 13 ás 21 horas no . • TEATRO 
Pavillón da Universidade. 
Entrada a 2.000 pta. LISÍSTRA TA 

Vedra 
•MÚSICA 

FESTIVAL YEDRA ROCK 

O Sábado 15 ás 21,30 no 
Polideportivo. Actuan 
Hamlet, Beer Mosh, lno
pexia e Embrace me 
Ocean. A entrada val 1.500 
pta, 1.200 antecipada. 

Pinturas de Guadalupe 
Martíne:z, Fernando Mora, 
les, Josefina Carracclas e 
Daniel Fernández. Até o 
dia 25 na Sala de Arte Cai
xavigo. De Luns a Sábad s 
de 18 a 21,30 h. Domingos 
de 12 a 14 h . 

ÜRA VADOS BAHIANOS 

O · ES~UDQ DA GALIZA DE· 

SE~ADQ PQR CASTELA·Q 

EN INsliNIA QU ~ VEIRQ 

. RAD'rO S!NFONIE 
ÜRCHESTER 

O conxunto de Frankfurt, 
roca o Xoves 13 ás 21 horas 
no AuditÓrio de Galita bai
xo a dirección de Pinchas 
Zuckerman. O programa 
comprende obras de Mo
zai:t, Dvorak e Beeth'oven. 

Ou de cando as mulleres re
viraron, a nova produción 
do CDG pódese ver até o 
14 de Marzo no Teatro 
Principal. Eduardo Alonso 
dirixe esta comédia, sobre 
textos de Aristófanes, que 
adaptou xunto con Manuel . 
Guede Oliva . 

Vig._o ___ _ 
•CINEMA 

A XOIA DE SHANGAI 

O local da CJG (Gregório 
Espino, 47-baixo), acolle 
unha ampla mosrra de gra~ 
vados de artistas babianos 
que retratan a opresión que 
sofre o povo brasileiro. 

ESCOLA E ARTE 

. Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento o meio de selos de 
correos ·ou ingrei;o no canto 

de Coixo Golicio 
2091 0501 

683040001024 
Solicita· o cantidode 

que desexes oo 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

REAL FILHARMONIA 
DE.ÜALJCIA 

O Xoves 20 ás 21 h. no 
Auditório de Galiza. Dirixe 
Arturo Tamayo e vai de 
solista o guitarrista Gabriel 
Estarellas. O programa 
comprende obra de Pablos, 
Villa-Lobos e Cherubirii. 

CONCERTO DIDÁCTICO 

O Martes 18 ás 11 no Audi
tório, co Duo Ivan Zenaty
K yoko Hashimoto sobre 
Schubert e Mendelssohn. 

NEGRO É NEGRO 

Na sala Galán, até o 15 ás 
22 horas pala colnpañiá de 
compostela Matarile Teatro, 
con guión e dirección de 
Ana Vallés. 

• VÍDEO-DANZA 

PINA BAUSH 

A sala Galán ofe'rece un 
programa, do 18 ao 21 ás 
10 da noite, de documen
tación vídeo-gráfica sobre 
a obra da coreografa alema
na Pina Baush. 

(Sha!lgai Triad. China 
1995). Filme de Zhang Yi
mou para o pase do cine 
clube LÚmiere do Xoves 20 
ás 20,30 no cine Ronse l. 
Entrada: 400 pta. 

• CHARLA-MITIN 

AUTODETERMINAClÓN: 
AL TERNA TÍV A 
DEMOCRÁTICA 

Coa intervención de Santi 
Hernando, parlamentár.io 
basco de HB e X.L. Méndez 
Ferrin, dirixehte da FPG. 
No Instituto Sa1~ta [rene o 
dia 14 ás 20,30 horas. 

Isre Xoves 13, o Colectivo Ir
maslexos inaugura no Colé- ' 
xio Montesol (Salceda de 
Caselas, 8), a cuarta mostra 
de Escala e Arte. Obra de 
Acuña, Abreu Bastos, Ba
rreiro, Berta Cáccamo, Ci
doiro, Carlos Fernández 
Iglesias, Victória Novo'a, 
Antón Goianes, Gerreiro, 
Lodeiro, Lledó, Teresa Pe
draio, Santiago Montes, 
Puri Palácio, Antónia Pas
cua), Eisa Pérez Vicente, 
Xavier Pousa, Antón Ro
mán, Luís Romero, Solvei
ra, Toni Jos, Leopoldo Va
rela e Alex Vázquez. A ex

·posición depende do progra
ma educativo Escala e Arte, 
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Anúncios de balde 
• Precisase persoa para impartir 
un curso prático de elaboración de 
compost. Interesados chamar ao 
Tlf. (986)70 85 92, Xosé Manuel, ás 
tardes. ' 

• Continua a acción directa. Xa está 
na rus o N2 1 de Feros Corvos, bo
letín do Batallón Literario da Costa 
da Morte. Quen o desexe recibir que 
nos escriba e envíe 32 pesetas en · 
selos . Batallón Literario da Costa da 
Marte. Rua da Pena 1. (15270) Cee. 

• A Asociación Máximo Gorki vende 
proxector de cinema de 16 mm, no
vo , moi barato, fabricación rusa . 
(986) 22 44 57, de 17 a 20 do serán. 

• Grupo de loxística cubano está 
interesado en contactar con perso
as, grupos ou entidades galegas 
que traballen neste campo para o 
intercámbio de ideas, libros, revistas, 
etc. O grupo está integrado na Socie
dad Cubana de Logística que edita a 
revista Logística aplicada. Os intere
sados poden ·tomar contacto con 
Néstor Cálvez Perint: Revista de Lo
gística Aplicada. Avda . lndependén
cia , 869. Ciudad de la Habana. 

• Voltamos a Irlanda no verán, gru
pos reducidos, quince días. As perso
as interesadas poden falar con Car
me no (986) 70 40 20 de Luns a Ven
res a partir das 1 O h. 

• Os Comités Anti-Repressivos da 
Galin distribuem de balde aos lo
cais hosteleiros interessados carta
zes com a lenda "Os trabalhadores e 
trabalhadoras deste estabelecimento 
hosteleiro queremos manifestar publi
camente o nosso recha<;o a ilegal polí
tica de dispersom a que está subme1i
do o colectivo de presas e presos inde
pendentistas galegas, e demandar do 
Ministerio de Interior o imediato trans
lado a Galiza destes cidadáos e cida
dás galegas." E neo mendas ao Aparta
do dos Corre ios 82? de Compostela. 

• Grande oferta de discos e filas . 
Pezos interesantes. Sr. Baños (988) 
21 05 85. 

• Arréndase parrillada en Betanzos. 
Razón no teléfono (981) 77 1 O 42. 

• Ana Hartas Roldam, jovem inde
pendentista repressaliada, retida contra 
a sua vontade num centro de orfos da 

e tá aberta a todos os colé
xios no (9 6) 20 49 48. 

Publicacións 

RELINGA 

Guardia Civil , actualmente com a co
rrespondencia intervida. Chama ao teJ 
lefone (91) 895 00 59 e exixe ser pos
ta/a com ela. Que se enterem de que 
nom tragamos com este secuestro!!! 

• .o BNG e Gal iza nova están pre
sentes en Madrid. Todas as persoas 
que queirades contactar connosco, es
crebede ao apartado: 51299 Madrid. 

• O boletim electrónico (,f,.0pyright 
(Pensamento, crítica e criai;áo em ga
lego-portugues) chega ao .número 28 
com cójaborai;óes de Perla Alorso, 
Celso ·Alvarez Cáccamo, X.M! Alva
rez Cáccamo, Nilo Casares, Yolan
da Castaño, Pedro-Milham Castelei
ro, Alberto González-Alegre, Mário 
Herrero Valeiro, Carme Panero, Da
vid Pujante, Xavier R. Baixeiras, 
António Ramos Rosa, Pedro Diniz 
de Sousa e Carlos Velasco, e ilus
trai;óes de Antón Goyanes, António 
Ramos Rosa e Simón Pacheco . 
(,fopyright encontra-se em URL 
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopi
rrait/, e segue aberto a colabora~es . 
Tel: (981) 21 39 55. 

• Vendo colección da revista A 
Nosa Terra anos 1916 a 1970 (l 2 
tomos máis 2 de índices) . Encader
nada e completa 80.000 pta. Chama
de ao teléfono (981) 25 39 91. 

• Busco persoa para compartir pi
so en Lugo. Situado moi perto da 
Muralla. Prezo 17.000 pta. Razón no 
907-15 2210. 

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

• Solidarízate cos insubmisos nos 
cuarteis Elias Rozas e Ramiro Paz, 
presos na prisión. militar de Alcalá de 
Henares. Conta de Caixa Galicia 2091 
0300 43 3001548044, Grupo de Apoio 
a Elias e Ramiro de Comp9stela. 

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

• MOL: Língua Nacional nº 5 bole
tim de informa~om lingüística edita
do polo Movimento Defesa da Lín
gua (MOL) . "A língua fai-se insubmis-

sa", actualidade lingüística ... inclui ma
terial para se autofinanciar: livros, ca-· 
misolas, bandeiras, autocolantes, etc. 
Envio gratuíto a quem o desejar. En
comendas no Apartado 570 de Ferro!. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista distribue mendos ter
moadesivos da bandeira da .Galiza 
e da Sereia de Casteláo ("Antes 
mort@s que escrav@s") para .a rou
pa, se queredes receber este mate-. 
rial enviade 270 e ·360 pesetas res
peitivamente em selos de 30 a caixa 
dos corréios 561. C.P. 36080 da Pon
te Vedra ou bem ingressade a mes
ma qua.ntia na conta da Caixa da Ga- · 
liza 2091/0500/10/3000087782. 

• Buscamos colaboración para o 
dosier do punk estatal 'kl-86 (infor-. 
mación, artígos, tofos , gravacións, 
portadás, ~ntrevistas ... ). Se lle dará 
unha cópia a cada colaborador. Ta-. 
mén oispoñemos de catálogo de 
venda de MKT's, LP, Fanzines ... Pa::. 
ra recibilo enviada un selo de 32 pta. 
J.A Rodríguez . Apartado 1386. 
15007 A Coruña. . 

• Arréndase piso amoblado en 
Cang!ls,_ao carón da praia de Rodei
ra polo tempo que queiran. Telf. (986) 
31 41 40. . . ·- . 

• Os ser\íizos centrais do Instituto 
. Galego de Consumo e a Axéncia 

Europea de lnformació~ ao Consu
midor (AIEC) _en Santiago, teñen no
vo enderezo e teléfono. Os intéresa
do~ pQ.derán dirxirs~ a: -Praza de Eu
ropa, 10-2. Edifício· Area Central-Fon
tiñas. 15703 Santiago. ·r eléfono (981) 
54 45 12 e fax (981) 54 45 99. 

• Licenciadas imparten clases par
ticulares de EXB, ESO, FP, BIJP, 
COU, Universidade: Língua españo
la, fonética e fonoloxia, Jíngua galega 
e comentários lingüísticos. Teléfono 
(982) 21 85 38. Lugo. 

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

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

En Riv ira , a c iac1 n ultural Laga
reu /:ior Barlovento edita a Relinga, "revi ta 
<le cultura e actividade mariñeiras tradi
cionais". O primeiro número, do O utono 
pa ado, .conta con 40 páx inas m i c i
dada obre a regata de embarcaci ns 
traJicionni no país e no e tranxe iro, des
de a Pa an t ia da Airoas en Rivei ra, 

A coral bizantina Kontakion vai estar o Luns 17 en OURENSE e o Xoves 20 en VIGO. 

at ' s En con t r de 
Bue u o u 
Br st . Fa la 
<le má is de 
vintc compc
ticións , , na 
ma ior ia dos 
caso , acompá
ñ aas de fotos. 
T a mén dc ixa 
es pazo p a ra o 
]andro, o galeón 
de A rousa que re
cupera o grupo e t-
nográfico Mascaw; para a 9pinión de Dio
nisia Pereira (presidente Federación pala 
Cultura Marítima) ou para novas breves. 
Peden a colaboración dos interesados na 
cultura mariñe ira que poden porse e n 
contacto en: Mendiño, 3 t º C.. 15960 Ri
veira. A Coruña. Asemade está aberta a 
subscrición de 1.400 pta. por dous núme
ros ao ano cos gastos de envio incluídos. 
Maior infonnación no (981) 87 45 57. + 

EXPRESlONISMO 
ALEMÁN 

No centro Caixavigo pó
dense visitar un cento de ca
dros do grupo Die Brücke 
(A Ponte. 1905): Heckel, 

Schmidt-Rottluff, Emil 
Nolde e Ludwing Kirchner. 

R AMON H. FERRO 

G ravados e debuxos na ga-
leri a Sargadelos . Abre até o 
26 de Marzo. 

FELIZ D OMINGO 

Fotografias en branco e pre-
to que percorren un maino 
fin de seinan a nas cám,aras 
ele 6 fotógrafos : Jacques-
Henri Lartigue, Franc;ois 
Kollar, André Kertész, 
Marce! Bovis, Denise Co-
lomb e René Jacques. Até o 
1 7 de Ma rzo n a C asa das 
Artes. De 1f a 14 e de i7 a 
21 h . Sábados só á mañá, e 
Domingos á tarde. 

Ü COMPROMISO 
DA OLLADA 

Ou lmaxes da posguerra eu-
ropea, 1945-1962 . Mostra 
da Fundación la Caixa aber· 
ta na Casa das Artes. Conta 
con fotografias de Manuel 
Ferro!, Henri Cariter-
Bresson, Robert Capa , · 
Yevgueni Chaldej, Ernst 
Haas, David Seymour, 
Bert Hardy, .René Burri, 

. W erner Bischof, De van THEQUIETS 
der Elsken e J oan Colom. 

lGNÁCIO BASALLO 
Apreseman o seu primeiro 
t raba llo Circus , o Sábado 
15 ás 22,30 no Malasaña. 

Escultura n a ga le ría Ad 
~ 

hoc. Até o 18 de Marzo. •TEATRO 

•MÚSICA ÉPERlGOSO 

HILARlO CAMACl-10 
ASOMARSEAOINTER!OR 

Por Máscara Produccions, os 
O cantautor actua o Xoves dias 21 e 22 ás 10,30 da 
13 ás 23,30 no Café Odeón. n o ite no centro C aixavigo. 

KONTAKION 
Vilagarcia 

Música coral bizantina, o 
Xoves 20 ás 20,30 h. n o •MÚSICA 
centro Caixavigo . 

SINFÓNICA QE GALICIA 
EMÍLIO CAO 

Apresenta o seu novo disco 
Dirixida por Antoni Wit e SiTJhad en Gabcia, o vindeiro 
co pianista Kun Woo Paik. Venres L 4 na Casa da Cul-
O Venres 21 ás 20,30 no tura. A actuación xunta par-
centro Caixavigo. te do grande elenco de artis-

VELLOS G_AITEIROS 
tas que participan do disco. 

•TEATRO 
A Asociación Viciñal de Va-
ladares artella un festival- SEMPRE UBU 
homenaxe aos ~ellos ga_i-
teiros da província de Pon- Montaxe de Produccións 
tevedra . Será o Domingo Teatrais do Sur, os dias 20 e 
16 a ·partir das 5 do serán 21 de Marzo na Casa da 
no local da asociación. Cultura.• 

Encrucillada XOAN COSTA 

· HORIZONTAIS: 

1. Presta atenGión 7. · Partidaria dun determinado 
equipo de futbol 9. Contracción de me e o 10. Ma
teria graxa do leite que se acumula na superficie 11. 
Nota musical. Ü. En inglés, .o contrario de ON .15. 
Ao revés, carta da .barralla 16. Sufixo que significa 
ocupacióp ou oficj o 17. Furia ·ou .cólera, no plural 
19. O autor de "A. Lus do Candil" 20. Persoa que 
perdéu un brazo ou parte del 21. Que non€ como 
debía ser 22. Nome de muller 23. A parte ancha do 
remo 25. Que nofl. teñerÍ enfet midade 26. Adverbio 
de afirmación 27. Nome dunha enfermi<,lade 29. 
Sentimento de pena, compaixon. 30. Tomaría pó
sesión dun territorio 33. Abonamentos.+ 

VERTICALS: 

l. Nese lugar 2. Forma abreviada de tanto . 3. No 
plural, período xeolóxico ou histórico de caracterís
ticas determinadas 4 . Filla do filla ou da filia 5. 
Tempo que decorre entre o nacer e o pór do Sol. 6. 
Ao revés, nota musical 7. Foi patriarca de Xerusa
lén 8. Apadri.ñada, protexida 9 . en grande cantida
de 12. Cheo de area 14. Egua de tamaño mediano 
16. Título dunha obra de Pondal 18. Que non ten 
compañía 19. Frecuencia Modulada 23. Recipiente 
de madeira que serve para conter viño 24 . Ao re-_ 
vés, ausencia total de calquera causa 2 7. A o revés, 
autobús 28. Argola 31. Símbolo do calcio 32. A o 

· revés, adverbio de afirmación.+ 

Caldo de letras 
R 

s 
B 

R 

y 

R 

L 

M 

A 

Q 

Q 

y X s F D A A u D G u R 

Trece nomes de muller . . 

SoiucmNs A ENCRUeILc-ADA 

·s1 ·zf v-::; ·1f rnIV ·sz 
gns 'lZ Nvav' ·tz Odid 
'fZ Wd '61 OS ·91 SV03 . 

SOLUCIONS 

~O CALDO DE LETRAS 

·91 V-:JVd ·t1 OSO 
:3'l:IV ·n sv .LIOW '6 va 
·v11I::IV ·s OINO'l:ldOS 
·¿ 'l:l.3 ·9 VIO ·s V.13N" 
"v SV'tl3 'f NV .l ·z IV ·1· 

'SON 
-ogv ·rr vrnv<ln-:Jo 
·or ºª '6l VOIS ·¿z IS 
·9z svs ·sz Vd 'fZ VNV 
·zz 01vw ·1t O-:JO.L ·oz 
310d '61 SV'tll ·¿1 'l:II3 
·91 vs ·s1 ddO ·n Vd 
·n V.LVN ·01 OW '6 ~ 
-m:IVIS ·¿ 30N3.1V ·1 

" 
31 -X. ,,..... 
X O-

o~ .. z llJ 
<( o 

0:.2 
~ O! 

z~ 
llJ 
o 
(") 

... 

• 

" -



ANOSATE 
D1REcroJ1: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNALL~TJCA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDEN'rE: Cesareo Sanchez Iglesias 

Príncipe,~· planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e P,ublicidade (986) 43 38 30'. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (98~) 22 31 01. 

Uri traballo sobre as lavandeiras gaña o IV Prémio'Xohana Torres dq concello de Santiago 

Cando a automática substituiU ao lavadoiro 
~ ARANTXA ESTÉVEZ 

Meniña, ti es o demo que sem
pre me andas atentando ou no 
ria ou na fonte sempre te encon
tro lavando, dicia unha cantiga 
popular referida a aquelas mu
lleres que axeonlladas pasaban 
moitas horas do dia lavando a . 
roupa. Eran coma meigas e to
dos os que pasaban polo seu la
do tiñan medo da sua língua, do 
que puideran faJar. Mercedes 
Vega Cerqueiro estivo vários 
meses preparando o trab.allo ' 
Heroínas anónimas: as lavan:- . 
deiras, no qu~ recolle a vida e o 
ofício destas traballadoras, hoxe 
practicamente desaparecidas 
pero ainda fáciles de atopar hai 
quince ou vinte anos. Co seu 
traballo, ven de gañar a IV edi
ción do Prémio Xohana Torres, 
que convoca a concelle~ia da 
Muller de Santiago de Compos
tela e que está adicado á inves
tigación sobre muller e traballo. 

Mercedes Vega é fotógrafa e 
apaixoada das i.maxes antigas, 
que colecciona. Foi despois de 
ver unhas fotografias de lavar:i- . 
deiras, cando decidiu empren
der un ha' investigación . ~"Son 
unhas fotografias tan ricas, che
as de información e, a maioria 
delas, sen publi,car. Son esas 
imaxes as que me deron a idea 
de afondar nese ofício", comen
ta Mercedes, que realizou en
trevistas con lavandeiras que 
deixaron o seu traballo hai quin
ce ou vinte anos. Moitas delas 
ainda son novas e lembran a 
dureza do traballo. Lavaban pa
ra médicos, notários , familias 
de cartas, hoteis balneários ou 
conventos. "Normalmente habia 
moitas ao redor de vilas como 
Santiago, Redondela ou Fene, 
nas que habia ·xente con diñeiro 
que podia pagarlle$. Hai mulle
res que herdaron o oficío da nai . 

As lavandeiras construían os pilóns nos rios e fontes acudindo a traballar en grupo. 

. pero coa chegada da lavadora e 
a sua entrada nas casas, o seu 

· labor foi perdendo sentido", · ca
-menta esta fotógr?fa. 

"Case nunca ian soas a lavar. 
Facíano en grupos e iso provo
cou todo un folclore e lendas ao 
redor das lavandeiras. Foron 

moitos os escritores, por exem~ · 
plo Bauza Brey, Taboada Chivi
te, Cabanillas ou Otero Pedrayo 
os q.ue citan as lavandeiras nos 
seus textos. Diciase que os ca
m i ñ antes que pasaban onde 
elas cantaban polo me@ que 
lles tiñan e chamábannas damas 
das fontes. Se invitaban ao tran
seunte a que lles axudara a tor- · 
cer a roupa e o facian no \mesmo 
sentido que elas, estaban · perdi
dos", comenta Mercedes Vega. 
A antigüedade do ofício está por 
determinar pero x'a nun texto do 
Padre Sarmiento, aló polo 1700, 
aparece reproducida unha con
versa entre nenas e nenas no 
que os primeiros para facelas ra
bear mand.ában~s facer a boga
da. "lso é botar na rnupa auga a 
ferver con cinza para branquea
la', confa Mercedes Vega. 

Lumbálxia e artrose 

A testemuña das últimas lavan
deiras afástase do mítico mundo 
das damas das fontes. Traballán
do arreo, o frio era o seu peor ini
migo e vian~e afectadas por en
fermidades como lumbálxias, ar-

OFERTA EN VÓS 

IDA E VOLTA +
New York ••••••••••••••• 55.000 

. Santiago de Chile • 115.000 

Rio / Séio Paulo •••• 104.000 

Milano / Roma ••••••• 51.000 

Montevideo .......... 123.000 

París ....................... 41.000 

London ••••••••••••••• ; ••• 33.000 

Buenos Aires 
97.000 

Validez 3 meses. Até o 19-111 

Madeira 
Residencial • • • • 

6 dias / 5 i:ioites 
Viaxe • Aloxamento • Almorzo 

56.000 Pta . . 
(Mínimo 3 persoas-triplo) 

HOTEL• ... • 
6 días / 5 noites 

Viaxe • Aloxamento • Almorzo 

62.000 Pta. 
· (Mínimo 3 persoas-triplo) 

OPORTO ......... .. 4.000 
COIMRRA ........ 3.900 
PENICHE .......... 5.200 

NAZARET ......... 2.600 
FÁTIMA ............ 3300 

LISBOA ............. 4}00 
ESTORIL .......... 3.500 
C. CAPA RICA .. 4300 
PORTIMÁO .... .. 6.000 
ERICEIRk.. .... .. SJOO. 
CASCA IS ........... 2.900 

Prezo por persoa 
en cuarto duplo I noite 

+ almor7.0 · 

trose, artrite, sabañóns, infec
cións das unllas e renite. Todas o 
lembran como urí traballo moi du
ro e, por suposto, non acollido a 
nengun tipo de contrato. ·~o que 
pasa que moitas das lavancieiras 
chegaban a un grau importante 
de confianza coa família para a 
que traballaban e, á hora de reti
rarse, dábaniles axudas ou cam
biaban a sua tar.efa", explica a 
gañadora do' Xohana Torres. 

"Lavábase nos rios, nas fontes 
ou onde houbera "un rego . . 
Construianse pilóns con cimen
to ou na pedra. Incluso escar
bábase na terra buscando un 
pozo e facéndolle un desagüe. 
Se a auga non ancoraba, habia 
que .construir cavid~des con 
madeira, pedra ou cimento. As 
que non tiñan lavadoiro e non 
traballaban para fóra da casa, 
aproveitaban a hora do xantar 
para ir lavar buscando o cha
mado o/lo do galo, a parte do 
rio na que a auga ten máis for
za e ven máis limpa. Non era 
difícil chegar ás mans na des- · 
puta polo mellar lugar para la
var", canta Mercedes Vega. 

As fotografi"as amasan moreas 
de roupa ao clareo na oeira dos 
rios. No inverno habia que levar 
a roupa dos patróns para a pró
pria casa para que secara; nos 
veráns cordeis e-estacas servian 
para extendelas ao ar. Era fre
cuente que ap ir entr.egar a rou
pa lavada aos seus donas, non 
puideran pasar da porta do colé
xio, pensión ou balneário, sobre 
todo se os aloxados nestes esta
belecementos eran só homes. 

As . lavadoras fixeron desapare
cer o ofício ainda que quedaron 
os lavadoiros, hoxe só utiliza
dos para as mantas , que non 
entran na máquina. Mercedes 
Vega está moi interesada nos · 
ofícios de mulleres que se van 
perdendo e nas imaxes que se 
conservan. O seu traballo He
roínas anónimas, as lavandei
ras, premiado con 300.000 pe
seta.s, ten un importante peso 
gráfico "con fotografias de co
leccións particulares nas que 
se ven como vestian, que ut~n
silíos usaban, como talaban en 
grupo, e.n definitiva, unha parte 
da sociedade daquela". • 

ESPECIAL SEMANA SANTA 
A P A R T A M E N T O S 

SUPER OFERTA 

4 PERSOAS (T-1 ) 2 PERSOAS (T-0) 
Quarteira ............................. 5.200 Quarleira ............................. 4.200 
Vilamoura ............................ ·6.300 Vilamoura ............................ 3.500 · 
Montechoro ......................... 3.500 Montech.oro ......................... 2.990 
Arma~ao de Pera ............ , ... 5.900 Arma~iio de Pera ................ 5.900 
Praia da Rocha .................... 3.800 • Praia da Rocha .................... 6.500 
Lagos ..................... ... ............ 3.500 Tavira ................................... 3.200 
Albufeira .............................. 6.400 Albufeira ................. n ....... . ... 6.000 

Prezo en pesetas por dia 
PASE AS SUAS ~ <\CACH)NS NAS MELLO RES PRAIAS DO SUL DE PORTUGAL 

. ALGAR VE 

VIAGENS 

máis 1 noite 
de hotel 

en Amsterdam 

SAIDAS ATÉ 
031 DE MARZO 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07, 35151) 82 48 93 - FAX 23 798 
VALEN~A DO MINHO 

Cultura 
"okupa" 

XosÉ RAMÓN POUSA 

A ninguén ll ges taría 
que lle ocupasen a .c~
sa e e puxeran a v1v1r 

nela polo morro. Está claro. 
Pero frente a -este respetable 
ponto de vista individual, a 
sociedade non pode consenti r 
a situac ión que de form a e -
pecial se produce nas grande 

- e mediana cidade , incluidas 
a galega , donde un cada vez 
maior número de infraviv n
da , ou 'de in talac ión indu -
tri a i afectada po las crisi e 
a quebra empr aria i , qu -
dan sen uso e aparentemen te 
aband nada pol eu dono 
á esp ra dunha oportunidad 
e pe ulativa que compen, 
inver ión r alizada. 

N on é · c ialmente pre en ta
ble t ando , paralelamen te, un
h a xe neración d e xove , ó 
q ue e lle nega a posibilidade 
dun marco laboral e table, ó 
que e lle nega o dereito a po
ñer en práctica o seus coñece
m en to e a úa p r paración 
educativa, padece o problema 
da carencia de v ivenda, ele
m en to e e n c ia l para a úa 
emancipación per oal. 

A carencia de vivenda tam
pouco é, en embargo, o argu
mento definitivo. Perdido o, 
e pacios tradicionai para a 
re lacións humana , e co oci 
en te n d ido exclu ivament 
como valor de me rcado, ou 
re trinxido a ámet exce i
vamente in titucion.ai , O" xo
ve tamén precisan re pirar o 
aire de libertade de in tala-· 
cións lúdica construida por 
ele" memo. 

Nace a · í unh cu ltura "nku
pa", un m vim nt - imult:í
n o en t do o plan t· - frente 
ó que non valen porra e ¡üc 
oi e podcrá omhatir faccn

d dcs·aparC<...l:r as úa causas. 
Que ninguén se tome o luxo 
de ·er indiferent . + 

VOLVER AO REGO 

Saen á luz n o E. tad o 
Unidos algun dado so
bre a fin a nciac ión da 

grandes empresas ao partido 
de Clinton .. O gasto en publi
cidade nos meios de comuni
cación dos últimos candidatos 
apro~imouse aos 22 mil mi
llóns de pesetas. Hai firmas in
dustriais que pagan por igual 
aos dous partidos en liza. Case 
ninguén o ve mal. Est á en 
consonáncia co espíritu do 
mercado libre . Quen máis pa
ga obtén méllores prevendas . 
O 52% da povoac:ión non vo
ta, pero é suficiente co 48% ' 
que o fai. N outi"o lugar este 
siste'ma recibi ría o n ome de 
democráci a bananeira, p ero 
quen critica a pátria da Gene
ral Motors? + 




