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PDIS AGDRi\ lMOS PERTEN
CER PRIMEIRO AO SUBDE
LEGAPO DO GOBf RNO, DES· 
POIS AO DELEGADO DOGO· 
BERND f LOGO A GOBER~ 
NO CENTRl\l, PERO DE-

Beiras pide á Xunta que paralice a privatización 

. de lnespal 
~-----1-· -----~ 

Alberte R. Feixoo: 
"Os socialistas galegas 

teñen o seu sítio 

O PP galega rexeita unha iniciativa ·do BNG e o 

P.P de Madrid apróbaa 

------12------ o 

~SAPARECE O GOBERNO 
CIVIL 

¡ 

Viciños, ecoloxistas e sindicatos ·de Ferro! 

concéntranse para peder a recuperación da ria 
------11~------

en Esquerda 
Nacionalista" 

---9---

Críticas internas en UGT e CCOO á postura· 
negociadora da direción 

------13------
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Fraga aumentou un 25o/o o número 
de altos cargos 

(Páx. 4) 

Seat_ admite que o Arousa 
se denomine así na Galiza 

(Páx. 4) 

Trunfo eleitoral da guerrilla 
salvadoreña 

(Páx. 17) 

Duas ideas de Galiza 
O debate sobre a privatización de Inespal deixou ás claras duas pro
postas nidiamente diferenciadas de deseño político para Galiza. Un
ha a do nacionalismo, representada por Xosé Manuel Beira , e outra 
a da direita española, defendida polo conselleiro António Couceiro. 

- Movéndose a ritmo eleitoral, coxuntural e contraditório, a do 
PSOE, os primeiros que falaron de privatizar, expresada por Ismael 
Rego. Beiras defendeu a integración de Inespal (por exten ión das 
fábricas de enclave) na economía galega. A Couceiro só lle impor
tan que estean situadas na nosa -xeografia. Son dous concepto que 
í·esultan moitas veces antitéticos. Cando Beiras deseña unha econo-

. mia autocentrada faino, ademáis, desde o marco e tatutári actual. 
Demanda -a pertenéncia de Inespal au grupo industrial público gale
go, coa Xunta presente no Consello de Admini tración, c n capaci, 
dade de decisión, pois hai competéncias no Estatuto para i o. Para 
Couceiro o importante é que a fábrica non peche, a umind 1 g 
non só as directrices da UE, senón os dictado das multinacionai · 
foráneas. Beiras, como os traballadores de Alúmina-Alumíni , pr -
pón acordos cos grandes grupo do alumíni , Couceir d~ixalle to
da a capacidade de decisión ás multinacionais. Beira pr tende que 
os benefícios das indústrias revirtan na Galiza, C uceir (e P OE) 
defende intereses económicos alleos. O que pode facer agora a ame
ricana Alcoa en lnespal, xa o fixo a cariadiana Alcán apr veitando 
os bidóns do Ca.son para reducir a produción, aumentar pr z d 
alumínio en franco descenso, e de cabezar o comité de empre a. • 

GUÍA DE BALNEARIOS E FONTES DE GALICIA 
Tomás Ares Güimil - María Xesús Vila González 

Un completo e animado 
percorrido polos balnearios 
galegas que recupera toda a 
beleza ~ utílidade destes singulares 
establecementos. 

A escasa e conf~sa información pública ralentiza as reclamacións 

Cartos galegos perdidos~ 
na Suiza 

O problema da recuperación das pensións complementares suizas anteriores a 
1985 segue sen solucionarse. Apesar de que a Seguridade Social xa ten un me
canismo burocrático para iniciar as reclamacións, puidemos comprobár na pró
pria Suíza que os consulados se topan desbordados para un traballo que implica 
rastrexar por máis de 14.000 distintas institucións de previsión. Pésie á dificulda
de os sindicatos calculan en vários miles de millóns o diñeiro que pode estar perdido. 
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As entidades consulares quéixanse na Suíza de. que 'a xente pede sen saber' 

·A reclamación das pensións complementárias 
descobre a deficiente información aos emigrantes 

9* XAN CAR~ALLA (ZURICH - GEN_ÉVE) 

Un _funcionário no consulado español queixábase o sábado dia 15 nunha mesa redonda na Casa do Povo en 
Zürich í "é que mandan todo tipo de papeis, e. moitos ·xa cobr.aron", pa.ra insistir despois, confirmando a escasa 
información', "como se soubo por Rádio Macuto todo o mundo pergunta". Os sindicatos que levantaron a lebre 
creen que ainda s.e debe facer un esfÓrzo maior de búsqueda para volver a Galiza vários miles de millóns cotizados. 

''tesauro esquenéido dos emigran
tes" titulaba a pasada semana o 
semanário de Lausanne L 'illustré, 
que mandou dous enviados espe
ciais a Galiza para comprobar ca
tro cq.sos de emigrantes -retorna

mación ·pormenorizada) reparti
dos ~ntre milleiros de famílias. 

A situación dos cartas esquenci
dos foi lévantada polo interese 
do SIT, unha central sindical con 

dos que tiñan de
re i to a que lles 
reintegrasen os 
cartas per-didos 
nas caixas de 
pensións (cerca 
de 14.000 diferen
tes) constituidas 
denantes de 
1985. A atención 
pos emigrantes 
galegos na Suíza, 
en especi~J alerta 
pola preocupante 
crise económica 
da Confederación 
Helvética, con-. 
trasta coa escasa 
información públi
ca das institucións 
de emigración.es
pañolas, a Xunta 
de Galicia e mes: 
mo os meios de 

actividade no 

A . ·, :: · .. cantón ·de Ge.ne-
actu al lei su'Lzá"" ve, na ~que' trr,ibá-

. lla o galega Xe-
contempla Un sus Gómez. En-

prOCeSO de carq~dos· da liqui.-
dac1on dun fondo. 

constitución de, l;>:~nsións do 
. - gremio de Par-

dunha Ca1xa ques. e Xardins, . 
· . no que cotizaran 
Suplementar, os traballadores 

t.d 1 entre 1972 é garan 1 a po o 1985, ~topá,ronse 
Estado para os cunha lista de 

' 488 persoas titu-
CaSOS de quebra lar~s de contas 

d . t't . , variando entre as lílS 1 UCIOnS 1.000 e 20.000 

de previsión francos su~zos (o 
· Franco· Suizo es-

tá a 1 00 pesetas 
no cámbio), su-

comunicación galegas, cando se 
está a falar de c~ntidades que 
poden sumar vários miles de mi
llóns (imposíbel facer unha esti-

. mando un total 
de 1,7 millóns de francos. As 
xentes do SIT puxéronse na pis
ta da búsqueda e toparon a ca
se todos os italianos, sendo a 

meirande dificuldade cos portu
gueses e cidadáns do Estado 
español , nomeadamente gale
gas que representan case un' 
70% do total dos emigrantes do 
estado na Suíza. 

Daquela foi cando, através 
·dunha mensaxe na rede Inter
net, ·d.eron co programa ¿Quién 
sabe donde? que coa sua emi-

Luís Barros, .coordenado da CIG no can
tón alemán. 

sión en Novembro pasado, puxo 
en alerta a milleiros de emigran
tes retornados. Ali sairon Xesus 
Gómez e Boumedienne Benmi
loud dando o aldabonazo e re
plicando ao Consul español en 
Genéve que provocou confusión 
na sua intervención ao misturar 
Pensión de Vellez e Comple
mentar ou Pensión-Casa 

A lista informatizada elaborada 
en Genéve polo Cónsul Barcia -
que só atende a dous . cantó ns 
suízos- serviu para unha primei
ra reunión de asistentes sociais e 
autoridades políticas dos conce
llos galegas en Compostela. Da
quela reunión saiuse a buscar por 
concellos ás xentes da lista, pero 
segundo diferentes asistentes so
ciais dos concellos consultados 
por A Nosa Terra "os enderezas 
do consulado teñen máis de quin
ce anos de antiguidade e apenas 
puidemos . loc~lizar o 50% das. 
persoas. Moita xente que ven 
procurar información faino porque 
saiu na televisión" . O labor da 
Xunta finaHzou despois desa reu
nión, porque ademais non teri 
maiores competéncias, pero o 
governo autónomo gábase _de ter 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

axudado con tres millóns de pe
.setas(!!) para actualizar a lista do 

. Cónsul Bárcia. 

Escasa información 

Francisco Serrano, funcionário 
do Consulado de Zürich explicá
banos nun debate público o pa
sado dia 15, "é unha loucura. 
Chegan paquetes até con quilos 
de documentación. Algun envia 
até resgardos dos supe~merca
dos. Penso que se fixo unha bo
la de neve", admitindo que qui
zais haxa falta de información e 
que se é un dereito adquirid.o 
débese reclamar. 

14:000 Caixas de Pensións que 
. se constitUiron antes do 1985, e 
que ao non ·haber unha -leí co
mun tiñan cadanseu reglamen
to, similar pero distinto, porque 
algu_nhas contemplaban tempos 
míriimos de traballo para poder 
.devolver os cartas", explica Xe
sus Gómez. Segundo o SIT ,' 
que se segu.e facendo nas suas 
publicacións a pergunta "Onde . 
durmen os millóns dos traballa
dores inmigrados?", extrapolan
do os dados de que se dispoñen 
poderian estar máis de 300.000 
millóns de pesetas fructificando 
nas distintas caixas lonxe-dos 
seus lexítimos danos. 

~ESTA SEMANA 3 
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A TVE xa anuncíou que renún
ci a a responder a máis peti
cións, desbordados palas de- . 
mandas. Segundo responsábeis 
do Centro de Asisténcia e Infor
mación da Seguridade Social de 
Santiago, "cando o programa 
chegamos a ter 1 O e 12 consul
tas diárias, pero agora baixouse 
ás 4 ou 5 a semana". A realida
de é que os poderes públicos 
non se teñen ocupado de facer 
nengunha información pública 
ou publicidade que aclarase os 
termos da demanda, ainda que 
internamente a información do 
Ministério de traballo e Asuntos 
Sociais, é moi precisa e coñece 
polo miúdo en que consiste a 
tramitación a levar a cabo. 

Á esquerda, Emilio Bárcia, Consul 'español en Geneve. Xesus Gómez na sua oficina do SIT .en Geneve desde ond.e atend~ a xestión das pensións complementares. X. CARBALLA 

A actual leí suíza contempla 
ademais un proceso de constitu
ción dunha Caixa Suplementá-

,ria, garantida polo estado, na 
que seria preciso ingresar os 
cartas das Caixas que se disol
ven. Suxiren os sindicatos a po-

"Oferecémoslles ao Cónsul toda sibilidade de fornecer un docu-
a axuda que queixeran derivada mento semellante ao da Pen-
da nosa experiencia de trato co- sión de Vellez (AVS), que sim-
as empresas , pero non parece plifica toda a_trStmítación, "ajncfa 
especialmente que os emigran-
interesado", di- A tes de hoxe coñe-
nos Xesus Gó- realidade cen mellar os· 
mez, que tamén ~ r • • d seus der.eito.s ':. 
entende que .se o e que 0$ pO eres Gómez taméri 
tema non debece r bl" -desminte que o 
é debido á pre- pu ICOS non se traballador retor-

-sindicato GBJ, .explica que está 
tramitando actualmente vinte 
casos "e ainda ésta semana re
cebemos unha nova remesa 
que nos repartimos ,Xe.sus. Gó
mez ·e máis eu segóndo per
tenzan á zona alemana e italia-._ 
na ou a francesa". Para este 
xoven sindicalista a valoración 

é que "hai desídia porque bus-
. car as pensións-casa é moi la

borioso, e.· ademais ·a _xente re
clama a cegas porque cando 
chega.r:on tarñpouco nin_guén lle 
expl"ic~'Ou os set1s dire1tos,· Para 
min qu·e o PP, co_a colabora
ción do Cónsul de Genéve, de
catouse de que era unha baza· 

,: ,e .. : :-
Tfámit,es oficiais e SiridicOis 

·,:Y~ ,. 

sión dos sindica- teñen ocupado nado poda saber -
tos , en Gal iza se se ·incluían os 

Q trámite ofi<?·ial pódeo: iniciar · 
calquer persoa que estivese nq 
Su íza trabal landa antes do 
1985. Se s_e dirixe acis serví
cjos sociais· das· cbncellós es
tes teñen xa información da db
cu m entació n a arrecadar de
nantes de ir aos Centros de 
Axuda e Información da Segu~ 
ridade Social. · (Teléfono gratui
to 900 16 65 65) 

cm b~letin v'erd~ :de ·xfro da enti
dade bp.ncária á güe deba en
viarse o diñeiro das presta
cións, · fotoeópias das derra
deiras nóminas e outros docu
mentos que, poda ·consegufr da 
institución de previsión . 

nomeadamente de facer cartas nas liqui-
a CIG, que ten dacións que lles 
posto os seus nengunha facian ªº mar-
meios para coor- información OU char da Suíza "o 
denarse cos traballador perci-
seus afiliados na publicidade que bia o finiquito pe-
Suíza , que son ro os cartas da 
os encargados aclarase OS Complementar 
de buscar as cai- habia que pedilos 
xas de pensións termos da especificamente. · 
e comprobar se d d E quen sabia co-
hai cartas a per- eman a. mo facelo?". 
ceber. 

"A dificuldade -
e quízais o desinterese consu
lar- estriba cando hai que se
guir polo miudo a pista das case 

Luis Barros, co
ordenador da 

CIG para a recuperación des
tas segundas pensións na zo
na alemana, e funcionário do 

Nestes centros fornécenlle ao 
interesado un impreso sinxelo 
no que debe incluirse o derra
deiro enderezo na Suiza e pé..: 
dese tamén a derradeira em
presa, mes e ano no que se 
traballou alá, ademais do nome 
e dirección da Institución de 
Previsión. Tamén se debe ad
xuntar Fotocópia da tárxeta 
AHV/AVS (por diante e detrás), 

Precisamente a petición destes· 
documentos sobre as institu
cións de previsión ou Caixas de 
Pensións, son os que semellan 
rñáis difícil de conseguir polos 
particulares,_ que descoñecen 
os seus direitos, e implican un 
verdadeiro rastrexo das autori- . 
dades consulares da Suiza que 
se amasan desbordadas por un 
traballo para o que non se in
crementou persoal. 

Pala sua banda a CIG ten ofe
'recido as ·su as oficinas na Gali-

Busquen os cartas dos emigrantes 

eleitoral q1,.1e podia xogar, e 
alardeou de que tiña o tema 
controlado, cando estivo provo
cando confusión entre a Vellez 
e estoutra pensión. É triste que 
un membro do PP teña que 
acudir a estes métodos para 
tentar salvar a maioria do ac
tual governo da Xunta" + 

za para facilitar. información 
que despois remite aos seus 
afiliados na. Suíza, que se ser
ven da estrutura dos sindicatos 
suizos para localizar as. dife-

. rentes Caixéis. 

O trámite é moi sinxelo. como 
puido comprobar a redacción de 
A Nosa Terra, que en dous ca
sos escollidos ao azar, remitiron 
a documentación a Xesus Gó
mez e Luis Barros, que lograron 
o reintegro de importantes -can
tidad~s en apenas quince días. 

A tramitación oficial e sindical 
non ten gastos .Para os traballa-

' dores retornados que queren 
saber, ainda que xa algunha en
tidade bancária e xestoria se ten 
oferocido, ·con fin lucrativo, para 
recuperar as pensións-casa. + 

Cando un emigrante tomaba o barco ou o tren, coa 
sua maleta cargada de roupa e mágoas, estaba 
perdendo o dereito ao traballo no seu próprio país. 
Chegou ao lugar que lle fornecia a posibilidade de 
gañar o pan para el e os seus, e no meio dunhas 
condicións de vida moitas veces infrahumanas, para 
subsistir ou aforrar o máis posíber, fois~ facendo lugar 
na vida e tamén construindo, con todas as suas 
grandezas e misérias, a máis formidábel epopeia de 
Galiza, que dura xa case dous séculas. · 

de pleno emprego que xa hai tempo remataron, os 
. emigrantes galegas foron chegando en distintas 

vagas, ben para conseguir ·un permiso definitivo e 
integrarse malamente nunha sociedade nas que a 
língua e ns costumes eran moitas veces 
indescifrábeis, ou para servir temporeiramente a sua 

rica. cunha plusvalía engadida á tirada aos 
traballadores primeiramente. 

Nos momentos da prata dóce de América ou desde os 
anos 50 na Europa, o Estado español só se 
preocupaba, cando o facia, de arranxarlles os papeis e 
que liscasen. Despois cada un governaba o que podía 
para sair adiante entre bágoas, saudade e suor. A 
história da emigración Suíza ten todos eses 
compoñ.entes e o·tópico cruel engadido de que eran 
emigrantes que gañaban cartas como querían. 

A. real.idade das mulleres e homes emigrantes, aliada 
in situ, ou coñecida por todo galega' que levante,a 
vista entre a sua própria família, é moi distinta. A · 
Suíza, durante moitos anos amparados nos tempos 

mande obra. · 

A burocrácia suiza; alimentada por unha lenda de 
eficácia que só se poden permitir os paises ricos, 
teceu toda unha lexislación laboral que, proibindo a 

· folga e admitindo o despido libre por médio dun pacto 
soci?I que hoxe está en cuestión,foi pioneira en 
constituir uns fondos de prevención. a sobrepoñer por 
riba da pensión de vellez. 

Pero o emigrante que chegaba c0 contrato na man -
porque senón non entraba na hermética e policial 
Suíza-, vía unha ringle-ira de conceitós" na sua nómina 
que ninguén se encarregaba de traducirlle. Houberon 
dé pasar máis de vinte -anos para que os sindicatos, e 
non os estados suízo ou español , se decatasen de que 
se tiña estafado a moitos emigrantes. E que os cartas 
que eran seus por direito servían para que Suíza fose 

'' 

Plartteada a necesidade de reclamación hai que xulgar 
a mistura de desídia e oportunismo dos governos . 
central e da Xunta. Oportunismo para evitar o ridículo 
político de abandoat a abriga de cumprir cos 
emigrantes e resgatar miles de millónspara a 
economía do país. Desídia porque o fai empuxado 
pala masiva.reclamación difundida polos sindi9atos 
através dos meios de comunicación, e porque non se 
fai publicidade masiva entre os afectados (emigrantes 
retornados) nen se fornecen médios renovados nas 
representacións consulares da Suíza para investigar 
eses fundos de pensión. 

Agora Fraga anúncia a sua. viaxe eleitoral 
correspondente á Suiza. Pretenderá vender unha 
eficácia que neste terreo non se amosou. Acaso 
porque, vergoñentamente, a competéncia sobre 
Emigración non se contempla na autonomía . . E 
talamos desde Galiza, unha naci.ón que ten tantos · 
fil'los fóra do'território como dentro.+ '"" 

Ji. NOSA TERRA 



GAL IZA 
Prima a libre designación e amortízanse prazas de auxiliares, segundo 'un informe da CIG 

Os .altos cargos aumentaron u_n 25% cos governos de Fraga 
9* CARME Vll;:>AL _ 

Un 30% máis de subdirec
tores xerais de-sde o ano 
1991 -xa co governo Fraga-, 
118 xefes de servizo por riba 
dos que habia naquel ano, de 
52 Directores e Secretários 
Xerais pasouse a 55 na ac
tualidade, de 40 delegados 
provinciais é! 44 e de 74 ase
sores a 81. Estes son algu_ns 
dos dados que ·se tiran do in
forme elaborado pola sec
ción da Administración Auto- · 
nómica da CiG, que mostra 
como as promesas eleitorais 
do PP incumpríronse para dar 
paso a uns servizos adminis
trativos que viron ampliar os 
postos de altos cargos e de li
bre designación e nos que xa 
se nota o clima preeleitoral. 

No balance do sindicato na
cionalista exclúense os cargos 
directivos nomeados en entes e 
empresas públicas, dado que 
"dispararía o número espectacu
larmente" debido ao incremento 
deste tipo de órganos durante 
os últimos sete anos do governo 
do PP. En 1990 habia un ente 
público e Fraga multiplicou por 
sete. o seu número e criou quin
ce sociedades públicas que te
ñen unha dotación presupostá
ria de máis de vintedous~ mil mi
llóns de pesetas. A xestión de 
persoal destes órganos está fó
ra do convénio único da Xunta e 
do control sindjcal e parlamentá
rio. Mesmo a recén aprobada leí 
de control dos ~ntes públicos re
sulta, para Manuel Diaz, .da: 

Hai organismos q~e teñen case tantos derectivos como persoal. Un exemplo é o Consello Consultivo, con maís de un chofer por Conselleiro. A. IGLESIAS 

CIG, "inoperante xa-que se si
gue contratando de forma irre
gular, seguindo critérios cliente
lares sen ter en conta os crité
ri os de obxectividade que · se 
anunciaron, crian organismos 
incontrolábeis para ter as mans 
libres e mesmo lle están quitan
do contido a ·algunhas c;onsella
rias, como é o caso do Medtec, 
que utiHza servizos dos hospi
tais e lago aparece como rendí
bel . A forma de actuar vese ta
m én en que as oposicións que 
fixeroñ están impugnadas por 
todo o mundo". Engade tamén 
que en certos entes criados ·pola 
Xunta se dá unha estructura. la
bora! cofl cl~ro predomínio de 
altos cargos. · ·, · 

Clima preeleitora' 

O voceiro da GIG na Administra-

ción autonómica considera elo
cuentes de máis os - d~dos por 
estar tirados dos próprios presu
postos aprobados no Parlamer:i-

to no a·partadü de gastos de 
persoal nos distintos nív.eis: "O 
PP vendeu moito a redúción de 
gastos· e a supresión de cento 

A. EIRÉ 

A percura du_n titular 
Fraga Iri,bame demandou no Senado máis . axuda para a sanidade 
galega. A semana seguinte, o conselleiro do ramo, Hernández Ca
chón, visitóu en Madrid ao ministro de Tráballo, Javier Arenas, 
na percura dun titular que puxese de manifesto que Madrid atende 
as reivin.9kacións de Fraga. Publicítase que s~ construirá un cen
fro, para a rec'uperación de minusválidos físicos e dous novos hos
pitais. Hai pouco tempo que tanto a Xunta coma o· ministério se 
negaron a aceitjlr un centro para minusválidos físicos construido 
en .Chantada hai máis de 15 'anos e· que, xa rematado, nunca en
trou en funcionamento, pésie a se·r unhas instalacións modelo. O 
seu promotor, o .P~dre Lamas, donoullo, ao fill, ·a· NaCión de Ben
post_a .. D0s hospitais a construir, en Lugo e no Barco nen están feí
tos os proxectos, anúncian que se realizaran antes de fin de ano, e 
menos se sahec.ainda de onde vai sair o diñeiro para a sua finan
ciación. Dá o mesmo, os titulares, haber, hóuboos. + 

. }-' .... : 

Tomari·a a medida despci·s·d&éxito7·da campaña da Mesa, que a considera insuficiente 

once unidades administrativas e 
nas mesmas cifras vese como 
primou o aumento de altos car
gos e pastos de libre designa
ción en níveis superiores", sina
la remitíndose ao incremento 
dun 30% no nível 30 e un 24% 

. no nível 28, ambos adxudicados 
mediante libre designación, e 
dun 24% nas xefaturas de servi
zo, cun aumento de 118 prazas. 
Diaz estima que os postas de li
bre designación que existen 
neste momento na administra
ción galega rondan os 1.1 OO. E 
menrres a transferéncia de fun
cionários explica en grande par
te o crecimento dun 17% que se 
aprécia no-s presupostos -cunha 
criazón de. empr-ego público pa
ralisada e só aberta a oferta pa
ra cobrir baixas e xubilacións- , 
a diferéncia no número de altos 
c~rgos dépese en exclusiva á 
criazón de novos postes nos go
vernos da Xunta nunha pirámide 
qüe, para a C IG --sindicato 
n:laioritário en ·San Gaetano- "se 

· estreita por abaixo e engorda 
por arriba. Gríanse .. Subdirec-

cións Xerais ou Xefaturas de 
Servizos para colocar a militan
tes do PP e postas tan necesá
rios como subalternos ou auxi
liares administrativos son amor
tizados para cubrilos despois 
con asisténcias técnicas con 
empresas privadas". 

Tamén a reunión celebrada re
centemente polo presidente da 
Xunta en San Gaetano cuns 400 
cargns políticos, e denunciada 
pala .CIG, dá conta do estado 
dunha administración na que xa 
se está a apreciar o ambiente 
preeleitoral. Manuel Diaz sinala 
que se aprecia "certo nerviosis
mo na xente que entrou na Ad
ministración por conta do PP , 
ven que pode haber un cámbio 
de governo e temen que as 
suas prazas estén en perigo ; 
estanse a crear postas para 
xente influinte eleitoralmente e 
Fraga anima aos seus numero
sos altos cargos a traballar 
arreo de cara ás eleicións como 
fixo n·a reunión que tiveron en 
-San Gaetano".+ 

Seat admite dar o nome de Arousa aoS -coches-comercializados na Galiza 
O feito de quedar colapsada a 
centraliña da Seat por mor das 
numerosas chamadas telefóni
cas de protesta e as quince mil 
cartas recebidas pala direcci0n 
da empresa automobilística, 

. obrigaro·n á dirección pa.ra Gali
za desa compañia a admitir a 
posibilidade de comercializar 
no naso país o seu novo veícu
lo co nome de Seat Arousa. A 
medida supón un relativo triun-

· fo da Mesa para a ,Normaliza
ción Lingüística. 

A campaña desenvolvida pola 
Mesa para a Normalización Lin
güística a pral do Seat Arousa, en· 
lugar dn nome deturpado Seat 
Arosa, obrigou á compañia a va
riar o seu nome na comerciali
zadón na Galiza. A Mesa estimou 
esta medida como insatisfactória 
porqae a "rectificación doméstiea" . 

.~: 

seria "un agrávio engadido, ao 
p_retender minimizar o naso idio
ma e facer da nosa cultura un va
.lar ariano e inservíbef para desen
volverse no resto do mundo". 

Á marxe da re~ativa vitória que 
supón este anúncio; a Mesa da
ría á Seat unha "felicitación pú
blica sen neng.un tipo de reser
vas" se pon eh "todo o mundo o 
único nome legal popular e tra-

diciónal da bisba~ra galega" ao 
novo utili~ário, pero en caso con
trári0 anúncia que "a campaña 
de desprestíxio non fixo ·máis 
,que comezar". 

Por outra banda, admitir o nome 
de Seat Arousa· nos coches que 
se vendan na Galiza significa re
coñecer que era~ falsos os argu
mentos da compañia filial da 
Volkswagen cando chegou a di-

cer que extraía ·o nome dunha ' 
estación Gle esqui da Suíza. En 
realidade, a empresa .non cesou 
de contradicerse desque anun
ciou que Arosa habia ~er o nome 
do seu r:iovo utilitário. Seat trata
ra de responsabilizar á campaña 
da Mesa do feíto de apresentar o 
coche en Lanzarote, cando a 
medida tora publicada mesmo 
cando anunciou a saida ao mer
cado do novo coche.+ 
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Mobilización da Plataforma pota Defensa, do EQsiao P.úblico_de ViQ.o.o Xoves 20 
. , • 4. . . - ~ , . .. ~ .• ;;-G . . :: -" : :.. .. : 

A escola pública crit~CCI que 
a Xunto tome pC.rtidO po_la privada~· 
*A. ESTÉVEZ 

Mentres medra o nú
mero de matriculados 
nos centros privados 
neste curso, profeso
res, pais, nais. e alunos 
do sector público amo
san a sua preocupa
ción polo recorte no 
ensino. Nos tramos de 
idade máis baixos, as 
escolas infantis priva
das das cidades teñen 
máis alunos que as pú
blicas; nos centros nos 
que está implantada a 
ESO non teñen mate
rial nen persoal axeita
do e os directores dos 
institutos ameazan, ou
tra vez, con demitir en 
bloque se non receben 
atención. Na comarca 
de Vigo, está convoca-

O curso 96·97 comezou con mobilizacións no ensino como a que se ve na foto. A. IGLESIAS 

da unha mobilización para o tarse á lei mentres Educación 
Xoves 20 pola Plataforma en sostén o contrário", asegura. 
Defensa do Ensino Público. 

Demisións dos directores 
Celso Currás, conselleiro de Edu- . 
cación , felicitou aos directores - Son 27 organizaci-óns sindicais , 
dos coléxios privados e relixiosos · políticas, profesionais, estudian-
polo incremento das matrículas tis , sociais, pedagóxicas e vici-
nos seus centros e sinalou que ñais as que apoian a mobiliza-
ambas ofertas, pública e privada, ción do Xoves 20 ria comarca de 
son complementares. A Platafor- Vigo, que reclaman un maior or-
ma pola Defensa do Ensino Pú- zament9 para o ensi.no de cara á 
blico, oa que están integradas co- construción de novos centros e 
lectivos viciñais, políticos, sindi- de dotalos con partidas para 
cais e sociais, califica de "atenta- gastos de mantimento e funcio-
do" contra .o ensino público favo- namento. Estas organizacións 
recer aos centros privados. Para eren que se está a beneficiar ao 
Henrique T ello, mestre e deputa- empresariado privado e peden 
do do BNG, non hai oferta com- que se manteñan os servizos de 
plementar. "Cando se beneficia transporte e comedor sen que 
un en detrimento doutro non hai estes se convirtan en oferta ex-
complementariedade. A educa- elusiva dos centros privados. 

Pala sua parte, os institutos de 
bacharelato peden desde hai 
anos cartas para os gastos de 
mantimento e reparacións cun 
problema engadido: a implanta
ción nalgun deles da ESO. En 
04rense, as equipas directivas 
dos centros da ESO, institutos e 
FP ameazan con demitir en blo-

que se non se- destinan carfos 
para manter os centros e incluso 
talan de que terán que pechar 
as portas . A soludón proposta 
polo delegado provincial de 
Educación de Ourense Xosé 
Luís Muñoz: que os centros ·de 
FP repa~an co resto xa que re
ceberon máis cartas. 

Pero tamén os proprietários dos 
centros privados subvenciona
dos están descontentos. A LOX
SE exixe reformas das que os 
responsábeis d_os centros priva-

. dos queren pasar factura -ao Go: 
verno . O conselleiro felicitaba 
aos directores dos coléxios· reli
xiosos e estes devolvianlle a ·pe
lota repostando que un 60% dos 
centros concertados ainda esta
ban pendentes da acreditación 
definiva para poder impartir a 
ESO. Desde o Governo central 
estase estudando a· posibilidade 
de modificar 6 deQreto que regu
la o número de alunes por aula 
para no·n ter que limitarse a 30. 
Mália as queixas, o aumento dos 
orzamentos medrou: se en 1989 
tiñan asignados 7.817 millóns de 
peseté!-s en 1996 foron 16.264. • 

ción infantil, de 3 a 6 anos, está 
subvencionada con 2.155 millóns 
de pesetas. Nas cidades este tra
mo de idade concéntrase nos 
centros privados", sinala. 1.000 
nenos máis de 3 anos incorporá
ronse ao ensino no curso 96-97, 
segundo os dados de Educación. 
As escalas privadas absorberon 
a metade. No curso 1995-96 ha
bia un total de 233.627 alunas re
partidos no sector público en 
Educación infantil , Primária e 7º e 
8º de EXB; nos privados, 93.500, 
o 28% do total. 

· Os centros elixen aos seus alunos · 

Os servizos complementares son 
determinantes. A supresión do 

.comedor nos coléxios públicos 
supon un ponto menos para es
tes á hora de que os país esco
llan centro. Mentres, os privados 
oferecen este servizo. "A maioria 
dos país ainda que teñan que pa
gar algo prefiren que os nenos . 
queden a xantar na escala por 
unha cuestión de tempo", di An~ 
xo Louzao, responsábel <;te Ensi-

, no da CIG. Para Henrique Tello, 
do BNG, é necesário que a edu
cación infantil estea integrada na 
cons.ellaria de Educación e nón 
en Família, postura coerente coa 
posición dos nacionalistas en re-
1 ación á que a escolarización 
neste tramo de idade, de 3 a 6 
anos, sexa obrigatório. "Levo di
cindo anos que nengunha escala 
reune as condicións para suxei-: 

• ) 1, f\ ' Jr ... -" \ ._ ..... 

A aprobación por parte da 
Xunta do decreto de eleición 
de centro de en.sino significa 
que se rematan con critérios 
como os de zona para matricu
larse. Actualmente os centros 
privados ·teñen· que facer oferta 
pública de prazas e comunicar 
as vacantes cada curso esco
lar. Teñen prefer-éncis.t qs estu
dantes do bairro e., sen· embar
·go, moitos centros non contan 
nas suas aulas con· estes. "Le
vo tempo pedindolle · á conse
llaria que me facilite os endere
zas dos alunes de determina
dos coléxios privados. Non se 
precisan os nemes, chega ces 
enderezas para comprobar 
que non son dese bairro", sina
la Henrjque Tello. 

Seg'undo o deputado naciona
lista, este decreto non vai signi"" 

ficar que os a.lunos 'elixan cen
tros senón que rematarán por 
ser estes quen elixan aos seus 
matriculados "en función das 
notas que teñan, o diñeiro e a 
clase·social" rachando e.en todo 
"ba·remo obxéctivo". Desprén
des~ desta explicación que as 
diferéncias entre privado e pú
blico irán medrando en troques 
de complementarse. "Se a isto 
se lle engade o prestíxio do pri
vado máis os servizos que ofe
recen é unha desfeita para o 
sector público. Botan para 
atrás á xente que, nun princí
pio, matricularia aos se~s tillos 
no ensino público e que, sen 
embargo, fai un sacrifício se lle 
dan de comer ou lle imparten 
actividades extraesc.olares. 
Ademais a: tendéncia é que un
ha vez matriculados prosigan 
os seus estudos na privada".• 

A NOSA TERRA · 

Un ano despois da m~ción expulsan 
ao tránsfuga de Maceda 
Uo ano despois de -que o concelleiro do PSOE Xúlio Altami-
ra apoiase a moción de censura do PP contra o alcalde do 
BNG en Maceda, a Comisión de Conflitos do Partido Socia-
lista acordou a sua expulsión : . 
Alta.mira G.onc;iuerira ·ser nemea- ~- = ..... ~. -'-.-. -=----------=..., 

- do alcalde ·cos · votos · do PP, > " 
desprazando ao nacionalista 
Bi.eito Seara. O tránsfugé?-, que é 
cu~ado do ex alc.alde de. O.ureri-

"" se\ ·Manuel V-eiga Pombo, ase- · 
gurou no seu descargo que· a 
operación foi autorizada polo 
coordenador provincial do 
PSOE Xabier Casares. Altamira 

. chegou a aportar como proba 
unha grabación dunha conversá 
telefónica con Casares. As de 
Ourense foron o comezo dunha 
xeira de mocións do PP en toda 
Galiza que culminaron coa mo- · , · 
ción de censura nas Pontes. O 
BNG xa denuñciara a per.misivi-
dade do PSOE e anunciara que a de Maceda habia de de
sembocar en repetidas práticas de "golpismo municipal":• 

5 

-O Coléxio Peleteiro non introduce o ensino 
de galego pero Q Frian si 

·. 

O subdirector do Coléxio Peleteiro de Compostela, . 
denunciado pola Mesa para a Normalización Lingüística 
por non dar en galego as asignaturas preceptivas, asegu
rou que este "éumpre todos os rerquisitos en matéria lin
güística marcados pola lei", pero non aclarou en que con
siste o cumprimerito. O que tamén afirmou foi que non re
cebiron "nengunhá notificación da Consellaria de Educa
ción", o que para a Mesa denota un ha atitude 
"neglixente" de Educación "especialmente laxa á hora de 
velar pola legalidade nos centros privados". O Coléxio 
Público de Fr.ian, en Teis-Vigo, informou da situación de 
galeguización do centro, desmentindo a denúncia da Me-

. sa. Para o caso do Coléxio Peleteiro, a Mesa pede o cám
bto inmediato e con cargo económico ·ao coléxio dos 
libros de texto que obrigaron a mercar aos alunes en cas
tellano, como sucedeu hai meses no C-oléxio Público Al
bi~o Núñez, de Casardomato (Ourense).+ 

Asemblea Nacio_nal dos CAF 
Os dias 22 e 23 de Marzo celébrase na localidade ponteve
dresa de Poio a XIV Asemblea Nacional dos Comités Aber
tos de Faculdade. O acto ten como obxectivo central esta
belecer a unidade de todo o movimento estudiantil nacion-a
lista en todos os nível do ensino e procura superar a esci
sión que deu lugar ao Movimento Estudiantil Universitá/io. • 

Os ~oloxistas reafirman a ·oposición aos 
encoros e á ene·rxia nuclear · 

,, 
A Federación Ecoloxista Galega celebrou os dias 15 e 16 a 
sua asemblea anual no Paruqe de Corrubedo, en Ri.beira, 
na que os colectivos integrados na mesma coincidiron 
que "a maioria das políticas do Governo Fraga so~ contrá
rias ao desenvolvemento sustentábel e inciden 
negativamente sobre o méio ambiente". Aprobouse 
asimesmo un conxunto (:te propostas para un modelo 
ener>e.ético adecuado que contempla a reducción da 
dependéncia do carbón e .Petróleo, o desenvolvimento de 
enexias alternativas, a paralización da construcción de en
coros hidroeléctricos, penetración .dQ gas natural, 

· oposición á posíbel instalación·dun cemitério de resídúós 
radiactivos e a potenciación dos transportes colectivos, 

. especialmente do tren.• 

Denúncia ameazas o voceiro 
da .Comisión pala Verdade:do 36-en Tui 
"Vamos matarte! Viva Franco!!" foron as ame~as proferi
das en várias chamadas telefónicas anónimas recibidas 
polo voceiro da Comisión Cidadá pela Verdade do 36, o 
historiador Bieito Alonso Fernández. Por este motivo foi 
apresentada unha denúñcia no Xurgado 'de 1 ª lnstáncia de 
Tui. O debate social na vila acrescentouse coa publicación 
das Confesións dun falanxista, publicadas consecutlva
mer:ite nos dous números anteriores de A Nosa Terra. 

A Comisión segue mantendo un intenso programa de activi
dades, anunciando par.a o 14 de Abril unha mesa redonda 
sobre a Segunda Républica en T_ui e máis adiante na Garda 
celebrarase unha outra sobre o mesmo tema. Este venres 
dia 21 en Tomiño apreséntase o libro de Edfcións A Nosa 
Terra , O siñor Afranio, autobiografia de Antón Alonso Ríos.• 

"' '1 .>r )f "> ' '\ • 
1
' '- " 1 ! _ 1 .,. • - ' .,.. •; 1,, 1 ... ' .. ~ 
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.. 

O FUTURO É ABERTO 
GONZALO RODRÍGUEZ 

Baixo este lema .. os vindeiros 22 e 23 de 
Marzo os CAF-CAEF celebraremos en 
Poio a nosa Asemblea Nacional, a déci
mocuarta desde que no curso 83-84 se fun
daran os comi~és. 

Moitas causas teñen trocado desde aque
las datas, ternos vivido etapas de áuxe e 
decaimento, de erras e acertos e ternos 
superado vários govemos universitários, 
autonómico's e estatais, -pero como entón 
a nosa actividade segue a r'espostar ás co~ 
ordenadas básicas de autoorganización 
do estudantado universitário ga1ego e a 
construción dunha ,,, 

da aprender, e non ·nos cabe dúbida que 
tanto cara á auto-organización plena do 
estudantado galego; como cara ao. condi
cionamento duns poderes políticos abso
lutamente lesivos para os sectores públ'i
cos en xeral e para o ensino en particu
lar e dunhas institucións educativas de
terminadamente empecinada¿ eh cami
ñar de costas á sociedade que as susten-

. ta, as suas necesidades e o próprio aluna
do é necesário seguir sumando forzas e 
esforzos, tanto entre o estudantado en . 
xeral como entre aquelas organizacións · · 
universitárias ou de ensipo medio cuxas 

aspiracións e plante
universidde ao servi
zo dun país. Plante
xamentos nos que fa
ra pionéira a mítica· 
ERGA, que non en 
vano autodisolveu-se 
no seo dos Comités 
Abertos de Faculda
de, confluíndo co res
to das sensibilidades 
da esquerda máis 
comprometida, so- · 
brevivintes á transi
ción e ao desencanto 
posterior. Ficando a 
herdanza dun proxec
to histórico construí
do s9bre a pluralida-

'E neces·ário seguir 
xamen tos son no 
fundamental coinci
dintes coas nasas. 
Cóa única organiz~
ción no ensino me
dio que podemos to
mar como interlocu
tor válido, os Comi
tés Abertos de Facul- · 
dade, 'existe xa unha 
certa coordenación; 
no caso da universi
dad e a fragmenta
ción en auséncia de 
diferéncias obxecti
Vas de fundo paréce
nos pouco xustificá-

sumando forzas 
entre aquelas 
organizacións 
universitárias 

nas que aspiracfóns e 
plantexamentos son, 

no fundámental, 
coincidintes coas nasas" 

de, o debate e a uni-
d ad e, proxecto que 
compre revitalizar ca-
da dia, hoxe máis que 
nunca. 

Ao impulso das condi
cións internas e ao de
senvolvimento das li
ñas de actuación que 
permitan progresar no 
marco <lesas coordena-
das encamíñanse as ponéncjas organizati
va e política que nesta Asemblea Nacional 
irnos debater. 

No~ existe troco, en liñas xerais, a res
peito de pfantexamentos bá~icos anterio; · 
res, pero existe .vontade construtiva e de 
contínuo axeitamento á realidade máis 
imediata que nos toca viver, ampliando a 
nosa capacidade de interlocución co estu
dantado e discernindo a evolución dos 
sucesos a medio prazo, de xeitQ. que baixo 
os prfncípio.s que, nos teñeñ caracterizado: 
asemblearismo e democrácia, consolida
mos uri.ha orgariizáéiÓn áxil, clinámice. e 
mesmo orixinal. · · 

bel. 

Que o futuro é aber
ro q.uer significar 
que as alternativas 
do estudantado gale
go, os problemas que 
o ensino está' a pade
cer, deberán plante
xarse desde unha or
ganización unitária e 
plural (aherta), ca, 

~paz de levar a cabo 
plantexamentos coerentes para un ensi
no -concebido como un ciclo contínuo e 

· c;:apaz, tamén, de desenvolv~ r a forza 
motriz necesária para promover cám

. biosr que actue, polo tanto desde posi-
cións -maioritárias. - · 

r 

Máis tamén significa que sendo- este un 
proxecto ambicioso pero imprescindíbel 
acadalo ou non dependerá de nós, o · es
tudanlado nacionalista.-Os CAF-CAEF.' 
i_mos a p~lar por él. Os que teñan seaj{:-~~ . 
llantes as feridas, como itmáns lles f~la~ :-: 
mas.+ ,,· - -

GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ pértence 
ao Consello Nacional dos CAF-CA~F; 

AS ARMAS NON TRAN. A PAZ 
CALO IGLESIAS 

As declaracións solenes dos que se autotitu
lan salvaguardas da civilización, afir¡nan 
que a Paz·e as armas deben dormir xuntas. 
Os xefes militares do Império roma..ro casa
ron a Paz coa guen:a: Se queres a Paz, prepa
-ra a Guerra. PeFO a história da paz ar.rnada,é 
a história dunha guerra xeralizada. E a his~ 
tória de 60 millóns de mortos e 1 O millóns 
de persoas inválidas, orfas ou viuvas, duran
te a Segunda Guerra Mundial. É a história 
de máis de 130 conflitos armados. desde 
1945 até hoxe, cun balanza superior aos 25 
millóns de morros, a meirande parte deles 
nas zorws máis pobres da terra. Guerras ali
. mentadas pala lndústri.a Armamentística, 
polos mercaderes da marte, polos exporta
dores de armas. A paz armada é a nai da ca
rreira armamentista, que proporciona cuan
tiosos benefícios a cerros países produtores 
e vendedores. Todos estes países están a 

1 
perfecCionar as suas técnicas de destrución 
masiva no labórátorio dos campos de bata
_lla, onde se experimenta e avalia a eficácia 
en termos de mortos, mancos e orfos. 

Hai tamén outros laboratórios, os labora
tórios de paredes ·brancas e luminosas, de 

· costas ao sangue e a dor humanas. Laborá
torios onde traballan arredor de médio mi
l-Ión de persoas técnicas na investigación e 
desenvolvimento das armas máis mortífe
ras. Xente 'que idea novos médios de des
trución masiva para convertir a terra nun 
·campo de _extermínio. 

As dedsións dos poderes públicos en España 
tamén se suman a esta Danza da Morte. En 
1990, e para un perío-

gastos alternativos de carácter civil, outros 
gastos para a vida, que non para morte, po
den criar e de feíto están a criar tamén pos
tas de traballo (mesmo máis postas, como o 
ten demostrado os estudos da Oficina de Es- ' 
tatísticas Laborais dos EE.UU). 

Ou!J'o dos argumentos xustificadores do gas
to armamentístico é o de que proporciona 
seguridade ao país; que estes gastos en armas 
valen para nos defender dos inimigos, e que · 
son de ·interese nacional. Pero, de que inimi
gos nos queren defender? Agora xa están a 
inventar novos inimigos, porque aquel blo
que militar que lideraba a ex-URSS non 
existe. Quen está a definir as verdadeiras 
ameazas sobre as nosas vidas? Como se de
fende mellor e con cantos millóns a nosa sa
úde, a nosa sanidade, as nosas escalas, a no a 
upiversidade, a nosa cultura, os nasos pen
sionistas e xubilados? Como se defende me
llar e con cantos millóns o noso médio am
biente? Como se defende mellor a reinser
ción social dos detidos, dos drogaditos? Falan 
e falan de proporcionar seguridade. Pero, 
quen se sinte seguro con tal sobresaturación 
de armamento nudear arrnacenado en silos, 
navegando polos mares, descontrolado ou 
nas mans de especuladores sen escrúpulos? 

Ternos, xa que logo, alternativas pacificado
ras. Unha delas, moi importante, é a chama
da reconversión da indústria militar en civil. 
Pódese facer, pero non hai vontade política 
de facelo. Outros son os interesees que se 
defenden: os intereses do Complexo Militar 
Burocrático Industrial, os intereses dos gran-

des ~gociantes e com
do de 8 anos, o Pleno 
do Congreso de Depu
ta_9os aprobaba un no~ 
vo programa de inves-

. timento para a reposi
. ción e anovamento de 
armas que, traducido a 
pesetas deste ano 
1997, acércase aos. 5 
billóns. Cando o Mo
vemento Pacifista en 
xeneral e a ANOC en 
particular critica estas 

'Os gastos 
armamentístié:os crian 
pastos de traballo non 

pañías e dos mercaderes 
da marte. 

T emos alternativas paci
ficad o ras. Hai alguns 
anos, o prémio Nobel de 
economía W. Leontieff 
publicaba un libro, O 
Gasto Militar, no que fa
laba da redución do gas
to militar no mundo. Al
gunhas das uas conclu
sión eran a egu inte : 

por seren 
armamentísticos, senón 

por seren gastos" 

cifras billonárias para 
produdón e exportación da morte, respón
dt'..se con certas xustificacións que é necesá-

. río analisar brevemente. 

Díse'que o gasto na produción de armas cría 
postas de traballo e dá de comer a 60.000 fa
míli<lll ésp\ffi.olas. É cerro. Pero os gastos ar
mamentísticos crian postos de traballo non 
por seren· armamentísticos, 3enón por seren 
gastos. Queremos dicer con isto que outros 

1 ª Por cada dólar de r-educióñ do ga to mi
litar, erán o paf es mái p bre o que re
s11lten máis favorecidos: o países árid s de 
Africa e os máis pobres de Asia e América. 
Neses países medrará máis o PIB e eu 
nível de consumo. 

Son imp"ottanr"c:~s os res_ultados que até o -
de agora ternos acaqé}.do, corno evidéncia, Leandro 

2ª Se os países máis r~cos reduci en o gastos 
militares e enviasen unha porcentaxe desta 
redución aos máis pobres, o resultad seria 
un crecimento nos níveis de produción, co
mércio e consumo do mundo enteiro. 

o feito de ~e.rmos a _prime ira · forza estu- . 
diantil na universidade 'co11- presenza nos . 
sete campus, e senda a única con presen-
za nas tres univers~dades. Pero por riba 
do dado cualitativo está o noso papel co
mo principal p-ol_o_ de referéncia do movi
mento estudantil, tanto · nas ' institucións 
como nas ául-as : Papd fuñdamentado. _ 
nun traballo cultural-; institucional e rei-
v ind icativo-mobilizador, en abs~luto 
exento de análises de fundo, como as que 
nos-permitiron ir dl-reitamente a unha . 
das raices específkas da ·sit'ua'.ción do en
sin<i ·na Galiza: · finahdarnento, antici
pándonos bs acontecimentós e promo
vendo a campaña mobilizadora máis for
re · do~ últimos anos na unive.rsidade, e 
que grácias-ao -papel wg~do polos CAF 
foino tamén no ensino medio~ 

Sen· emhárgo, _e como aponta o lema que 
para esta ocasión ternos escolhdo preo
cúpanos o futuro, do pasado só nos que-

T emos pois alternativas fronte a unha lou
cura militarista ·que He costa á humanidade 
máis de 200 mi~lóns de pesetas por minuto. 

Hai que criar opir{ión pública, conciencia 
pública, grupos de presión popular. Por iso o 
movimento de insubmisión contra o milita
rismó e arinamentísmo é tan fecundo, tan 

. edµcador. Teinos que educaré educármos
nos s9bre e ,para o desai;rne. 4to ~mplica c'o- . 

, ñecer e analisar as consecuéncias económi
co-sociais .da éarreira armamentista, do mili
tarismo, e negarse a ser cómplices e compar-

.sas da Danza da Mo~te. Ternos que avogar 
pola reconversión da indústria militar en ci
vil, en indústria para a vida e· non para a· 
morte. T emos que falar a prol dos diteitos 
das xeración futuras, a prol dos novos direi
tos -ambientais. A paz é ~amén insubmisa. • 

CALO IGLESIAS é _!Jlembro do Seminárip Galega de 
'Educación para a Paz 
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Defendeu a sua conversión riunha emRresa pública galega 
" . 

, Beiras. solicita a paralisación da privatización de lnespal Os d"utados do PP 
abúrrense no 
Parlamento -

-0. P. CASTRO 

O portavoz do grupo parlamen
tá rio do BNG, Xosé Manuel 
Beiras manifestou a sua oposi-

. ción á privatización da fábrica 
de alumí~io lnespal porque 
considera que a empresa pasa
rá ás mans do capital transna
cional, con toda probabilidade 
a multinacional Alcoa. Segun
do o nacionalista, o governo 
galego deberia paralizar o pro
ceso de privatización, entrar 
no consello de administración 
e iniciar os trámites políticos 
necesários para que pase a 
formar parte do sector público 
galega. Beiras lembrou que a 
Xunta ten competéncias ex
clusivas en matéria de indús
tria, pero que con esta deci
sión estanse baleirando de 
contido político e estatutário. 

O conselleiro de lndústria e Co
mércio, António Couceiro limitou
se a destacar, na sua compare
céncia, os benefícios que reporta 
á economia estatal a privatiza
ción de lnespaJ. Desde unha ópti
ca neoliberal destacou que, coa 
venda da empresa, increméntase 
a eficácia do sistema produtivo, 
atóndase no proceso de liberali
zación e desregulación da econo
m ia ~unha contribúción á am
pliación do mercado de capitais-, 
poténciase o investimento en bol
sa de pequenos afanadores e 
amortízase a débeda pública, al
go que dese xeito favorece os in
vestim entos en infraestruturas. 
Pésie a todo, Couceiro destacou 
que se manterán os postos de 
traballo, exixiráse dos comprado
res a apresentación dun plano de 
futuro e continuarase exercendo 
control parlamentário. 

A este respeito, o deputado so
cialista Ismael Rego recoñeceu 
que desde o PSOE albiscábase 
a posibilidade de privatizar en 
parte o grupo empresarial, "pero 
non vendelo" porque está pro
porcionando á Galiza miles de 
millóns de pesetas. Rego cues
tionou a posibilidade de que os 
pequenos aforradores entraran 
a formar parte do accionariado. 

Pola sua banda, Xosé Manuel 
Beiras asegurou que o consellei
ro, coa sua intervención,,,elemons
traba un total descoñecimento do 
funcio1;1am~nto da economia xa 
que •. coa venda de lnespal á . 
transnacional Alcoa, afóndase no 
proceso de dependéncia econó
mica da indústria do país. 

Beiras explicou que o complexo 
de San Cibraa· depende, por un
ha banda, aa bauxita traida .dé ' 
países do terceiro. mundo e, po
la outra, da enerxia eléctrica 
producida por Endesa, que se 

· lle vendia a catre pesetas men
' tres que o prezo de mar.cado es- · 
taba en 6 pesetas. O parlamen
tário nacionalista asegurou que 
era ·comprensíbel que a unha 
empresa con forza laboral gale~ 
ga e cun proceso de estataliza
ción (inicialmente o 60% era das 
traÍlsnacionais Alean e Pechiney 
e pasou a mans públicas) rece
bira unha subvención nos cus-

tes, pero advertiu que esa mcu
da non se podia mant~r a partir 
da sua privatización. 

O_ deputado do BNG indicou que 
se desde a Xunta "se quere o 
mellar para os traballadores dé
bense atender as demandas do 
Comité de Empresa" e entrar no 
consello de administración. Bei
ras sinalou que isio "non se 
acepta porque chocaria cos in-
tereses de Al coa". · 

ContrOI dos oligopólios 

En resposta á afirmación do 
conselleiro~ quen asegurara que 
con esta privatización favoréce
se o incremento das relacions 
exteriores de Galiza, Xosé Ma
nuel Beiras indicou que era un-

F rancisco Vázquez 
demostrou no últi, 
mo congreso do 

ha "falácia" porque de asinarse 
a sua venda, · a empresa pasará 
a depender de capitaj transna
cional "ianqui" nun mercado 
mundial oligopolizado por·catro 
ou cinco grandes grupos que fi
xan entre eles os prezos e de
señan as políticas económicas, 
impedindo a intervención estatal 
porque "os membros do canse:. 
llo ·de administración nunca te
rán que comparecer nun Parla
mento ou diante do Consello de 
Seguridade da ONU". 

Segundo Beiras, os únicos pre
zos que se escapan do seu con
trol son os que estabelecen al
g un s países asiaticos, até o 
ponto de que o próprio presi- . 
dente de Alean ten afirmado que 
as existéncias teñen que estar 

DBMI ÁlVAREJ.. -

g~rantidas para poder manter 
os _prezos de saída ao mercado. 
Oeste xeito, non seria Galiza 
quen manüvera relacións exte-

. ríores senón a própria transna
cional. lsto impediria caJquera 
posibilidade de condicionar as 

. suas actuacións desde a admi~ 
nistración pública. 

Xosé Manuel Beiras acusou ao 
- governo galego de falsificar 'os 
feitos, porque coa privatización 
de lnespal "están destruindo a 
posioilidade de organizar e estru
turar a economia_do país", e lem
brou que, segundo o Estatuto de . 
Autonomia, a Xunta ten conipe
téncias exclusivas en matéria de 
indústria que sé bafeiran de con
tido político provocando unha si
tuación "lesiva" para Galiza. • 

me d~ incéndios e mira de 
esguello a papá Fraga cando 
este sae na sua defensa para 
asegurar que todo é falso y 
punto. O alcalde popular de · 
Pontevedra, Xan Luis Pe, 
drosa, ·agacha a cabeza ante 

•.. . ;-. 
. a empaca.dora d~.Vilaboa e 

,'. .... ; ... ~ ,_.. barbiice algo a.Sí c:Omo que 

-. ~. _, . .. ·-. ~:. 

non hai perigo, vai quedar 
moi bonita e o resto son de, 
magoxias, ademais o cheiro 
da Celulosa vai impedir que 
se note o tratamento do ¡¡, 
xo imposto polos de Soga, 

A falta de interese polo xogo 
democrático obriga aos depu- . 
tados do PP a abandonar a 
cámara ou buscar entreteni
mentos alternativos durante 
as sesións plenárias. Por iso, 
cando Miguel Co~o come
zou a sua intervención solici~ 
tando que as axudas aos 
méios de comunicación non 

-dependeran de éíitéños políti
cos, os populares comezaron 
a retirarse_ Para a interven-

·--c1ón da deputada do BNG, Pi
lar García Negro só queda
ban na cámara 16 deputados · 
do PP dun total de 43. 

Garcia Negro pedia unha 
avaliación dos resultados 
acadados no uso do galega. 
Pero a sua argumentación 
carecía de interese para Xosé 

· Lage, un dos 16 pcesentes, 
- que se distraia cunha axenda 

electrónica e compartia resul
tados co 5eu compañeiro de. 
escano Roberto Castro. Ou- · 

- tros dous deputados do PP 
revisaban a reVista "Tiempo" 
mentres os demais ollaban os 
xomais ou se enfras.caban na 
leit1:1ra de "El Correo. de la 
Unesco". Houbo quen apro
veitou para preparar a decla
ración da renda, pero o único 
que se achegaba á cuestión 
xomalística era o Presidente 
da Xunta, Manuel Fraga ··lri
barne, que preferiu pasar. o 
tempo lendo o libro "La vida 
.de un periodista"-• 

Antidistúrbios para 
garandr o interese 
público 
Os viciños de numerosos con
cellos veñen amasando a sua 
contrariedade polo trazado do • 
gaseoducto, que atravesa as 
leiras e dificulta a continuidade 
da~ explotacións. O deputado 
do BNG Francisco Trigo lem
brou que o Presidente da Xun
ta remitiu cartas aos alcaldes 
do PP para que acaten o tra
zado, indicando que "este 
asunto é un empeño persoal 
met,( O govemo n~a. a posi
bilid_ade de realiz-ar calquer 
modificación porque sé enca
rece~rian os custes ao pasar 
·por zonas-graníticas e porque 

' · é unha obra de interese públi-

PSOE que ainda se pode 
erguer o puño. A boutade 
de Paquiño, o único mem, 
bro da mesa presidencial 
que cantou ~ Interna, . 
cional eo puñb ::.ef gueifb, ~ 
foi un xesto ·particular, 
mente agradecido por un, 
ha audiéncia farta de que 
lles colguen o sambenito 
de dereitosos e traidores 
aos principios ideolóxicos 
de Pabl<? Iglesias. 

-A postura <leste político españ01 f~i -~- ~ellor refle: 
xo dunha das distintas atitudés"que.se P..@dén tomar :~ 
cando unha situazón require defipir-'se. Sen · com~ 
plexos, nen meias tintas, o alcá};de lll;lala esticó~ -o _ 
brazo todo o que pudo e dechou: a man por ·enchpa 
da sHa cabeza ao comezo do canto proletári6. Cefo, : 
rino Diaz duvidou, esrerou uns segundos a ver que 
facian os demais e cando se sentiu arroupado empe,"'." 
·zou a erguer o puño, sen alcanzar nunca máis altura · 
que a do seu queixo e finalizando a aczón antes de 
rematar o hino, Abel Cabalkro meteu as mans nos 
petos, puxo s:ara de incrédulo· e encolleu,se de orµ, 
bros, a causa non ía con el. 

ma." A conselleira de Fami, 
..·---;~~> . ~~ 
. ·' . lia renega de todo o que lle · · : · · 

co, -pero esta preocupación re- · 
dúce~e. segundo Trigo, "asa
car as forzas policiais e aos· 
antidistúrbios" para conter aos 

T omasito Pizarras, o fillo do T arraplens de Valdeorras, 
disimula ante a opinión pública ós dados sobre o.volu, 

póñari diante dos. óllos; as garderias todas ilegais ou -
·¡:,Qlo m~ñós ~ que·non figuran nun censo interno de 
M3kiólit<f--non e~sten, 9s despedidos de Formación 

, Ócupa~~oÁ:ál, ·.n·en: os 6onece. A falté! de controlo e 
atenzón deficiente con nénos acollidos, non sabe non 
contestaA3lar6 que se fose algo relacionado coa: depu, 
tazórt-de Lugo, xa Cacharro responderia . . 

O úñicd que rriosrra valentía e tira para adiante nas . 
filas populares é.Dosit"eo Rodríguez. Anunciou a re, 
solm~ón de trámites administrativos en menos de 
vinte e catro horas, trazou un mapa comarcal cheo 
de liñas rectas- e promete, todas as tnañás, unha ad, 
ministrazón ao servizo do cidadán. Está en xogo a 

·: -continuidade no despacho oficial e polo menos dar 
a cara, ainda que sexa dura, é o mínimo. t · 

que se opoñen ~ 

Pola sua banda, G parlamentá
rio popular Xosé Laxe, asegu
raba que os labregos podarán 
manter a sua actividade sem
pre que non profundicen no 
chan, µer.o "a os proprietários 
de fincas todo lles molesta1

' e 
"por riba está o interese xeral". 
Laxe indicou que se os afecta
dos atenderan ao chamamen
to de colaboración "do noso 
presidente para traballar toqos 
xuntos, non haberia que sacar 
ás forzas de orde". • 
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A mobilización de solidariedade cos insubmisos .celebrouse o-Sábado 15 
--

Mil persoas din non ao exército en Vilagarcia. 
O lema da manifestación de Vila
garqia foi Liberdade para os anti
militaristas .galegas. Non ao exér
cito profesional e a el suscribíron
se os centos de mozos e -mozas 
que acudiron á vila de Elias· Ro
zas e Ramiro . Paz para lembrar 
que están na cadea. Tamén se 
atopa encarcerado na Galiza Ma
nuel Caride e en busca e captura 
Francisco Castejón e Chano 
Luengos: Xosé Valeiras, que se 
atopaba na prisión de Vigo, saiu 
recentemente en liberdade cqndi
cionada. "A sua atitude non pro
cura unha saída persoal, tan só 
pretende amosar a mellor vía que 
hoxe empregan os sectores máis 
comprometidos da mocidade ga
lega para luitar contra unha das 
lacras que asola b noso país : o 
militarismo español", din desde a 
ANOC, que convocou a mobiliza
ción saíndo dos cenários habi-

A. PANARO 

tuais das manifestacións antimili
taristas , as cidades nomea
damente Santiago, para celebrar
se no conce llo de onde son os 
dous insubmisos que desertaron 
do cuartel de Ferrol. 

Mozos, mozas, insubmisos, fami
liares e· amigos máis alguns re
presentantes políticos e sindicai1s 

A manifes
tación de 
apoio aos 
irisubmisos 
vilagaciáns 
estivo moi 
concurrida. 

déronse cita ás cinco da tarde na 
praza do concello de Vilagarcia. _ 
Sen chegar á cantidade de xente 
que se mobiliza ano tras ano en 
Santiago, perto de 4.000 persbas 
na última convocatoria, a protesta 
de Vilagarcia estivo moi concorri
da. Despois da manifestación, 
celebróuse urí concerto e houbo 
festa para os asistentes.• 

Beatriz-.Do.ldán · · ~ 
'Andamos dous mil quilómetros para ver a un preso cuarenta minuto~' 

-* LUPE CES ven((ons da cmrespondencia e , 
. as comunica((ons; registos e ca- _ 

Beatriz Doldán leva seis anos visitando,·umha vez ao mes, os cár- - - cheios mesmo a noite : .. Um 
cefes de Córdoba e Jaén, onde se atopam recluídos os presos deste seis magos que morrerom 
independentistas Javier Filgueira e Carlos Deive. Aquí dá a conhe- o ano pasado em Jaén estava 
cer a realidade da dispersom de independentistas nos cárceres. desde que o trasladaram em il-
. · hamento. Vinha castigado dou-

Viaja- mil quilómetros umha tra prisom por pegar umha pata-
vez ao mes para visitar dous da a um funcionário. Outros pre-
cárceres. A quem vai visitar? sos escoitavam como lhe pega

A dous presos independentis
tas, Javier e Deive, que estám 
em Jaén e Córdoba respectiva
mente. Levam oito anos em cár
ceres espanhois, seis anos a 
1.100 quilómetros da terra. A 
política de dispersom que man
tém a sete independentistas fa
ra da Galiza nom tem trazas de 
cambiar co actual Governo. O 
traslado de lnácio Martínez 
Orero a Valladolid é umha mos
tra recente dessa vontade políti
ca. Mesmo pode $er q.ue quan
do se publicar esta entr:evista, 
Oliva Rodrigues <? Suso lrago 

_ qµe se atopam na Corunha, se
jam já dous nomes mais a en
gadir a dispersom. 

Dous mil quilómetros num fim 
de semana nom dá para entre

. ter-se muito coa paisagem ... 

Pois mira, saio da Corunha as 
nove da noite e estou de re
gresso o Luns as nove menos 
dez, co tempo justo para entrar 
ao trabalho. O custo da viagem 
é de 40.000 pesetas, sem in
cluir a comida que sempre po
des amanhar doutro jeito, com . 
cousas da casa, ou-com boca- . 
tas ... Jaén é umha cidade moi 
dura, Córdoba· é máis hospita
lária.- Ali , em Jaén, sempre tés 
presente que estás fora da te-
r r a. Suponho que· tem a ver 
com. que é umha cidade de te
rr'atenentes , cumha Academia 
da Guardia Civil e um macro
cárcere que devém em postas 
de trabalhó, servigos e_ negó
cios relacionados com tuda is- . 
to. Córdoba é dife'rente, mesmo 
o cárcere é-o típico "provincial" 
meio em ruinas, onde a presen- · 
za da prisom nom é tam forte. 
Digo tamém o de Jaén polo jei
to · no que se sente ali o na
cionalismo espanhol, agressivo 

para todo o que signifique inde: 
'pend~ntismo. Mesmo eu tenho 

.. problemas para reservar aloja
mento. Um~a noite-ch~garom a 
.erguer-me da cam9 dum {hotel 
. as doze e meia da noite; "reco-
mendando-me" qúe nom vol
vesse reseryar ali. · -

O cárcere de Jaén, sendo ·de.·. 
máxima seguridade, nt?m pa
rece moi seguró para a povo
ác;om reclusa. 

vam a diário, logo apareceu en
torcado. Som. pessoas que nom 

- tenhem direitos. O cárcere sem
pre é des-humano. Jaén é a 
perfei((om dessa . política peni
tenciária. Javier, junto cuns pri
sioneiros vascos, levam mais de 
um ano no módulo de. i~hamen-

. to. A desculpa para os levarem 
ali foi o ter que fazer obras no 
módulo que ocupavam . Javier, 
junto a lnácio, son os únicos 
independentistas em prissom 
que estám' clasificados na ac
. tualidade em primeiro grau, que 
é o regime mais duro. Soma-lhe 
agora os dous mil quilómetros 
para umha visita de 40 minutos 
ou um vis a vis de umha hora. 

Vostede pertence a umha or
g a ni za~om anti-represiva, 
CAR. Cal é o seu labor? 

A nossa ragom de existir é, hoje 
por hoje, ~ existénciá nos cár
ceres de pessoas independen
tistas presas pala sua vincu
lagom co .. qüe significou a activi~ 
dade a~rilada do Egpgc . 
Qualquer Rasso que-- rompa _co_ 
impasse -no que nos atopamos 
passa -po'r' umha unidade de 
acgom e- d~ estrate§ias. Aos 

' presos e .presas hai-nos que 
, · traer para o país . Ternos que 

Um dado que dá umha ideia real_ pór tirn ~ntre todos e todas .a 
do que é·Jaén é que no ano 96 _esta sij.uagom . de conden? en-
morrerom se.is presos; um deles gadida -para as pessoas presas 
dos califiead6s FIES. As caüsas e para ~as suas famílias e ami-
do falecimento som o "suicídio". zades. As diferencias que poda-_ 
Sabes que a ca,lificagom. d~ haver entre as Juga e os Car 
Fll;S é totalmente alegal. .Apli- tenhem que passa·r a um sé-
case-lhe a todos aquelés presos gundo plano . O independentis-
e presas considerados de perigo IJlO. assim no-lo esta a reclamar. 
para a cadea. Na prática.estase- E certo que hou_vo abando.nos 
lhe aplicando as pessoas rríais da organizagom armada, mas 
reivindicativas. Os adscritos aos nom dos postulados indepen-
Ficheiros Internos de Especial dentistas ·nem claudica((om ante 
Seguimento padecem umhas o poder espanhol; houvo d_istin-
condigons moi duras nos cárce- tas análises. políticas e erras 
res, _com il ~amento, inter- pelas duas partes.+ 

Pecados 
. . 

ven1a1s 
Xosé Luís Barreiro Rivas di nas 
páxinas de LA Voz DE GALI, 
CIA que tanto a Xunta como a 
oposición ocúpanse dos peca
dos veniais e corren o ri co de 
consideraren leves o pecados 
mortai . "Abel Caballero pare, 
ce moi preocupado polas pala, 
bras de Paco Rodríguez ·obr a 

, violéncia, e exixe a Beiras que 
a senténcie e precise co 
arrumallo degorado dunha re, 
tractación ao pé do Santo Ofi, 
cio ( .. . ) O candidato socialista 
esquece que os galegos quere, 
mos saber que van facer él e 
Beiras se Fraga perde a maioria 
e sobre que bases ideolóxicas e 
programáticas pensan montar 
o pendello, posíbel dinque, do 
bi,partito que ven. E para que 
ninguén falle á cita, compare, 
ce tamén o BNG, que leva 
anos descobrendo os pecados 

. veníais de Cacharro Pardo, 
Xosé Luís Baltar e demais ba, 
róns locais do PP, sen acertar -
un diagnóstico á xeito e com, 
prensíbel do clientelismo da 
Xunta e das Deputacións e, o 
que é máis grave, sen deixar 
clara a sua renúncia a 
utilizaren, chegado o caso, as 
mesmas armas eleitorais que 
hoxe reprochan á direita". + 

Responso 
de Schmidt por 
Marx e Keyne·s 
LA VANGUARDIA entrevista 
a Helmut Schmidt. "Os social, 
democratas -di o ex,chanceler 
alemán- non son os únicos 
que están desorientados na 
pr-ocura de receitas sobre o fu
turo . Vostedes teñen moito 
paro e non quedan atrás Fran
za e Alemaña. Isto é unha 
sombra ariticipada das ameazas 
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que nos ax.exan coa.globaliza
ción de servizÓs e da 
produción. Se a miña vis ión é 
correc~a, nqn hai facción polí
tica na Europa que semelle ter 
solución a xeito contra o paro. 
Os políticos non teñen 
sp lucións e calan. Coidan que 
a ideoloxia non é aplicábel n a 
situación pre ente e futura . 
Marx está superado mais 
tamén Keynes está super~do; 
Keynes coidaba que en tempos 
de crise· deberia imprentarse 
diñeiro e engadar o consumo 
para que andase a máquina. 
Era unha receita boa para 
1932, pero non para o 2002. 
Os europeu manterán o ceme 
do Estado do Bene tar se 
poden dominar o paro; e non, 
terán;que cortar ainda mái 
ga to ocial. e o quince por 
cento d parados que hai na 
Europa ten choio, poderá pa
gar imposto e mant ran e a 
pre tación ciai ". + 

Novos ricos 
en Moscova 
Ray Mo eley, correspondente 
do CHICAGO TRIBUNE en 
Moscova nos anos 70, escrebe 
neste diário sobre o cámbio 
que está a viver a capital rusa. 
"Un amigo ru o dime que o 
novos ricos son os amo do 
edificio no que vive. Compran 
pisos enteiros, tiran os tabiques 
e montan casas con grandes a
lóns. Un deles mercou ao ca, 
chos un andar completo e des
pois o que ten embaixo para 
facer unha piscina. Agora a au, 
ga pinga polo edi.fício ababco. 
Os novos ricos doutras panes 
do mundo on igual de 
badocos pero o de Mo cova 
son inequívocamente 
delincuente . De onde lle po
derian sair o carto e non? 
( ... ) Á tardiña, pola rua Kutu, 
zov ki, os camiñante non pa, 
recen extrañar e do h me que 
está deitad de cara c ntra a 
beira nevada, porqu on m i
to o que rematan asi por cau
sa do vodka. T erá cou a de 
trinta ano ' e vé ell un fio de 
sangue conxe lad na boca. A 
sua c r é de cin a. Está rnort 
O que mais me choca é qu 
debe levar un b n anac d i -
do no chan pero non vexo c , 
ches da p licia nen mbulán, 
cías, nen se e coita o asubiar 
das serea . Canto m rrerán 
nas rúas dunha cidacle na que 
os,condutores da ambuláncias 
non cobran ?" + 
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Cal é a análise da situación 
política actµal? 

Valorouse o fracaso que supuxo 
o governo da Xunta ·nas mans 
do PP desde 1981 -coa parén
tese do governo tripartito- sen 
que fosen capaces de sacar a 
Galiza do atraso secular e inclu
so empiorando a situación eco
nómica ou o emprego, e con as
pectos nos que se deu unha cla
ra reacción como é no tema da 
sanidade e servizos sociais coas 
progresivas privatizacións ou ta
mén na cuesti0n dos direitos d'e-

, mocráticos nos que se ve unha 
clara r·egresión nas liberdades 
qu_e se foron conseguindo na loi- · 
ta contra o franquismo. Hai un 
claro déficit democrático que se 
pode ver en exemplos como a 
reforma do regulamento do par
lamento, na falta de liberdade de 
expresión dirixida por Pérez Va
rela ou mesmo en calquer repar
to de axudas ou subvencións. 

E o PSOE con tintes galeguis
tas? 

Non é certo e creo incluso que 
se estarzan en fuxir desa imaxe 
estando a anos lus do que signi
fica o Partido Socialista de Cata
lunya que lle da mil voltas no que 
é asumir o feíto diferencial. Aqui 
o PSdeG non asumiu o feito na
cional e polo tanto tampouco ten 
política axeitada para o país e 
esa é a nasa grande vantaxe nas 
eleccións. Nen PSOE nen PP te
ñen deseño programático para 
Galiza senón que cópian alterna
tivas doutros lugares e queren 
aplicalas a este país un pouco 
máis húmido. Nada máis ca isa. 

Quer dicer que iso pode po
ñer nunha situación de saída 
beneficiosa para o BNG? 

Claro, pode receber votos tanto 
do PSOE como do PP. No espá
cio que ten por referéncia o 
PSOE que é o socialismo, está 
EN : non é necesário que veña 
nengun socialista estranxeiro a 
dicernos que é o socialismo. Os 
socialistas na Galiza están den
tro do BNG e somos , acando 
menos e non digo en exclusiva, 
EN . Pero tamén moito voto do 
PP vai vir para o nacionalismo, 
sobre todo no meio rural despois 
de cuestións como os límites da 
producción leiteira ou a falta de 
previsións no sector cárnico, en 
definitiva a desfeita do agro. En 
terceiro lugar, sectores como co
merciantes e pequenos indus
triais que viran definitivamente 
que a Xunta non era quen de 
defender os seus intereses e se 
preocupa dos alleos -só basta 
ver a adxudicación das grandes 
obras- tamén se están ache
gando ao BNG non por seren 
nacionalistas senón porque so
mos a sua táboa de salvación e 
ven en nós a única forza política 
capaz de centrar a sua acción 
de governo en e para Galiza. 

A estrutura de frente fai máis 
fácil o achegamento .aos di-
versos sectores? 

No momento político no que vive
mos seria impensábel que un 
partido político cunha ideoloxia 
única no espectro do nacionalis
mo puidese aglutinar tanta canti
dade de votos e vontades como 
o BNG. A dicotomia fundamental 
segue a ser Galiza-España e to
dos os votantes· do PSOE e do 

-PP deben saber que apoiar unha 
opción . española significa ir en 
contra da opción . galega que s.ó 
se defenderá con forzas próprias. 

O BNG remítese en todas ·as . 

.GALIZA 
ANOSATERBA 

Alberte Rodríguez Fei~oo 
'Moitos sectores achéganse ao BNG, non por. seren nacionalistas, senón 

porque ven en nós a súa táboa de salyación" 

* CARME VIDAL 

O PASADO DIA 15 CELEBRÁBASE A CONFERÉNCIA NACIONAL DE ESOUERDA NACIONALISTA. AO IGUAL 

QUE OUTRAS FORZAS· INTEGRANTES DO BNG, EN E.N. PREPÁRASE Á MILITANCIA PARA UN PERÍODO 

ELEITORAL DESPOIS DO QUE CONTAN QUE O NACIONALISMO CHEGUE AO GOVERNO DA XUNTA. ALBERTE 

XULLO RODRÍGUEZ FEIXOO, SECRETARIO NACIONAL DE E.N. E CO"ORDEN_ADOR DO PROGRAMA ELEITO

RAL DO B.N.G., ACREDITA EN ~UE A CAMPAÑA VAi PIVOTAR SOBRE AS PROPOSTAS DOS NACIONALIS

TAS, "A CADA MÁIS REALISTAS, FÓRA DE UTOPIAS" COS OBXECTIVOS POSTOS NO GOVERNO DE GALIZA. -

eleicións ao programa, por
gue o consideran tan im'por
tant~? , 

· Para nós é un compromiso, unha
espécie de contrato social, é di
cer, nós .contratamos coa cidada
nia e poñemos as cláusulas por 
escrito. Desta volta o noso con
trato vai s_er un programa moi 
ambicioso pero . realista, cos pés 
n~ terra, fóra de utopías xa que 

vai ser practicábel. Non é un pro
grama eleitoral senón de governó 
e prometemos o que sabemos 
que podemos cumprir no mo
mento de chegarmos á Xunta. 
Vai ser difundido desde meados 
d_e Abril , quedando aberto a cal~ 
quer aportación.· O texto divídese 
en cinco macroáreas -econo-

. mia, ordenación · e vivencia, admi
nistración, política laboral e social 
e política educativa, cultural e lin- . 

güística- e en cada Únha delas 
se oferece unha análise da situa
ción, a nos9 proposta e un calen
dário lexislativo de actuación. 

Esta _antelación pode facer 
que os ~ebates políticos pivo- · 
ten sobre el? 

Asumirmos o risco porque sabe
mos que somos os únicos que 
irnos ter programa e isto vai 
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. abrigar a posicionarse ás ou.tras 
forzas políticas. A nasa inten
ción é que tod9. a precgmpaña 
xire en torno ao prograf11a do 

· BNG e asi a cidadania terá oca
sión de valorar as posicións po
líticas de cada unha das forzas . 
que · se apresentan ás eleicións. 

Un programa tan pragmático 
como o que vostede anúncia 
non pode desilusionar á mili
táncia? 

É moi realista pero non abando
namos os princípios xerais ·nen o 
seu entramado ideolóxico. Esfor
zámonos en demostrarlle á ci
dadania que estamos dispostos a 
governar desde o dia despois de 
gañar as eleicións e isto queda 
plasmado no programa. Candó 
digo que se alonxa das utopías é 
porque estou talando desde a 
perspectiva de quen aspira a go
vernar como é o caso do BNG. 
Hai que ser consciente de que 
non se deixan os ideais senón 
que se está disposto a conseguilo 
por aplicacións prátícas. 

Beiras falou na conferéncia 
de· EN de que o marco consti
tuci o na I está agotado, que 

_ propostas dan para a sua su-
per~ción? · 

Non quer dicer que haxa que 
romper o marco constitucional 
senón que a Constitución ten 
previstas unha rectificacións ou 
incluso as posibilidades d.~ as
cender. até o teito final do Título 
VIII. Outras nacións de maior po
der político, nomeadamente Eus
kadi e Catalunya, teñen forzado 
ese marco constitucional e están 
a anos lus de Galiza. Entende
mos que para o país é necesário 
facer ese .salto cualitativo e pola 
vía democrática, incluso diría 
c_onstitucion~I. Chegar a conse
guir cotas de governo que neste 
momento nen sequer se prevén. 

Pára iso é preciso que Galiza 
teña un maior peso político? 

Fraga vendeu a Galiza, nón foi 
quen de darlle contido político á 
Xunta e fixo de virrei de España. 
Sempre_ supeditou as suas ac
dóns de governo ao que dixera 
Madrid ou Bruxelas sen de
fenqer .os intereses dos galegos. 
A -idea do BNG é a contrária , 
chegar ·a Madrid defendendo a 
nosa autonomía de governo. · 

Co governo do PP en_ Madrid 
notáronse avances da Xunta? 

Ao contrário, o governo Aznar 
ten moitos flancos aos que aten
·der, primeiro os seus próprios 
sócios de governo a quen se lle 
fan constantes concesións, des
pois está todo o sul onde lle que
ren gañar forza aos socialistas e, 
nesta orde de causas, Galiza é a 
última peza: ·non se atenden os 
cámiños de ferro, non se fan in
vestimentos ... non har nengun ti
po de compromiso porque pen
sari que é unha praza fidel e iso 
está a ·¡r contra o governo Fraga. 
A xestipn de Aznar vaille dicer á 
cidadania que non pode contar 
nen con governos amigos nen 
tnimigos senón só con governos 
próprios. Danos a impresión, e 
asi o ternos manifestado, que hai 
determinadas parcelas no gover
no da Xunta que desde que che
gou Aznar a Madrid están parali- . 
sacias. Antes ainda habia algun 
intento de dicer desde a Xunta 
que, como os outros eran do 
PSOE eles o facian mellor, pero 
agora absolutamente nada. O 
governo de Fraga só ten interese 
en facer que trurífe Aznar e a 
Xunta está totalmente anulada.• 
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O PP di que en Cerceda non haberá in9ineración, senón combustión do lixo_· non reciclábel 

. O BNG of~rece á Xunta rec.onducir Sogama 
*P.C. 

O BNG deu a coñecer o pasa
do día 7 de .Marzo o seu ofe
recimento ao PP de coostiJuir 
unha comis.ión de traballo na 
que participarían as adminis
tracións e os. grupos políti-

. cos implicados co fin de rei
niciar as negociacións para 
atopar vias de soltJción ao 
problema do tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos. Os ~ 
nacionalistas entenden que 
os conflitos sociais que está 
xerando a posta· .en· marcha 
do plano de Sogama débense 
a que non foi consensuado. 
Pola sua parte, o deputado 
Xan Casares (PP} surprelldeu 
ao Parlamento ao ·indicar ·que 
en Cerceda non se incinera
rá, senón que se producirá un 
proceso de combusti.ón do li
xo que non sexa reciclábel. 

O grupo parlamentar ·do BNG 
apresentou unha interpelación co 
fin de reorientar o Plano de Resí
duos Sólidos Urbanos que xes
ti ona a Sociedade Galéga de 
Meio Ambiente, Sogama; apro
bado .sé polo PP. O deputado 
nacionalista, Alfredo Suárez Ca
nal sinalou que se trata de "intro-

A ·manifestación convocada ·polo Coordenad0 ra anti-empocadora de Vilaboa, o Venres 14 en Pontevedra, reuniu a máis de 5.000 
persoas, non só da parróquia de Bértola, na que se quere·instalar, senón de todo o Sul da província. Desde a Coodemadora non es
tán dispostos "a canvertemos no~ recolledores de lixo da Rias Baixas". A. IGLESIAS 

_ d u ci r a·· r.acionalidade" porque 
"está a piques de rematar a lexis
latura e non é momento de adop
tar decisións que poidan condi
cionar a govemos posteriores". 

Tan pronto como se producia esta 
oferta, o deputado do PP Xan Ca
sares introducia unha novidade 
no discurso do Governo da Xunta 
verbo do problema do tratamento 
do lixo. Casares aseguraba que· 
en Cerdeda non se van incinerar 
os resíduos, senón que vai haber 
un proceso de combustión do lixo 
que non sexa reciclábel. 

O anúncio, máis que contradicer 
o ·Plano de Resíduos Sólidos 

·Urbanos _,.que precisa -sobreto
do de resíduos combustíbeis co
mo o papel ou o· cartón para 
producir enerxia eléctrica na in
cineradora de Cerceda-, repre-

senta o i~tento por lavar a-car-a 
a un Plano ·desprestixiapo polo· -
sel:l carácter anti-ecolóxico .... --. ·-

- . ~ ·1.-(1 
. -~ .... 

Por outra banda, Francisco -Tri-
go, do BNG, indicou que o con.
flito social que está xeran.do a 
posta en marcha de Sogama 
demonstra que "non foi a solu
ción axeitada para solventar uñ 
mal endémico" e que co proxec
to aprobado polo PP, a Xunta 
"aposta pala enerxia eléct~ica .e 
por F~nosa". 

Segundo Trigo, cos pasos dados 
_ até agora "non se pretende a re
d u ci ón do lixo", senón o incre
mento da sua produción, xa que 

. na própria lei "existen cláusulas 
de penalización para os concellos 
que non produzan lixo dabondo". 

· Ademais, se os concellos non fan 
frente a estas penalizacións So
gama "pode detraer esas cantida
des da administración", .asegurou 
o deputado nacioí2?1ista: 

O BNG propón partir da ponén
cia conxunt?t co PSOE para rei
niciar o debate, empregando 
como base a Iniciativa Lexislati
va Popular para o tratamento 

·de resíduos que rexeitara o PP 
'no' Parlamento, a docúmenta
ción aportada polos socialistas 
que elaboraron un proxecto pa
ra o tratamento do lixo e un bo
rrador da· lei aprobada polo Go
verno galego. A ponéncia trata
ria de sofucionar a paralisación 
no tratamento do lixo urbano. 

Os parlamentários nacionalistas 
· entenden que se debe reformu

lar Sogama dadas as caracterís
ticas _do país e os elevados cus
tes derivados do translado do li
xo ás estacións de transferén
cia. Trigo .asegurou que se de
ben introducir critérios máis fle
xíbeis porque até o de agora "o 
partido Popular comportouse de 
forma sectária negándolle firian
ciamento aos concellos que op-

N2RMAt.IZA~I2N t.INiÜÍSTl~A 

O ~stadq com,prométe.se a difundir en galega os impresos-de, Faqen'9a ~?, 
. . 

O Ministério·do Interior 
fexeita ·emitir carnés de identidade en galego 
*F. BÁRCIA /MADRID 

O Ministério do Interior d_esesti-
. mou un recurso ordinário inter
posto por un viciño de Tarrago
na para que. o Documento de 
'ldentidade fose expedido en ca
talán ou nas duas lín-guas ofi
ciais 'naquela Comunidade, un
ha medida famén aplicábel ao 
galego e ao euskera. 

Interior acredita que "a afirma
ción de que o Estado español é 
plurilíngüe debe ser matizada, 
no senso de que España é un 
país multilingüe, mais non o Es
tado, que só ten unha língua ofi-

cial: o idioma castelán". A carta 
enviada por Interior ao recurren
te engade que a Constitución 
estabele.ce o direito dos cida
dáris a utilizaren as diversas lín- . 
guas nas respeitivas comunidá
des orixinárias. Sen embargo, o 
\exto constitucional -argumen
ta Interior- .tamén recolle o 
princípio que di que "a língua 
dos procedimentos tramitados 
pola Administración Xeral será o 
castelán", isto é, "no caso de 
que as resolucións se diten po
los órgaos centrais da Adminis
tración do Estado empregarase 
o castelán, como é o DNI, expe
dido polo Ministério ·do Interior, 

con sede en Madrid''. 

Tras receber a negativa de Inte
rior, a persoa que puxo o recur
so afirmou· qu_e pedirá asesora
mento xuridico, máis unha vez,-
á entidade Onmium Cultural e 
acrecentou que espera .gañar, 
"porque reclamo o direito a ver 

- os meus documentos escritos 
na língua .do meu pa'ís,' algo po
lo que nunca .tiveron que luitar 
os habitantes de Madrid ou Sa
lamanca". Este tarraconense 
conseguiu hai dous anos unha 
sentenza favorábel do Tribunal 
Superior de Xustiza de . Catalun
ya, que se pronunciou a favor 

taron por solucións alternativas". 

·A chantaxe de Vilaboa 

O parlamentário nacionalista 
Francisco Trigo calificou de 
chantaxe a oferta de ubicar a 
planta de transferéncia de Vila
tfoa "a cámbio dun polígono in
dustrial e unha saída á autoes
trada'', porque asegurou que nos 
orz.amentos aprobados na vila 
non se recolle nengunha partida 
destinada a tal efeito. Segundo 
Trigo "estamos diante dunha si
tuación esperpéntica porque aos 
concellos que non queren aderir
se oferéceselles a realización de 
obras". O deputado do BNG in
sistiu en que calquer viciño ten 
direito a actuar contra a Socieda
de Galega de Medio Ambiente 
ao igual que fixo Cuiña, quen, 
cando era alcalde de Lalin, ase
gurou que "non ia permitir que 
verteran na sua vila nen no sécu
lo XX nen no século XXI ".• 

da inclusión do catalán no per
miso de conducir e en todos os 
documentos de Tráfico. -

Axénda Tributária 

O Congreso dos Deputados 
aprobou por unanimídade. unha 
proposta pola que se pede aG 
.Governo que mellore a difusión 
dos impresos de Facenda nas 
línguas próprias de cada Comu
nidade. Esta iniciativa, promovi
da por !U-Iniciativa per Catalun
ya, pretende corrixir as práticas -
en Galiza, Catalunya, Balears, 
País Valenciá e Euskadi de só 
facilitar impresos en español.• 

20 DE MARZO DE l 997 

.RQmÓn Fernández 
Concelleiro de. Facenda 
de Cangas 

'Máis de 5.000 
vivencias terán unha 
rebaixa no Catastro' 

Cal foi a clave da rebaixa na 
contribución? 

O governo cuatripartito, forma
do por BNG, PSOE, UP e EU
EG, entrou en contacto co Ca
tastro e comezou unha nego
ciación na que a Dirección Xe
ral só queria unha solución le
gal, non política. Como conce
lleiro de Facenda pala Unidade 
Popular tiven que buscar un 
mecanismo legal através dun 
decreto do 86 que facultaba 
aos xestores do Catastro a 
aplicar unha série de coeficien
tes correctores que reduciran o 
imposto. Eles non esperaban 
que coñecéramos a lei e que 
pudéramos negociar ·eses as
pectos. Asi que conquerimos 
aplicar o coeficiente de inade
cuación de moitas vivencias 
anteriores a 1950 porque te
ñen problemas de habitabilida
de . Sucedeu o mesmo coas 
casas con exceso de fundo e 
pouca fachada. En total, vense 
beneficiadas máis de 5.000 vi
vencias, que terán unha redu
ción a respeito do ano anterior. 

Resultou complicado? 

Foi un traballo inxente porque 
revisamos caso por caso . 
Ademais estaba o problema 
das distintas sensibilidades 
que hai no governo cuatriparti
to, de modo que é inmellorá
bel. O Catastro do 95, que foi 
sacado ao cobro por nós, pa
go u se masivamente, pensa
mos que este ano sucederá o 
mesmo. Pola contra, os reci
bos atrasados doutros anos 
páganse moito menos. 

De onde parte o conflito? 

O conflito da contribución co
mezara cando, en 1.988, se 
pasara ao cobro o recibo de 
1986. Contemplaba un. grande 
incremento e ó seu cálculo fo
ra moi chafalleiro, xa que moi
tos nemes aparecian cambia- · 
dos e non se aplicaban coefi
cientes de redución por vários 
conceitos. Despois do conflito, 
na Xestora que presidiu o meu 
cornpañeiro da Frente Popular 
Galega Mariano Abalo trata
mos de negociar á baixa coa 
Dirección Xeral do Catastro o 
pagamento da éontribución, 
pero non houbo tempo. O PP, · 
que governou · a vila entre 
1991 e ' 1995, fixo tímidos in
tentos e fracasou cando sacou 
os recibos atrasados.• · 

.. \ ·' t 1 1 
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O BNG di que Paco Vázquez ocúltou un pleito .coa concesionária despois duh incéndio 
. , 

Acusan ao concello da Coruña -
de saber dos riscos do vertedoiro -de Bens 
-0- H.V. 

A maiores das responsabilidades xudiciais e dos erras políti
cos do Governo municipal da Coruña despois do derrubamen
to do vertedoiro de Bens, sucedido o 1 O de Setembro de 1996, 
o BNG acusou ao alcalde Francisco Vázquez e á sua equipa de 
ser responsábeis políticos do acidente porque sabian das mas 
condicións nas que se atopaba o vertedoiro. O concello, no 
momento do acidente, mantiña un pleito coa empresa conce
sionária da xestión de Bens, Ferogasa, por mor de vários in
cumprimentos do contrato de conéesión, a causa dos que se 
producira un incéndio en 1993. Cando a catástrofe o Governo 
municipal ocultou a existéncia dun pleito que puña de manifesto 
que sabia de diversas irregularidades na xestión do vertedoiro . . 

A empresa concesionária da 
xestión do vertedoiro de Bens, 
Ferogasa, e concello da Coruña 
acusábanse mutuamente de di
versos incumprimentos en ma
téria de seguridade e de control 
do vertedoiro. O enfrentamento 

· partia dun incéndio producido 
en Bens en 1993 e o desacorde 
derivou nunha sanción do Con
cello a Ferogasa que provocou 
unha demanda da concesioná
ria diante da sala do contencio
so administrativo do Tribunal · 
Superior. Ese pleito ainda non 
concluira o 10 de Setembro de 
1996 e fjnalmente o Superior 
avalot,J a sanción imposta polo 
governo municipal a Ferogasa 
pero non entrou a valqrar os in
cu mprimentos do concello , ar
güidos pala concesionária. 

En 1994 comezou un proceso 
de renovación da concesión de 
Bens, de modo que o concello 
sacou a concurso público a xes
tión do vertedorio e Ferogasa 
exerceu o direito de tanteo. Fi
nalmente o concurso non se re
mata de resolver e Ferogasa 
queda coa concesión en precá
rio . Nese marco, non se emite o 
correspondente informe técnico 
sobre a situación do vertedoiro, 
algo que é obrigatório no proce
so. A equipa de governo tamén 

omitiu este incumprimento can
do se derrubou o vertedoiro. 

No proceso posterior ao derru
bamento, o BNG recabou ·un ha 
série de informacións entre dis
tintos departamentos-do conce
llo e descobriu máis irregularida
des nas que incorreu o governo 
de Francisco Vázquez nos anos 
prévios ao .derrubamento de 
Bens, entre as que se atopa a 
caréncia dos preceptivos infor
mes de evolución do vertedoiro, · 
a relación do persoal que trab,a
llaba nel, e outra documentación· 
que acreditaría que efectivamen
te existía un control sobre Bens. 

Vázquez eludiu 
dar explicacións 

Francisco Váz<'.luez eludiu dar 
unha explicación sobre o que 
pasara en Bens adiando o máxi
mo legal o pleno extraordinário 
solicitado polo PP para o gover
no municipal explicar o sucedi
do. Nese pleno, e para non en
trar en fonduras, o PSOE aco
lleuse a que non hai coincidén
cia nos informes técnicos para 
determinar as causas do· derru
bamento e remitiu todo á inves
tigación xudic¡al en curso e a un 
expendente administrativo aber
to polo próprio concello. 

Francisco Váz,quez cacusaba á concesionária Feroga.~a de xestio~r mal o _ vetedo_riro, 
pero despois do derrubo calou. A. PANARO 

Previamente, o governo · munici
pal , no pleno imediatamente 
posterior á catástrofe -celebra
do dous meses antes que .a se
sión extraordinária solicitada po
los populares-, lera, por impera
tivo legal, un!ia relación-das pro
vidéncias urxentes ditadas a 
raiz do derrub,amento, pero elu
dira dar máis explicacións remi
tíndose ao pleno extraordinário 
convocado a petición do PP. 

A xestión do governo municipal 
durante os primeiros momentos 
da crise tamén foi criticada polo 
BNG. "Daquela habia resolver 

os Qroblema_s inmediatos como 
atopar á persoa falecida, inden
mi.zar aos prexudicados e resol
ver o problema da vivencia das 
famítias c!o Portiño -explica un 
portavoz do BNG....,.., pero agora o 
Governo municipal~ten que dar 

·canta .das su as responsabilida
des políticas derivadas da falta 

. de control. O ocultamento do 
pleito con Ferogasa demoristra 
que o governo municipal sabia 
dos riscos. Por outro lado tanto 
0 Concello como a Xunta .teñen 
que aclarar porque se engarza
ron nunha guerra que prexudi
cou tanto á cidade". • 

Unha marcha celebrada o 16 de Marzo coinddiu co Dia Internacional do Mar 

Viciños, ecoloxistas, sindicatos e partidos peden 
recuperar a ria de Ferrol 
-0- P.C. 

Máis de vinte colectivos partici
paron, o pasado Domingo 16 de 
Marzo, nunha concentración no 
peirao de Curuxeiras· do Ferro! 
en demanda dunha ria produtiva 
e limpa aproveitando a celebra-

. ción do Dia Internacional do 
Mar. No acto, a cantante e pin
tora Maria Manuela deu leitura a · 
un comunicado denunciando as 
constantes · agresións que sufre 
a ria e a perda progresiva da 
sua capacidade produtiv.a. Para 
rematar o acto lanzouse un ra
mo de flores que serviu para 
simbolizar o agradecimento dos 
ferroláns ao tnar, do que ainda 
dependen numerosas famílias. 

Centos de persoas viven direc
tamente da.ria de Ferro!, pero o 

incremento dos verquic;Jos incon
t ro 1 ados, recheos, obras de 
costa ou mareas negras como a 
provocada polo Mar Exeo, están 
reducindo a sua produtividade 
de forma alarmante. Espécies 
marisqueiras como a ost~a, a 
zamburiña, o longueirón, a viei
ra ou a ameixa fina son hoxe di
fíciles de atapar e me~mo" os es
tudos oficiais en,carregadqs pola 
Xunta sinalan que os níveis de 
contaminantes superficiais de
tectados superan os índices 
permitidos palas normativas. 

Por esta razón , e aproveitando 
· a ·celebració11 do Dia Interna
cional do Mar, as asociacións 
de viciños, deportivas e cultu
rais uníronse aos ecoloxistas de· 
ADEGA e da Sociedade Gal.éga 
de História Natural para reivin-

dicar, xunto á contraria de pes
cadores de Ferro!, CIG, BNG e 
Galiza Nova, a posta en marcha 
de planos que permitan deter a 
degradación que está a sofrir _a 
ria de Ferro!. · 

As reclamacións dos colectivos 
· asinantes do manifesto diríxense 
a solicitar o ordenámento e a ra
cionalización dos servizos, dos 
usos industriais e das funcións 
sociais da ria cara a acadar un 
Plano integral de recuperación 
tanto a nível económico, urbanís
tico e ecolóxico como nos seus 
usos turísticos e deportivos. 

No ano 1995 aprobárase un pla
no de san~amento para a ria no 
que se previa a instalación 
donha depuradora. Xaime Bello, 
concelleiro e parlamentário do 

BNG asegura que "ainda hoxe 
non se ten indicado a ubicación 
da depuradora". 

-Sello asegura que o estado da 
ria é cada vez máis pre.ocupante 
e que a. solución ten que vir poi a 
aplicación de políticas activas 
tanto de ordenamento como de -
explotación racional dos recur
sos. O deputado dixo que "se 
,non hai un pacto institucional, a 
ria está condenada". 

Os colectivos convocantes en
tenden que en diante ten que 
haber unha conscienciación ins-

. titucional e social dirixida a aglu
tinar a todas as persoas e enti- ·• 
dades interesadas en colaborar 

"no "proxecto comun de defender 
o naso património mariño e de 
domínio públ ico".• 

11 
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Cinco deputados 
provinciais do PP de Lugo 
cobra..On nove millóns 
en dietas 

En 1996 cinco deputados pro
vinciais do PP de Lugo cobra-
ron dietas mália alguns deles 
ter dedicación exclusiva. Nove 
millóns de pesetas en total, se
gundo denunciaron os deputa
dos provinciais do BNG. Des- e: 
taca o feíto de que o vicepresi
dente primeiro da institución, 
Enrique Fernández, con dedi
cación exclusiva, apres~ntou 
divers.as dietas por 11.296 pe
s.etas cada unha pola sua asis
téncia a actos ou reunións ce
lebradas durante o seu horário 
de traballo. Entre elas inclúese 
o pagamento por asistir a 
mdas de prensa ou por ir dun 
despacho a outro. Os outros 
deputados provinciais do PP 
que cobraron dietas en 
c;;antidades que obscilan entre 
un millón seiscentas mil pese
tas e un millón novecentas mil 
pesetas son Federico Gonzá-
lez, Xosé Ramos, F-rancisco · 
Cacharro Pardo e Manuel Ma-
ria Neira. Este último, ex alcal
de de Foz, chegou a cobrar 

. -dietas por ir a un acto pola libe
ración de O~~ga Lara: t 

O BNG á.poia ao PSOE. 
nos orzamentos 
de Compostela 

Un incremento nos 
investimentos de 130 millóns 
de pesetas permitiu un acor
de entre o governo muníCipal 
de Compostela (PSOE) e·o . 
grupo do BNG para a aproba
ción cfos presupostos ;do pre
sente ano na cidade. E a pri
meira vez que os socialistas 
-que governan coa ·minoría 
maioritária- conquiren a axu
da dos nacionalistas para 
aprobar os presupostos, que 
nesta.ocasión ascenden a 
7.701 millóns de pesetas, 
1.974 millóns menos que en 
1995. En 1996 o PSOE non 
conqueriu aprobar os 
·orzamentos, de modo que se 
prorrogaron as partidas do 
exercício anterior.•-

Manifestación en defensa 
do ferrocarril · 
entre Guiririz e Mon.forte 

O BNG de Lugo convocou un
ha mobilización o Domingo 16 . 
de Marzo pasado enmarcada 
na campaña Galiza ten direito 
ao tren, e que consistiu nunha 
viaxe lúdico-festiva entre Guiti
riz e Montarte a bordo dun fer
rocarril. o acto contou coa 
asisté.ncia dé cincuenta perso
as. A reivindicación principal 
era protestar pala desaparición · 
donó ferroviário de Monforte. 
Ao acto sumouse a Plataforma 

· Cidadtt en Defensa do Ferro
carril desta última vila. Este ti
po de mqbilizacións noA é a 
primeira vez que se producen, 
en repetidas ocasións houbo 
actos semellantes en deman
da en melloras infraestruturas 
e en contra·do 
desmantelamento tanto da re
de como do servizo. • 

\ ' 
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Os nacionalistas denúncian un infento de recorte da participación viciñal 

Sindicátos e BNG apoian aos funcionários 
expedentados do concello de Vigo -
* M. ,VEIGA 

UGT, CIG e CCOO concorda
ron en rexeítar "as medidas -de 
represión desmedidas que in
tentan desmantelar o comité 
de empresa e o sindicalismo 
no concello", após de que o al
calde de Vigo, Manuel Pérez 
decidise expedentar a 74 traba
lladores, presuntamente impli- -
cados nunha protesta laboral 
ocurrida o pasado Venres dia 
7. O 90% dos empregados asi.: 
naron xa unha nota de protesta 
solidarizándose cos seus com
pañeiros sancionados. O BNG 
saiu tamén en apoio dos traba
lladores, afirmando, por boca 
do seu portavoz, Lois Pérez 
Castrillo, que o PP busca " re
primir aos sindicatos" e xustifi
car a implantación de mecanis
mos que "corten a partici
pación cidadán ño concello". 

Para as tres ceritrais sindicais, 
no concello de Vigo non hai "ma
quinacións extranas", senón un
ha "tensión laboral" que se vive 
a consecuéncia da ,¡política de 
incumprimentos . praticada pela 
equipa de governo". Na máxima 
representación institucional da 
cidade traballan 1900 persoas, 
das cales, segundo o BNG, "só 
as que son xefes de sector co
bran salários próximos ás 300 
mil pesetas. A maioria recibe 
soldas baixos e mesmo algun
has viuvas de funcionários non 
tene.n dereito sequera a unha 
pensión digna". Os nacionalistas 
responden así "a campaña que 
desde hai anos _e co patrocínfo 
do PSOE se dedica a criticar o 
suposto señoritism9 dos funcio
nários". "PSOE e PP -afirma 
Lois Castrillo- non están intere
sados en mellorar a produtivida
de, senón en buscar xustifica- . 
cións para priyatizar e reducir os 
:servícios_ públicos". "() PSOE, 
recalca Castrillo, ·ven vertendo 
insistentemente, desde 1991, 
estas críticas sobre os funcioná
rios. No pacto .do tripartito ante
rior tiveron que aceitar as nasas 
propostas de establecer Ul'l con
vén i o de persoal e ún reguta
mento de- participación Cidadán. 
lso é o que agora se quere vol
ver atrás, como ben expresan as 
críticas dos sectores conserva-

O BNG acusa a Manuel Pérez, no centro, de preparar unha trampa aos funcionários. . . 

dores da cidade, que van moito 
máis alá dos excesos que puide-
sen ter ocurrido o día 7". · 

11Queren conseguir o 
que antes n_on · poideron'~ 

"O PP, secundado en todo mo
mento polo PSOE, así como al
gúns meios de comunicación -
engade Castrillo-

mo, cando o que tiña. era que de
fender a institución democrática 
da sesión en pleno. Nós, no tri-

. partito, celebramos sesións con 
moito máis rebúmbio e só se 
suspendeu un pleno cando hou
bo agresións personais, por certo 
provocadas por veciños de Gui
xar que daquelas o PP apoiaba. 
Agora, por menos, pretenden ce-

lebrar as sesións 
inflaron o ocurrido 
e exaxeraron os 
desperfectos para 
xustificar un retor
no ao pasa~fo. De 

O tripartito 

a ·porta pechada e 
iso e inadmisíbel 
desde un ponto 
de vista democrá
tico". 

f eito a concellHira 
socialista Lola Vi
llarí no xa se viña 
queixando hai 
tempo de que 
nesta cidade todo 
o .mundo ven a 
protestar". "Abon
da con lembrar - - . 
di tamén o porta
.voz do BNG
que o PP ocupou 
a alcaldía decindo 

L cetJ3brou, s~sións 
con máis -
rebúmbio, 
protagonizado 
polos vedños de 
Gu_ixar que 
apoiaba o PP 

.O BNG, que -criti
ca .tamén o fe ito 
de EJUe algúns 
meios de comuni
cación esteñan a 
silenciar o seu 
apoio aos traba
lladores , sostén 
que o alcalde es
tá tratando de 
"atemorizar" ao 

que ia pedir carnet para entrar 
nos plenos e que ia suprimir as 
intervencións no mesmo. Non o 
lograron e, en tqgo este tempo, _ -
houbo sempre pancartas e veci
ños que pedían falar en base ao 
regulamento de participacicfm ci
dadán. Con este conflito encon
traron a xustificación para inten
talo de novo". 

"Nós eremos ~sinala Lois Pérez 
Castrillq-- que, no conflito do día 
7, Pérez actuou mol mal porque 
tratou de salvagardarse el mes-

persoal do conce
llo, a base de expedentes. f::sta 
forza considera sospeitoso que o 
teniente de alcalde , Gil Sotres, 
autorizase unha asamblea o 
mesmo día e á mesma hora do 
pleno. Ao tempo que xulga que 
as contínuas• promesas e voltas 
atrás por parte do governo muni
cipal , a respeito do convénio asi
nado cos traballadores, foí causa 
dunha tensión que se veu -incre
mentando até. agora. Castrillo 
conclue que, o pasado día 7, 
"Pérez levantou o pleno por.que 
xa tiña pensado facelo". • 

-Pedia ax u das para os mariñeiro-s afectados polo paro biolóxico 
- . . 

O PP vota · ~~ . Madrid a favor dunha proposta 
do BNG e-.o-mesmo dia rexéitaa en Sántia9o · 
Se. hos últimos meses adoitaba a 
suceder que o PP rexeitaba ·no 
Congreso propostas presentadás 
polo BNG ·e aprobadas previa
mente por unanimidade no -parla
mento galega, o pasado dia 18 
sucedía o contrário. O PP, no 
parlamento galega, desestimaba 
unha proposición non de lei pre
sentada polo BNG que instaba 
ao Governo español a establecer .. 
axudas aos armadores e mariñei
ros galegas afectados polo paro 
biolóxico imposto no caladeiro 
canário-sahariano. O partido de 

Manuel Fraga argúmentaba que. 
. ria proposta do Bloque "latexába 

un nacionalismo exacerbado''. . 

A esa. mesma hora e nunha se
sión plenária do Congreso dos 
Deputados debatiase unha pro
posta similar defendida polo de- _ 
putada Guillarme. Vázquez, que 
resultaba aprobada cos votos 
favorábeis do Partido Popular, 
após de aceitar unha enmenda 
transacional. O deputado na
cionalista xustificou a aceitación 
desta transacional apresentada 

polo PP p_orq[!e. "no fo.ndo, o 
partido que so'sten ao governo 
recoñece, co seu apoio á nasa 
proposición, que hai un proble
ma socieéonómico grave ao que 
cómpre darlle unha resposta". 

Coñecido o re.sultado das duas 
votacións, un representante do 
BNG perguntábase "que política 
está a practicar o Partido Popu
lar cando mantén unha postura 
negativa-no Parlamento Galega 
e outra ben contrária no Con
greso dos Deputados".• 

' . 

" 
20 DE MÁRZO DE 1997 

.J .... 

O trigo: o ouro branco 
MANUELCAO 

"Castellanos de Castilla ti-atade ben ós galegas, cando van van 
como rosas, cando ven ven como negros" dicia Rosalia de Castro 
nun poema de Cantares gallegos referido aos galegas que ian a 
Castela para facer~n a seitura. Sérveoos este poema para ilustrar 
cal foi a evolucLón econc;nnica dunha larga Castela que debeceu 
de tal xeito que pasou de ser unha zona poderosa política, ocial, 
económica e demograficamente a converterse na maior rexión 
territmial de Europa en km2 receptora de fundos estruturais para 
as áreas meno desenvolvidas, cun problema real de desertización 
física e povoacional e cun poder político en regre ión. Só o eu 
imponante património hi tórico, artí tico e cultural pem1itc ma, 
xinar o enonne poder qLte chegou a ter a grande Castela (Ca ti, 
lla,León, La Rioja, Madrid, Extremadura e Ca tilla,La Mancha). 

Visto desde agora Castela fo¡ unha rexión e pecializada nun 
produto básico de primeira necesidade: o pan. Un mono ultivo 
de trigo permitiu aos- ca telán acadar renda durant longo 
tempo absorbendo man de obra temporeira para a tar fa de 
seitura e recolleita. O progres técnico e a abertura ao exterior 
das diversas economías xerou novas necesidad , reduciu r nda 
e forzou a unha explotación mái inten iva e agr iva obr as 
te¡:ras de cultivo, eliminando o barbeito, dando lugar a unha 
expulsión da povoación cara a emigración a Madrid, Cataluña, 
Pa(s Basco e Europa dun xeito parecido ao acorrido con Galiza. 

Con todo o apoio franquista ao sector cerealista ( istema de 
prezos garantidos, criación do SENPA) Castela non pudo fa, 
cer frente ao despovoamento, caída das rendas, emigración, 
etc., que tivo como principal destino a capital político,admi, 
nistrativa do Estado pero tamén outras áreas industriais. A 
especialización en matérias primas nunca é unha boa eleición 
a médio prazo. Uns recursos aparentemente tan bá icos como 
os cereais teñen hoxe moitos produtos substitutivos . e unha 
grande competéncia polo que os prezo relativo tenderán á 

. -baixa. Han de ser actividades tecnoloxicamente mái avanza, 
das e que satisfarán "ou ainda criarán novas necesidades as 
que poderán xerar-dinámicas progresivas con aumento de 
rendas, criación de postos de traballo ben retribuídos e con, 
solidamento de estruturas políticas e sociais democráticas es, 
tábeis. As ensinanzas do caso castelán son importante para 
os que eren que un Estado próprio sen máis abondaria para 
resolver os pr~ncipais problemas económicos de Galiza. 

• ' 1 

A Mancha (1965); de Xosé Suárez. 

'A especialización en matérias primas 
nunc~· éiunha boa eleición ·· 

a médio prazo" 
. . ·.. "'.\ . 

Castela. foi, e~tre outras _causas, vítima da especialización no 
sector agrícola, en produtos que a medida que ávanza p desen, 
volvimento reducen a sua demanda. En 1958 a porcentaxe de 
consumo de alimentos, bebidas e tabaco sobre o consumo pri, 
vado español era do 56%, mentres en 1990 só era do 28% ._ 
Danse espectaculares caídas en determinados bens chamados 
inferiores (pan, patacas, viño, etc .) e un cámbio drástico na 
composición e tipos de alimentos e bebidas. Os cámbios na de, 
manda inducen cámbíos na composición da oferta adiados po
la intervención estatal pero, -ainda así, a suma de cereais, viño 
e aceite. no conxunto da prodw;::ión agrícola española pasou do 
85,5% en 1800,-62,4% en 1910 e 40,2% en 1985. • 
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Peden á Xunta firmeza na 
proibición das volantas -

A CIG oponse á refQrmQ laboral e . ·. ,, ·~ · ... ' 
.. No Conseflo cla UE a .. 

't ~ - proioición ·aa usó das redes 'de· 

pede unha polítié:C. guvernamental de· ·em'.prego ;_ . 

* M. VEIGA 

As negociacións que desde 
hai várias semanas se veñen 
desenvolvendo •en Madrid 
entre a patronal e as duas 
principais centrais estatais 
manteñen o seu carácter se
mi-secreto. Todo indica, sen 
embargo, que as posturas 
entre ambas partes están 
moi próximas, pésie á dura
ción das conversas. A CIG, 
igual que ELA no País Basco, 
manten unha postura moi 
crítica a respeito do pacto. 

Pésie ao secretismo co que se 
leva o guión destes pactos en
tre UGT, CCOO e o governo 
de dereitas, os pontos en cues
tión parecen atinxir case en ex
clusiva ás fórmulas de despido 
e contratación. 

-
Trátase dun acordo que afonda 
na reforma laboral decretada 
polo anterior governo socialis
ta. Nen os traballadores afecta
dos, nen a sociedade en xeral 
puderon coñecer até agora os 
pontos do acorde. 

Os sindicatos nacionalistas do 
País Basco e Galiza, ambos co 
carácter de máis representati
vos, non participan nas conver
sas. Fontes da CIG manifesta
ron que a sua "exclusión" pode 
ser debida ao interese por evi
tar as "testemuñas incómodas". 

A central nacionalista critica ta
mén o intento de UGT e CCOO 
de "centralizar" os acordes labo
rais. Un dos seus obxetivos de
clarados seria o de modificar o 
artigo 84 do Estatuto dos Traba-
1 ladores que permite negociar 
en ámbitos territoriais distintos, 
todo o que se pacte en convénio 
sectorial estatal, con algunhas 
excepcións. 

Pasar a responsabilidade 
aos traballadores 

"Por moi boa reforma laboral 
que se fixese -afirma Fernan
do Acuña da CIG- a xeración 
ou destrución de emprego virá 
sempre en primeira instáncia 
determinada por aquelas políti
cas que son responsabilidade 
directa do governo". Na opinión 
do secretário xeral desta cen-

'O Govemo central xoga coa falsa idea de que a criación de emprego está ligada a estas conversas' di Fernando Acuña, Secre· 
tário ~eral da CIG. A. IGLESIAS 

tral, o governo xoga "coa falsa 
idea de que a criación de em-

prego esta ligada a estas con
versas, trasladando a respon-

Negociación de apariéncias 
-Os diários económicos titu
lan: "A patronal cede ante as 
exixéncias sindicais". Pero 
nunca din en que. Todo pare
ce indicar que só se trata de 
facer máis asumíbel o pacto. 

-Igualmente, semella que a 
demora na negociación pre
tende sobre todo proporcionar 
a apariéncia de que está a ser 
moi dura. Pero, en que con
sisten as discrepáncias, se de 
verdade existen? Non se di. 

-A postura dos líderes de 
CCOO e UGT, escasamente 
reivindicativa, pésie a que a si
tuación laboral está pior que 
nunca, pode desmoralizar aos 
traballadores e facer que os 
sindicatos perdan credibilidade. 

Nalgúns c~sos, como o do País 
Basco ou Galiza; esta crise po
deria reforzar a outras centrais, 
xa de por si ben implantadas. A 
CIG debe estar atenta a reco
ller a eses desencantados. Se
ria mao para a vertebración so
cial que moitos traballadores 
acabasen por crer- que ningún 
sindicato os defende. 

-E a pergunta clave: Porque 
UGT e CCOO corren o risco 
de perder credibilidade con 
esta firma. · Se cadra porque 
as suas poderosas estruturas· 
dependen demasiado das 
subvencións públicas. Ou por
que os seus líderes, após da 
caída do muro, acabaron por 
crer os cantos de serea do ca
pitalismo.+ 

sabilidade guvernamental aos 
sindicatos, nun auténtico exer
cício de hipocresía". 

O ífTlportante, resalta Acuña,
está na "política económica, na 
fiscalidade, nos orzameñtos pú
blicos, no papel da empresa 
pública e na política industrial, 
en todas aquelas en suma que 
-se deberian supeditar aQ obxe
tivo de criar emprego, pero que 
hoxe ·están orientadas en ex
clusiva a cump-rir os critérios 
monetaristas dó:euro". 

1 -

Para o responsábel da CIG , a 
reforma actual incide ainda 
máis na "flexibilidade" e indivi~ 
dualización das relacións ~ labo-

. rais, o que provoca efeitos ne
gativos na _economia, como te
ria recofiecido a própria patro
na I que xa observou como, 
desde 1993, ven descendendo 
o consumo familiar in~erno, cos 
cbnsabidos ef~ctos de atenua-

, ciólJ _do crecemeznto de_¡. .econo
mia' real.+ 

, Redondo di que a firma traerá frustración ._ .. \,. 

AS críticas internas Ggroman, en UGT e CCOO 
A oferta de acorde social "bene
fí cia sustancialmente aos em
presários" porque non vai resol-

. . ver a precariedade do emprego, 
nen o paro e vai abaratar o des
pido, ven de sinalar Nicolás 
Redondo. 

"É evidente -afirmou o ex-se
cretário xeral de UGT- que os 
sindicatos fixeron unha cesión 
moi forte. Non comparto a visión 
trunfalista que se lle quixo dar 

· ao diálogo e os seus efectos 
hanse coñecer de contado. Este 

acorde non vai criar emprego 
senón, no mellor dos casos, re
ducir a precariedade". 

Segundo Retfondo, "os sindica
tos fixeron unha oferta que bene
fícia aos empresários porque a 
sua proposta de contrato indefini
do supón na práctica, un abarata
mento do despido. E lóxico que . 
José Maria Cuevas esteña máis 
ledo que ao primeiro, pero os 
sindicatos poden pagar un alto 
prezo e arrastrar unha gran.de 
frustración". 

1 Consultar 
antes de asinar' : ~ 

Os líderes do sector_ crítico de 
CCOO Agustín Moreno .e Salce 
·Elvira puxerón en marcha unha 
campaña que terá por Tema 
"Consultar antes. de asinar'' co · 
obxetivo de qúe os traballadores 
señan consultados antes de que 
se ratifique o _acordo. Para este 
sector de ccoo a nova reforma 

~ laboral supón só Ün abarata
mento do despic:Jo. Moreno ere 
tamén que o pacto representa 

"un torpedo ás bases dos sindi
catos". 

Tamén IU se' pronunciou contra 
o pacto. O seu portavoz Júlio An
guita ve o perigo de que con esta 
firma o governo do PP abandone 
a süa política de criación de em
prego. As posturas de IU e More
no deixan ver. o notábel descon
tento, que existe no interior de 
· CCOO. Polá sua parte, a execu
tiva socialista xa se mostrou fa
vorábel ás propostas de Cuevas, 
Gutiérrez e Méndez. • 

vo]antas na captura do bonito 
non ésprieritárlo mália os pro- · 

-- ·ounciamei;ifós ·por ,parte dos • 
seus membros. Para o ·BNG é ~ 
un grave problema para a flota 
boniteira galega "xa que os 
mariñeiros e armadores 
~íntense vendidos" mália a ~e
nanza da última campaña. Os 
deputados Francisco Trigo, 
Bieito Lot¿eira e Henrique T ello 

. dirixiron unha pergunta á Xun
ta para saber que opina sobre 
o posicionamento da presidén
cia do Consello da UE e para 
pedirlle firmeza á Xunta diante 
do Governo central en relación 
á retirada das volantas. Os na
cionalistas eren que se perdeu 
unha oportunidade na pasada 
presidéncia española da UE e 
solicítalle ao Governo galego 
que se dirixa -directamente ao 
Consello da UE.+ 

Galiza Nova quer que 
os concellos contraten 
a mozos e mozas 

Desde o mes de Novembro, 
uns 8.000 mozos e mozas le
van participado na campaña 
de emprego emprendida por 
Galiza Nova en centros de 
ensino, faculdades e locais 
sociais, segundo_ a 
valoración de esta organiza
ción nacionalista. Segundo 
Martiño Santos, secretário 
xeral, o Plano de Emprego · 
Xuvenil da Xunta non dá re
sultados e a- maioria dos car
tas adíeanse a orientación e 
formación asegurando que 
só se criaron 1 O empregos 
estábeis no biénio 1994-95 e 
que potenciando sectores 
básicos poderian acadarse 
outros resultados. Galiza No
va estase dirixindo aos con
cellos galegas para que 
aproben iniciativas como 
contratar a ~n~a porcentaxe 
de xente nova nas obras ou 
proxectos que exe.cutea.-~ 

Reino Unid~ presiona 
para que Astano 
non construa 
plataformas móbiles 

Francisco Rodríguez , deputa
do do BNG no Congreso. diri-. 
xiuse ao Gqvérno. para saber 
se son certas as informacións 
de Bruxelas que sinalan que 

- "Astan o ~non~só non ·podará 
-construir buques senón que 
tampouco podará construir 
plataformas móbiles ante as 

. pfes.ións dq Heiho Unido . qlJ~ 
limitarían ao asteleiro ferrolán 
ás plataformas ·fixas. Tendo 
en canta que o Governo com
prometeuse coa UE a pechar 
os asteleíros que non sexan 
rendábeis antes de que rema
te 1998, Rodríguez dubida 
que Astano o sexa "con estas 
restriccións produtivas". O de
putado nacionalista tamén en
gade que no caso de que o 
Geverno negue a presión da 
UE, terá .que respostar se lle 
interesa manter limitado a As
tano "para asegurar a viabili
dade dos asteleiros de Puerto 
Real e Sestao". • 
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LIBERDADE DE EXPRESléM 

O xornalista Pepe Rei entrando na Audiéncia Nacional rodeado de persoas con carau
tas pola liberdade de expresión. . A NOSA TERRA 

A falla de probas co~tra Pepe Rei 
revela a politización do xuízo 
* G. LUCA 

O xuizo de Pepe Rei vqlveuse , 
contra os seus incriminadores 
ao favoreceren ao xornalista to
das as probas aprese.ntadas 
pala acusación. O. direito a in-· 
formar e a produci.r noticias a 
partir da investigación impúxo
se aos intentos de culpabilizar 
o traballo da redacción do Egin. 

A vista lembrou o secuestro poli
cial dos arquivos e as fontes do
cumentais do Egirr, contra a ga
rantía básica do segredo profi
sional, e un axente da Erzaintza 
recoñeceu que entre os papeis 

· incautados na redacción había 
dados e evidéncia~ de irregula
riedades da Policía Autónoma 
Basca e do Governo de Vitória. 

A actuación da Fiscalía e da acu
sación pqrticular, en neme da 
Asociac.ión de Victimas del T erro
rismo, buscaba demostrar, entre 
outras, a relación entre o traballo 
dos xornalistas de Egin e a esi
xéncia de impostas baixo coac
ción á empresários por parte da 
ET A, Para tender este fío causal 
era preciso que a acusación pro-

. base que a equipa dirixida por 
Pepe. Rei procuraba dádos non 
para informar senon para extor
sionar. A ·defensa., representada 
por lñigo lruin, ·citoÍ:J. a testemuña 
de vários erilpresárfos da autovia 
de Leizarárr que denunciaran ex
torsións hábia vinte anos. ~ 

Documentación accesíbel · -
·:::·:, 

ra os informes sobre os que ia 
· declarár e decentado tivo que ad
mitir que as suas conclusións 
baseáb~nse sobre deduccións. 

A partir de-duas cartas intervidas 
seica ao refuxiado Kepa Pikabea, 
o ertzaina alegara a relación en
tre Rei e ET A nas mención a un
ha ·equipa de· investigación e a un 

. xornalista que estivera doente. O 
·axente deducía unha referéncia a 
Pepe Rei no feito "de non _9oñe
cer outra equipa de investigación 
que a do Egirt'; a def.ensé! lem
brou o funcionamento de equipas 

,- de investigación no ·Diario 16, Er 
Mundo, El País, TVE. e outros 
meios e ao mesmo tempo apor
tou probas· da baixa por. enfermi
dade doutros redactores -desta 
sección do E-gin na data da carta. 
A Asociación de Victimas del Te
rrorismo que pedia 101 anos de 
condea para Rei, . retirouse do 
xuizo no segundo dia de vista e 
renuneiou á demanda. 

Derradeiramente non se puido 
defender con proba caligráfica _ 
que as notas á marxe dunha pre
sunta fotocópia intervida .a Carlos 
Almorza e supostamente orixina
da na redacción do Egin foran es
critas polo xornalista acusado. 
"Estes .siloxismos foran concebi
dos por únha mente ma)iciosa pa-
ra incriminarme -declarou Pepe 
Rei despois do xuizo-, pero care
cían .totalmente de base como se 
demostra ao cairen as probas in-
d iciárias unha tras doutra. De
mostrouse que todo era un ha .ar"' . 
gallada do xuiz-policía Bueren e 
do. conselleiro de Interior Atutxa". Ouérendo :acotar a::.: responsabili

dade·de-" P-epe ·Hei; a acusaéión 
aduciu que ÓS'ii1formés de empre- D·espqi_s de publicar con:ipletás 
sas solicitados á ftrma lneresa investigacions soor~.casos de 
eran de·manexo·exclusivo-clo-xor- corrupción dentro do- Governo 
nalista. Esta pretertsión atadou ·o basca e de demostrar a cone-
efecto contrário . ao explicaren di- xión entre as máfias da droga e 
ferentes testemuñas que a docu- .o cuartel da Guardia Civil de lnt-

- mentacion de traballo é accesibel xaurrondo, Rei fora obxecto de 
a toda a redacción, como se pode campañas inxuriosas e ameazas 
xulgar a partir da disposición dos que nunca forali investigadas 
arquivos dentro do próprio diário. · xudicialmente. "O importante· é 

SOCIEDADE 
ANOSATERBA 
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TERRA 
AS2BAL.LADA 

Gadeirós s·en 
cobrar desde 
Agosto 

Sindicato La.brego Galega, Unións 
Agrárias e Unión Sindical Agrária 
veñen de anunciar o reinício de 
mobilizacións no sector lácteo 
no próximo mes de Abril. Os 
sindicatos agrários pede!l que se 
normalke a situación dos produ, 
tores para que estes poidan man, 
ter o seu nível de produción, que . 
o leite se pague a prezos dignos e ~ 
que se solvente a situación dos 
afectados pola retención de pa-: 
gos. Antón Blanco e Dosinda 
son prpprietários dunha explota, 
_ción familiar en Abegondo · 
cunha cuota asignada de 27.500 
quilos. No mes qe Abril de 1996 
completaran xa o total d~ cuota 
e no mes de Agosto chegaban 
aos 40.000 quilos. Apartires <les
te momento deixaron de pagar, 
Hes polo leite producido e mália 
ter ingresado os cartas por sobre, 
pasar a cuota de produción levan 
desde o mes de Agosto sen co, 
brar. A sua situación vese agra
vada porque saben que non rece, 
berán nengun pago polo leite até 
o mes de Abril e nen sequer tive
ron reasignación de cuota. Antes 
vendíanlle 0. leite que producían 
a Puleva pero a causa das reten, 
cións cambiaron de intermediá, 

·rio e agora véndenJle a Ram. "Xa 
pasamos por tres empresas e se, 
guimos sen cobrar. Non pode, 
mos ner:i. pagar o pienso para os 
animai.s", e)cplica Antón. 

Para Uxio, de Trazo, o problema 
de sobreprodución tivo conse-, 
cuéncias similares. N o mes de 
Outubro do 96 sobrepasou a 
cuota que tiña as ignad a~ de 
223.000 quilos para as 70 vacas, 
e deixou de cobrar polo leite 
producido. No seu caso, a em, 
presa apresentoulle como posí, 
beis solucións para o ~eu proble, 
ma de sobreprodución comprar 
máis cuota, conseguir unha ce, 
sión .de cuota ou apresentar un 
aval bancário. "Nengunha das 
tres solucións era boa para nós e 
desbotadas a duas primeiras a 
empresa obrigou a asinar o aval". 
Agora o problema está precisa, 
mente nese aval, porque segun, 
do explica "ten uns custes aos 
que non sabemos se lles podere, 
mos facer frente nen até cando". 

-
Lidia Senra,- do SLG, asegura que 
n·estes moméntos existe unha 
"gravísima irresponsabilidade po, 
lítica". Ao seu entender, a actitu, 
de das industrias lácteas esta a 
prexudicar ao sector porque ~e es, 
tá entrando na "dinámica de aga
char a produción" mediante a 
venda deleite "en negro", coque 
só_ se consegue "poñer freo á re, 
forma da reasignación de cuotas". 
Ademais, a responsábel do SLG 
asegura que <leste xeito desaní, 
mase á xente provocando o 
abandono progresivo das explota, 
cións e a redución da produción. 
Coa mobilización do próximo día 
15, os sindicatos agrários queren 
conseguir "que todo o mundo 
poida producir con normalid¡:i.de 
sen estar pendentes de que ao fi, 
nal da campaña superen a cuota 
que teñen asignada". • 

PUCHEIRO 

Volta. o ~spíritu de Arsénio 
/ -_ ~-- <~ · .,~ lti12ór;;_. -: _.; ·., ~ 

Endebén, un representante de In- ~u~. arrasé!-ron os _arq~ivos do 
cresa desmentiu resoltamente diário e v.ioláron.o seg.r.eQQ.~pF.ofi- · :, . . ;..; 
que Egin demandase grande can- .. ~ioq9J.~· Sabf~n3;1u,-~ )ía Jl:o~q- .do-' . :: . . _ . , 
Made de informes comerciais co- currientación habi probas de · ne- . E) tremador ~arios Alberto. Si.lv~ chegou ª Riazor. promete~do tan so 
mo proclamara 0 conselleiro Atut- gócios ilíticos .do P-NY ~· de :co- .·,_:e: 'i.·~raballo, sentido cow_µn e d1sG:1plma. Non_ era m.01to despo1s daquelas 
xa e sinaloó que co procedimento .. rru_pción. dentr~ pa-~rJzaintza'. farfalladas de J :B. Nen sequer fo¡_ cqntratado por tod~ unha tempada, 
on fine (de conexión directa) esta · - .. · · · · -, · ;-: ~ · - "f': '.C' - · §ó por seis mes.es. e os coruñesisi:as {Pori confundir ton éleportivistas ou 
clase de. qados· son ·.cfe· aqqµisi- . _t ... O~que ~ora Fisc~t "dps ff;.e lJ\J., _, :.coruñeses) xa tíftan os ollares· na próxima tempacla. · Polo que se ve, o 
ción inmediata·e-aberta:· · · " ' 'Rárrisey' 'Cfárk, nieíiilSro ·da 'Com1- ... ""pouco que ofereda Silva,: era pretisámerite--o que necesitaba o Depor, 

Un perito da Ertzanza non. foi 
quen cte probar que .. entre 9s 
anos 90 e 93 existira unha .relé;l
ción entre Carlos Almorza, Pepe 
Rei e ETA nen que certos atenta
dos a empresas e entidades ban
cári as fosen consecuéncia dos 
informes de lricresa encargados 
pala redacción do Egin. O axente 
recoñeceu que nen sequer asina-

1 - - - • - - - - - _ - -

sión internacional que segue o tivo, o que J.B. ·non era capaz de ·darlle porque non o pusuía. Desde 
xuizo de-Rei, declarou "A razzia · aquelas', o Deportiyo non perdeu nengun pai;:tido' e non só lle reno, 
polrcial :dá redacción do diário -. van, senón que; ag9ta, ªté son c;ap;.:i.ces de vedle "espíritu gañador", en 
basco Egin e_a __ incautaQión indis- ·- palabras de Lendoiro. Vóltase á fórmula de Arsénio: sentidiño. Está 
criminada de documento periodís- visto qué é a mellor xeito de dirixir a eqúipa deportivista, ainda 
ticos, entrevistas e informes e a que a moitos lles guste· mellot a gtandilocuéntfa. estéril. Con senri-
detención do redactor xefe de in- do, na Coruña, :voltan soñar con Europ a'.. Lástima que tanto Len, 

. vestigación, é un caso clásico de doiro como Paco Vázquez non apliquen a receita aos govemos muni, 
violéncia do Estado policial desti- cipal e da depuración. Farian á Coruña mái~ racional e máis europea.• 
nado a privar á cidadania da ver-
dade que pode facelo libre".+ 

:. 

.. .... 
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Un .moio senegalés 
de~úncia por maos tratos 

r q poliéia local de Vigo 
Mamadou Kane é un senega
lés que denunciou á policia 
local de Vigo por maos tratos 
recebedos o Domingo 16 de 
fv1arzo. Segundo canta este 
mozo, que ten a situación le
galizada, estaba paseando 
pola praia de Samil cando foi 
requerido por dous axentes 
para identificarse. Ao non le
var pasaporte ou carné, .do 
que non dispón, 
comunicáronlle que o transla
darian á comisaria pero , sen 
embargo, foi levado a un 
monte achegado ao campus 
da Universidade de Vigo, on
de o golpearon e ameazaron, 
segundo consta na denúncia. 
A versión da policia local difi 
re nas horas da identificación, 
xa que aseguran que foi ás 
sete menos cuarto da tarde e 
que Mamadou Kane saiu da 
comisaria as sete e média. 
Pola sua parte, este senega
lés e vários testigos afirman 
que estivo retido desde as 
cinco e media ate pasadas as 
sete. O Centro de 
Información para Traballado
res Extranxeiros de CCOO 
afirma que "é incomprensíbel 
que nunha cidade como Vigo 
sedean este tipo de atitudes 
racistas". A policía local 
négao todo e afirma que em
prenderá accións xurídicas. + 

Abre unha tenda 
ecolóxica na Coruña-

A primeira tenda ecolóxica 
da Coruña leva aberta xa un 
par de meses e chámase 

.. Equilibrio. O consumidor 
pode atopar desde papel re
ciclado ate produtos da 
agricultura biolóxica, segun
do informa Manoel Bello, 
procedentes case todos de 
Cataluña e o País Valenciá. 
Pódense levar as pilas para 
reciclar e tamén receber in
formación sobre defensa 
dos animais e hábitos para 
unha vida máis ecolóxica. 
Tamén os responsábels de 
Equilibrio teñen 
preocupación polo Qctlego. + 

PP e CIU vetan á lei 
de parellas de feito 

Mentres na rua colectivos de 
gays pedian a lei de parellas 
de feito o Martes 18, o PP an
daba polos corredores do 
Congreso chamando a todos 

· ,, os seus deputactos para impe-
": '' ·dir a aprobación da 

proposición de lei apresentada 
polo PSOE e IU. Foron nece
sárias tres votacións para que 
puideran vetala, -xa que nas . 
duas primeiras houbo empate. 
Ao final, 163 votos en contra, 
sumáronse 2 votos de Coali
ción Canária, e 161 a favor 
impediron a aprobación dunha 
lei fundamental no acceso a 
pensións, vivencias e herdan
zas. Na adopción de tillos, o 
PSOE non é partidário de ou
torgar este direito ás parellas 

· homósexuais mentres IU equi
para a toda.s as parellas: o ·pp 
asegura que vai criar unha 
subcomisión nos próximos 
meses para non facer "unha 
lexislación apurada".+ 
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' ... Adiante; pero en España, porEspaña e-para España', __ exclamou no debate das.Autoriomtas -O PP balear no -banquiño 
. , " .· 

·Fraga perde os papeis .no Senado 
- pola financiación ilegal · 

-e> A. EIRÉ 

" ... Adiante; pero en España, 
por-España e para España. Es
paña o único importante". Fra
ga lribarne, presidente da Xun
ta, representante dos galegós 
no debate do Senado, e_s-gue
ceu a Galiza no turno de répli
ca no debate das Autonomías. 
Por esquecer até se esqueceu 
do idioma galego, usando ex
clusivamente o español. Fraga 
estaba doído, non lle deu 
arrancado nen sequera un an
tetítulo aos medios de comu
nicación da capital, incluidos 
.os públicos, directamente 
controlados polo PP. A sua in
tervención do día anterior pa
sara totalmente desapercibi
da; é algo· superior ás suas 
lorzas> non o pode aguantar. 

lmposibili:tado de facer as suas 
propostas sobre a reforma do 
Senado, por indicación do par
tido, tendo que acochar tamén 
a sua exposición sobre o fi
nanciamento autonómico, des
pois de ser visionado o discur
so pola dirección do PP, Fra
ga decidiu asumir o papel de 
patrón. 

Ninguén rnáis español ca el, 
ninguén asume o pasado coma 
el, "a España dos Reis Católi
cos, a dos Austrías, a dos Bor
bóns, a de Pi e Margal!, f()das 
as Españas". [Aquí iría incluida 
a de Franco, a sua]. Ninguén 
rnáis do PP ca el , honrado de 
ser o presidente fundador dun 
partido cuxo prirneiro lema fbi 
o de "España o único, impor
tante". 

Usurpou a función de Aznar e 
arrerneteu contra Ardanza por 
non estar presente, contra os 
socialistas e, contra Jordi Pujol 
(con rnáis moderación). Des
pois xustificoi.i o pacto do PP, 
porque "cando se ten rnaioria, 
tense, e cando non, hai que fa
cela", nunha profunda elabora
ción de teoría política (todo va
le para governar). 

A continuación pasou a ensal
zar a labor do Governo central 
corno se fose a sua laboura 
própria. Despois enfrontouse 
aos socialistas, acusándoos 
de corruptos, o mesmo dia que 
todos almorzaban cos titula-

A pen:la de papeis de Fraga foi causa de rexouba nas bancadas e de ailicas ~ no PP pala' actilude "incontiulada" do funda
dor do partido que cqda -w::z resulta máis malesla.. - A IGlE51AS-

res da corrupción do PP en 
Zamora Os senadores da di
reita, o rnáis xenuino resíduo 
do franquisrno aplausaba, os 
actuais dirixentes, suaban. 
Cando rernatou sote.laban 
acalrnados. 

~squecer a Galiz:a 

Fraga perdeu os papeis. Lite
ralmente, os que contiñan as 
suas propostas sobre a refor
ma do Senado e do financia
rnento autonómico (sustraídos 
á leitura polo partido) e, meta
fóricamente, cando esquece o 
seu papel corno presidente ga
lega, se esquece de Galiza e 
pretende ser o que non é nen 
nunca foi . Aparece o seu vello 
pantasrna. 

Chega sernpre, precisamente, 
cando ten que debatir sen o dis
curso escrito e censurado polos 
seus colaboradores, cando se 
queda sen papeis. Sucedeu, in
variabelrnente, cada unha das 
oito veces que entrou a debater 
no Parlamento galego . .Será por 
isa polo que horl o deixan, talar 

,. ? ' ' rna1s. • . _ _ t 

Nen co terrorisrri.6;, 
n~n co Est~do _·-> 

::.. 

- < .. 

O asasinato por ET A dun psicólogo, afiliado ao sindicato naciona
lista ELA, a negativa da. família da Vítima. a Iecoller unha medall:f · 
do Ministério .do Interior, as críticas desa · meswa fumília =-ca ca:
_davre ainda sen enterrar- á política peniterrciárla do govemo espa- .. 
ñol e, ¡:)ar 6.lcimo, as pres1:1Iltas torturaS"que- sofriu .~ dos autores do 
atentado~ det-ic;lo imediatamente despois de .que coll}.etese o crime, 
exemplifican o cadro político que ·padece hoxe a so.ciedade basca: 
Por un lado, ET A, presa donha análise que non recoñece diferéncias 
entre o franquismo e o sistema actual, tende a colocar no bando ini
migo a todo aquel que non comungue con este postulado. Por outro, 
a policia mantén vixeJttes os métodos fraflquistas e o poder central . 
admite, ainda a estas alturas, o modesto Estado das ·-~ autonomias só 
como uh mal menor. Ambos lados xustifícañse mutuamente e am
bos . tenden a esq~ecer que a maioria da sociedade nada ten que ver · 
cos resíduos franquistas, nen cos métodos_ terroristas. A maioria non 
considera a unidáde· iñd~solúbel de España un princípio sacrosanto e 
prefire a5 rnivindicacións pacíficas e os pactos á violéncia. Pola con
tra, a espiral que se vive hoxe está a sentar as bases do enfrentamen
to civil en Euskadi e está envelenando España ·c;_ontra ·as nacipnaiis~ 
mos. Galiza ten moito que perder en tódo isto. • · · · , 

,::.-.-. . 

. -. 
"''({ ~. . . ! .... ·· .... 

. ·sEAT· .non respeiia a legaliclacle 
- - . ~ . \ . . . : - -. 

·- ·: ' . e_ .. . : . . . ~ : Í~ 1 
Protesta •.• 

, .. cltamanClo:· ao-: ___ :~-. 

Jdo partido · . 

b ex presidente dasJlles Ba
lears, Gabriel Canallas (PP) .. 
enfréntase a unha petició"n fi~: 
cal de un ano dé cárcere, 18 
de inabilitación, cen rnillóhs 
de multa e á devolución dou- -· 
tros cincuenta millóns pqla fi
nanciaCión ilegal do seu parti
do através· das obras do túnel 
de S(Jllér. O Tribunal Superior 
de Xustiza balear tamén incri
rninou a outros membros do 
governo autonómico, a_lgun 
deles integrados no executivo 
a:té o Martes 18 de Marzo. O 
escándalo do túnel de SOller 

. _ cómezou en 1988, cando a 
süa construción~ e ó governo 
das llles adxudicou a explota
ción da peaxe do rriesrn_o a 
unha empresa-qué financiou 
-ªº f>·~: ·• . : ~ 

Once Gfricanc>s marren 
eri Giiona 

clandestinaméñte· -
· Camiño de FranZ.é;l e nun ca

mión que carrexabá envases 
de· vidro, once inmigraptes 
ilegais pr.ocedentes de 

_ Marro(;Qs e Lib.ia, entre 
outros p~ises, morr:erón en . 
accidente de tráfico en 
·Flgueres, na província de Gi
rona o Domingo 16. de Mar
·zo. A sua morte, ao volcar o 
camión e qu~ar .soterrados ·. 
polos envases, pon de mani-

. festo unha vez máis non só 
-a e:l(isténcia de redes que se 
lucran a conta do _transporte 
de inmigrantes seilón a pre
cariedade e o perigo que ro~ 
dea a sua vida. Vár:ios dos 
-mortos tiñan pendente a o·r
de de expulsión e quedaron 

· feridos outros seis 
inmigrantes ademai~ do 
coodutor que se atopa moi 
grave .. Os responsá.beis da 
empresa J. Tramagal 
negaron calquer implicación 
no tráfico de inmigrantes e 'ª 
Garda Civil ere que os inmi
grantes subiron ao veículo 
unha·vez comezado o . 
traxecto. Desde as as 
asQ.ciacións-de inmigrantes 
do Estado denúnciaS.e que 
os ilegais chegan a pagar 
_ 400.000 pesetas p_or ser aga
.chados e transportados a 
países europeus. • -

"'.• -... -

- O nome de AR_Q~A para un novo modelo df] . 
automóbel de SEAT non respeitá a ,tegalidade. ·· 

~o nome oficial e popular é AROUSA. 
TE&EIONE GRAru1ro ' 

· SEAT -está a respo~-tar con agresil/idade e _· 
prepoténcia a unha reivindicación masiva e 

serena, desprezando a cultura galega· 
e a nosa identidade. 

· · Como cliente ou posíbel cliente chama ao 
TEt-EFONE GRATUITO de atención ao usuário 

de afe1tci•n a~ us·uári•. de .SEAr 

.de SEAT: 900 210 619 e manifesta con __J 
'--~-'--~~"--~-'-~~~~~~~~c-o-~~re_c_c_i_ó~h-e~fi-rm~e-z_a_a...,-tu~a~d~is-c_o_n_fi_o_rm~id_a_d_e_·~~~~~A~~~~~~-~~-~~-~-~-!~_··¡s_~~-A-ci-oN~~~~~~~~~~· . 
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Em segredo e á mvelía do própriq grupo parlamentar socialista . . 

Revisáo do texto constitucional 
. negociáda com o -maior partido da oposi~áo 
.* GONc;:ALÓ NUNO DE FARIA 

O primeiro ministro portu
gués António Guterres ven 
de surprender a tudos co ne
gociado com o líder do maior 

- partido da Qposigao, o PSD, 
á revelia do seu próprio parti
do, da Comissao de Revisao 
Constitucional e de todos os 
outros partidos com assento 
e representagao parlamentar. 

Considerada -o acordo da re
visáo constitucional- como de
cisáo perfeitamente inoportuna 
e a destempo, Antqnio Guterres 
langou a confusáo total entre as 
hostes socialistas, ·provecando 

'as demissóes do lícter'do Grupo 
Parlamentar Scici-qlista,' o depu
tado Jorge Larcáo, d9 'presiden
te da Comissáo-d.e;Revisáo 
Constitucional, o conslituciona
lista Vital Moreircl: e do ministro 
da República~ (delegado do Go
verno) para os Agorés; o socia
lista Már.io Pinto. -· · 

~ . . .._ 

A gota n_um vaso _ 
a transbordar 

Já náo bastava o que acontece
ra com a pelémica votac;áo do 
Leido aborto, como o pais a in
terrogar-se, ainda agora, sobre 

_ os motivos da tomada de po
sigáo do chefe do Executivo, e 
eis António Guterres a cometer 
aquele que, na-perspectiva de 
alguns analistas, poderá consti
tuir o seu derradelro, _pqr fatal , 
erro polítiw: a negociata ou 
acorde da revisáo da Lei Funda
mental portuguesa, que vai já 
na quarta revisáo, com o seu 
principal opositor-e lídér do Par
tido saciar Democrata {PSD) , 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

E tuda feito em segredo e á re
velia do seu (PS) Grupo Parla
mentar, da Comissáo de Re
visáo Constitucional e dos res
tantes partidos -Partido Popu-
1 ar (PP) e Partido Comunista 
P9rtugues (PCP)- com assen
to na Assembleja da República. 

Como consequencias imediatas, 
e para além de um coro de pro
testos de todos os lados, as de
m issóes dos lideres parlamen
tar, comissáo de revisáo e dos 
socialistas (e delegado do Go-
verno central) agoreanos. -

Cedendo em todo a linha ás rei
vindicagóes dos seus parceiros 
da revisáo, o Partido Socialista 
perdeu, ·por culpa de Guterres, 
este processo de revisáo consti
·tucional para o PSD, acordando 
. matérias que os constituciona-
listas coonsidera:m lesivas para 
o equilibrio do regime democrá
tico portugues, tais como-: o voto 
dos emigrantes -extensivo a 
um tipo de referendos bastante 
duvidosos- para a eleic;áo do 
Presidente da República, o re- 
torgo dos poderes financeiro e 
leglslativo das Regióes Autóno
mas, prevendo regimes legais 
de excepgáo que poderáo vir a 
ser instituídos nas ilhas atlanti
cas portuguesas, e a reduc;áo 
do numero de deputados.,. 

António Guterres, primeiro ministro socialista, com um dos seus colaboradores. 

A réduc;áo dos deputados· mere
ceu criticas e desaprovagáo dos 
restantes partidos -mesmo no 
seio do PS- e de vários consti -

- fucionalistas, como Gomes Ca
notilho, professor catedrático da 
Universidade de Coimbra, afir
mando que "náo basta, em ma
téria de transparencia política, 
propór a diminuic;áo do numero 
de deputados. Creio que urna 
política de transparencia exigiria 
que se informasse o país das 
consequencias efectivas de~sa 
baixa, sobretudo se desapare
cem do mapa reduzido ·do Pavo 
-que é o Parlamento- for- -
macóes parti.dárias que náo se 
localizam nos partidos (PS e 
PSD) deste bloca central" . 

Todo este conjunto de ' procedi
mentos e comportamentos, com 
o primeiro-rñinistro no centro 
das operac;óes, tem levado ás 
mais diversas e múltiplas afir
magóes dos fazedores de opi
niáo pú~blica, de que respigamos 
-e só para referir estes- al
guns, poucos, exemplos: 

ra repartirem o território eleitoral". 
"Marcelo Rebelo de Sousa (PSD) 
é o Ronaldo da política portugue
sa ( ... ) António Guterres (PS) faz 
figura de Bobby Robson. Nos jo
gos importantes e com Marcelo a 
jogar na equipa -aborto e re
·visáo constitucional- ainda vai 
vencendo, mas náo convence os 
adeptos do seu clube'\ 

No entanto, e apesar de grande 
numero de socialistas considerar 
que Guterres deixou de ser um 
socialista genuíno, provocando a 
descaracteriiagao do ideário do 
partido, outros há -igualmente . 
socialistas- que lhe reconhe
ceni a capacidade de ter feito 
coni que o Partido Socialista se 
tornas'se aceitável perante o 
eleitorado. Caso desse ouvidos 
aos camaradas -termo a desa
parecer, dentro em breve, no re- 
lacionamento entre militantes 
socialistas- Guterres condena-
-ria o PS á marginalizagáo políti-
ca e á Oposic;áo perpétua. 

Ouem assim tala e procede é 
quem considera António Gute-

"( .. . ) parece que este acordo foi rres o ganha-páo do .partido que 
-um Tratado de Tordesilhas teito governa Pórtugal e que viveu 

- entraos_dois-r:naiores..partidos pa- __, ,..,.AbfJL.,por: um dia! • 
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O PD de Villalobos, considerado o grande derrotado 

A FMNL gaña a ínetade dos deputados-e os principais 
·concellos do SalvadOr tres _anos despois d()-armistício 

-<>- G.L. 

A Fronte Farabundo Marti para 
a Liberación Nacional (FMLN) _ · 

. é o grupo armado latinoameri
cano que antes chega a posi
cións de poder polo voto: Os 
vinteún deputados nas primei
ras eleccións despois do ar
mistício (1994), convértense 
en 38 e o governo de máis 
de meio centenar de conce
tlos, entre eles os principais 
do pais, incluido o da capital. 

O presidente Calderón, da fronte 
da extrema direita Arena e o ex
comandante Handal do FMLN in
tercambiaron palabras de boa 
vontade ao coñecerse o impor
tante salto adiante da esquerda, 
considerada gañadora moral dos 
comícios. Arena non deixou de 
lembrar durante unha durísima 
campaña o pasado terrorista da 
Fronte de esquerdas e de atri
buirlle toda a responsabilidade 
pola defeita económica do pais. 
Os observadores da carreira elei
toral consideran que a esquerda 
teria arrasado de contar coa me
tade da dotación económica da 
campaña da ultra-direita. A abs
tención superou o 60 por cento. 

"Queriamolo todo e déronnos un 
anaquiño", decian os guerrileiros 
despois dos acordes de Chapul
tequec (Xaneiro de 1992) que se
laban o armistício e abrían a por
ta á reforma política. Na pasada 
Segunda, aclamaban as actas fa
vorábeis á esquerda co berro Un 
paso á fronte !. Entre as duas da
tas, a FMLN rec:ontruiuse sobre 
a base dunha fronte po'pular e 
deu organizado 35.000 militantes. 

Os resultados dan a razón aos 
que defenderon o camiño da uni
dad e partid ária de esquerdas 
contra a posición dos sete depu
tados do Exército Revolucionário 
do Pavo (ERP), que despois de 
seren elexidos dentro das listas 
do FMLN, optaron por escindirse 
e fundar o Partido Democrata en 
Setembro do 94. A ruptura me
teu aos ex-guerrilleiros nun man
glar de pesimismo ainda que moi 
poucos quixeron seguir a chama
da dos ex-comandantes Villalo
bos e Sancho para iren á con ~ 
quista dun capitalismo humano e 
non dun capitalismo se/vaxe. 

A base guerrilleira ficou co 
FMLN. A ruptura de Villalobos 
traducia a división entre a beira 
social-democrata (Exército Revo
lucionário do Pavo e Resisténcia 
Nacional) e a esquerda histórica 
(Fronte Popular de Liberación, 
Partido Comunista e Partido Re
volucionário dos Traballadores) 
do 'FMLN, que se mantivera uni
da no 87 sobre o princípio de re
volución democrática, cómo re
éámbio de revolución socialista. 
Esta definición de compromiso, 
que foi a base programática da 
futura negociación, non pechaba 
o debate. 

Para Villalobos, a polarización 
de esquerdas· non faria outra 
cousa que xuntar á direita 
nunha fronte ·de réplica, con 
moi.tos máis apoios interna
cionais e cartas e polo tanto 

compria 'aos ex-guerrilleiros ten
der unha ponte aos democristia
nos, á pequena patronal e aos 
traballadores non organizados. 

Safik Handal, Salvador Sánchez 
e outros comandantes fideis ao 
FM LN retrucaban que en Salva
dor viveran unha guerra de 12 
anos con 8.0.000 mortos. "Nós 
seguimos senda o inimigo e a for
mación dun centro non resolve as 
diferéncias abisais de programa". 

Libre mercado 

Estas eleccións converten eri 
grande derrotado a Villalobos e a 
sua alianza entre PD .(o que tora 
o ERP) e os derllocristianos que 
non dan chegado aos once de
putados. Villalobos calificaba nos 
mitines ao FMLN de esquerda 
xurásica e recén coñecidos os 
resultado~ provisionais avisou 
contra o perigo de polarización 
entre Arena e a Fro1Jte. O seu 
discurso en campaña defendia a 
privatización e O libre mercado. 

Despois dos acordes de paz, O 
Salvador foi o único pais centro
americano· que mantivo unha ta
xaJmportante de crecemen-to . 

económico. A extrema direita da 
Arena soña por replicar no pais 
o modelo dos tigres asiáticos pa
la via das zonas francas, as fá
bricas maquila, as oportunida
des de mercado e a privatiza
ción a toda costa. Por esta via 

HÉCTOR 'ZAMP.AGLIONE 

medra o PIB p,ero a cada SOIJ 

máis os pobres. Os cartos- c;.¡ue 
se invisten no- reparto de ferras 
non capitalizan novas ex;plota~ 
cióñ (de ex-soldadós da guerrilla 
e _do exército régulár) senon 
gue seven para a subsisténcia. + 

. G. LUCA DE TENA 

O presidente dernóci-ata · 
En 1991 a esquerda albanesa reciclada gañ~lJ as eleicións con to_das as 
benzóhs dos observadores intemacionais .pero como as· folgas e as fe
voltas de protesta levaban ao país á fame os.éo,muiüstas eede~on o po
der aos de Sali Berisha~ o Par~~do Demócráta recomendado pala em
baixada norteamericana. Pero o sandinismo desesperado da esquerda _ 
albanesa non trouxo os -reis-magos do Banco MuridiaÍ que Berisha 

_ prometera a cámbio d_e deiXar que mandase el. O presid.Bnte demócrata 
roubou as actas da...eleición de 1996 e pros:,lamou{ie outrav-olta vence
dor baixo a escusa de _qu~ non habia que .astistaraos inverso.res. 

En Tirana cotna en-Man9-gua, os famosos créditos do Norte ao. Sul 
para sair de pobi:es son en realidade fórmulas para roubar aos. párias 
con totomochos. Véndenlles a tena que pisan (que xa era deles) e . 
se protestan, disp~ran. -

A TVE de Amar recm~enda calma ao povo saqueado pero non 
considera que o presidente estafador teña que marchar. Mesmo a 

_OTAN interviria P?r defendelo en no me da democrácia. + 
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O laborismo británico 
céntrase nas lexislativas 
a celebrar o 1 de Maio . --

As. sucesivas deserdóns dei- 
xaroh en minoria ao Partido 
Conservador na Cámara dos 
Comuns británica, de modo 
que o primeiro ministro, John -
Majar, decidiu disolver o Par- , 
lamento e convocar comícios 
para o vindeiro 1 de Maio. A 
decisión non colleu por 

surpresa 
á principal 

· forza da . 
oposición, 
o Partido 
Laborista, 

_ que -des
';., - que che-

gou Tony 
Blair á 
sua 

Toni Blair. Secretaria 
xeral mu

dou a sua posición po!Hica ca
ra ao centro. Con toqa proba
bilidade Blair desbancará aos 
conservadores despois_ de de
zaoito anos no poder.-Pero os 
pod~res fácticos non temen 
ao novo laborismo centrado, 
os diários sensacionalistas 
-tradicional sostén político da 
direita- apoian a Blair. • 

--,-1<abiléi avanza . -

-n·a~ guer~- de liberación-
ncícional no Zaire 

Os tutsis -de Laurent Kabila 
· teñen o_ coRtrql ·élé.cpar-te do 

Zaire e tratan de concluir -
unhá guerra de· liberación 
-naéional que desde hai 

_ anos ljbran contra o govér
no títere de Ocidente .presi
dido por Mobutu Sese Seco. 

.• 

· .Q avanoe das tropas rebel
des está a producirse sen 
incídentes n.otábeis e) para - · 
evit~r sangrias, Kabila 
decretou sete dias de alto o 
f ogo IT!entres cercaba 
Kinsangani, terceira cidade 
do país. O líder dos tutsis 
zaireños declarou a sua· in-.' · 
tención"de liberar a capital -
do país, Kinshasa, que se 
atopa no extremo oposto da 
zona controlada polos -
rebeldes.+ 

ócidenté pede 
• ' ( 1# ~ # • "" 

a mtervenc1on econom1ca 
en Albánia · . : 

Agora Ocidente_ di ClUe a sol u
-, ción-para o problema de Albá

nia pas_a pola intervención.do
. 'Banco Mundiál e do· Fundo 

Monetário lnternaCional, FMI, 
a xulgar polas peticións de in

' · ·_ tervención formuladas pola 
- _ Franza, que tamén' solicita 

-·. ·que unha forza internaciqnal -
· de soldados impeda ·que -a cri-" se derive nunha guérra civil. . 
- O g·r:ancle éalote .que padece~· 

ron as economías domésticas 
-significou unha acumulación 
de capital nas mans de secto
res especulativos 'e provocou 

· que os afectados 
demandasen a intervención 
exterior despoi"s dunha revolta 
ria que non faltaron acenos 
revolucionários. O FMI ehtrará 
en Albánia para pór orde e · 
ensaiar unha via capitalista na 
que o prezo é a privatización 
da sua economia. • 

:... 

- . 

. .. 
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;%..A. A~ Por Filoloxía 
Galega 
na Universidade 
da Coruña 

Mayor Oreja en 
Vigo. Policias con . 
chaleque anti-balas. 

1 Un helicóptero 
sobrevoa de seguido 
o edifício onde· 
impartirá a 
conferéncia. Policias 
de paisano, sereas . . · 
Un exército. Só falta · 
a Guardia Mora~ -É á 
Pél:Sión española polo 
folclore mrlitar.·' 

O colectivo universitario Orvallo 
dá o seu · apoio á r~ivindicación, 
por parte dos alumnos de Filolo
xía, da. recuperación da titula
ción de"' -Filoloxía Galega na Uni
versidade da 
-Coruña 

Tal titulaciün, ·osextranxeiros 
solicitada polo · 
Claustro des- poden 
de o ~ primelr.0 estud. . ar galego 
momento, ten ., 
sido reintera- nas suas 

~ d~mente asu.: _ Universidades 
-. mida polo pro- ,-. , 
"'. pio R~ctor · gientreS OS 

d_esta Univ~r- --alumnosda 
s1dade nos ul-

O vello Matias Prats 
intervén na Ser, logo 
de várias persoás · -
que presenciaron, e 
agora lembrari, a 
marte do toureiro 
Manolete. Prats 
descalifícaos a todos. · 
Non saben-nada, 
xente analfabeta. O 

1 gl)e pasou cóntao eL . 
E esta unha: idea 
extendida. Ade que: a 
xente do comun é 
unha pandinga. Por 
baixo dun nível de -
renda non ex1ste a 
intelixéncia. · 
Cidadáns de terceira. 

; Que non talen. 

ti f.110S . anos nosa · 
sen que esta Universidade 
manifestación 

'. verbal ti vese ·-- vense obligados 
levado consi~· a emigraren a 
go nengunha 
actu·ación outras 
práctica até o 
momento. 
Considera-
mos totalmente xustificada a de
manda dos alumnos por: 

1 º Porque . resulta inexplicábel a 
non existéneia dos estudos · com
pletos de Filoloxía' Galega·nunha 
Facultade de Filoloxía deste pa
ís, constituindo unha e.vidente 

. discriminación :a respeito das 
Universidades de Santiago e Vi
go. Por moito que se queira dis
farzar a realidade, é unha evi
déncia que a única Universidade 
galega onde non existe esta si
tuación é a da Coruña. Parado
xalmente, debe saber a opinión 
pública que existen estudos de 
Filoloxía Galega en moitas_ Uni
versidades do mundo, feito do 
que as nasas autoridades presu
men a miúdo, dándose o caso 
de que os ·extranxeiros poden 
estudar galegt> nas súas Univer
sidades· mentres os alumnos da 

· nosa Universidade se ven obri
. gados a emigraren a outras . . 

2º Tal discriminación resulta aín- · 
da -máis inexplicábel cando as 
proprias autoridades poi ítico"ad-. 
ministrativ9,s e académicas teñen 
reGoñecido o~ custo cero da im- . 
plantación. destá titulación, exis
tindo como existe unha estrutúra_ 
docente (i.m catedrático, sete 
profesores titulares e un .profesor . 
axudante) e unha infraestrutura 

S_esenta por cento 
de abstención no 
Salvador. Esa é a 
notícia~ Non o éxito 
da antiga guerrilla. En 
todos os procesos 
eleitorais celebrados 
nos Estados· lJnidós 
nos últfmos cincuenta 
anos a· abs'tencié'n · · 

~ inves.tjgadora consolidada. · , 

Por isto, e tendo en conta as re-
super_ou 045%: . centes declaracións do Canse .. 

· lleiro de Educación e Ordena:-_ 
Re~g~n foi p~esidente :~ ción .Universitária sobre a ,posi-. · · 
co v.oto do 23% do · ' '" bilidade ·de implantación de· no .. 

vas titulacións de oaixo custo e 
·::. especial reieváncia, tora do co- · censo_eleitoral. 

Nunca se di. /., · rrespondente "mapa", o colecti
vo Orvallo considera que ·é o. 
momento oportuno para exixir ' 
das autoridades competentes .a 

O PP que governa no 
concello de Vigo 
am-nistiá a 11 O 
infractores 
urbanísticos. o 

- presidente do Celta, 
por exemplo, 

inmediata áprobación e implan
t'ación ·da titulación de Filoloxía 
Galega na Universidade da Co-
ruña, mostrando tamén a súa 
total solidariedade cos alumnos 
que.a d~manda~.+ 

XABIER DE SALVADOR 
(FACULTADE DE CIENCIAS DA 

EDUCACIÓN-UNIVERSIDADE 
DA CORUÑA) 

ANOSATERRA 20 DE MARZO DE 1997 

Daniel Solidariedade 
con Elias e Ramiro 

' 
Quera amosar a miña solidarieda-

O DE QUE O 
MINISTRO DEA UN PRAZO 

DE REMATE DASAUTOVIAS E 
EUOUTRO DISTINTO É POR 

CULPA DO BLOQUE. 

de con Elias Hozas e Ramiro Paz; 
os dous mozos galegas que 
abandoaron o Servizo Militar que 
cumplian nó cuartel en Ferrol, 
dentro da· campaña de lnsubmi
sión nos cuarteis, amasaron coa 
sua postura un alto grau de 
coñciéncia e coeréncia coas 
ideias antimilitaristas. Coma eles 
son muitos as persoas que hoxe 
en dia luitan en distintas frentes 
por un mundo en paz e sen milita
res; o camiño para rematar co po
der da lóxica da guerra que tantos 
oscuros negócios esconde, para 
atallar reaJmen1e conflitos como 
os que sufren Zaire, Ruanda ou 
Albánia, para chegar a un marco 
de convivéncia onde non se supe
diten os intereses das persoas 
polos do capital financieiro, pasan 
necesariamente por enfrontar nas 
nosas vidas o militarismo no que 
vivemos envottos. 

Nestes momentos a mocidade 
ve-se abrigada a adicar un tem
po precioso da sua vida a cola
borar con este 

Da Herriko--tabema 
ao -Bat~oki 

Num artigo de Manuel Veiga no 
número · 768 d~ No~a Terra inti
tulado "Papanatismo basco" des
qualifica-se, e cito textualmente, 
"un pequeno grupo interesado en 
reproducir actitudes lamentábeis 
e frecuentes no País Basca". 

É evidente que ao longo da re
cente história da Galiza tém exis
tido int~ntos lllaiS ou menos afor :
tunados de transladar ou extrapo
lar a- problemática de Euskal He
rria ao nosso país, quando isto 
nem é possível · nem mesmo de
sejável; agora bem, neste caso o 
que o senhor Veiga comenta, as 
causas, · que achaca ao papana
tismo- basco 
dum dos ban-
dos, quic;á ·se 
poderiam es- Outras vezes 
tender a parte 
do doutro', e colabora por 
contudo, em · 
última instán- omissom, para 
cia, a culpa é nomdar"má 

·do papanatis- imagem" 
mo espanhol 
daqueles que 
intentarn repro-
d u z ir · aqui a- . _ 
confroptac;om qúe, cada vez com 
maior virulencia, vem ·mantendo 
como .nacionalismo basca, e ém 
geral, com qualquer outro, os 
mass media ~spanhóis.-· 

Mas o pior é qu_e u.n:.i ,secJor. do 
. próprio nacionalismo galega co
labora com este papalvos es
pan hói s, convertendo-se por 

. sua vez noutros papalvos, . as 
vezes por' acc;om, acodindo a 
estes actos; diga-se se isto nom 
é papanatismo, rnesmo por du
plicado -espanhol e basca (a 
respeito de EAJ, claro!)- e ve
ja-serio mesmo número como a 
própria ANT desqualifica as crí
ticas que lhe chegam 'a porta
voz nacional do BNG, Encarna 
Otero desde duas frentes apos
tas dando, implícitamente, por 
boa a sua postura (entende-se 
que nóm só pessoal, senom -e 

SE NON HOUBESE BLOQUE, 
NINGUÉN TERIA 
PERGUNTADO. 

sobretudo- institucional) de "fu
gir de extremismos" e poder as
sim apresentar o BNG como 
umha forc;a que abandonou pa
ra sempre qualquer cumplicida
de com quem esteja tora do -
ubloco democrático" (e mesmo 
também fora do Bloco .. demo
crático"). E outras vezes colaba~ 
ta por omissom, para nom dar 
"má imagem"., ao ignorar cha
mamentos ·de outros grupos so
ciais para um compromisso ex
plícito com luitas "radicais" ("nós 
non estamos em contra, mas 
nom som prioritárias nestes mo
mentos", escusam-se as vezes 
ou "é que a gente nom está pre
parada" fam-no outras) como 
podem ser, entre outras muitas, 
a solidariedade expressa com 
as pressas e os pressos, a ne
gativa a colaborar com o exérci
to ou a PSS desde concelhos 
naciorialistas, a reclam~om da 
integridade territorial --que se 
passa com a Galiza Irreden
ta?-, a reivindica~om a sério 
da língua, e por extensom do 
nome do nosso país, sem ambi
guidades, pois nom basta, por 
exemplo, com utilizar Galiza nos 
documentos (as vezes, nem is
so; veja-se o uso que de "gali
cia" fai a CIG ou a FPG) e logo 
andar colaporando com a Junta 
em cursos nos que se ensina 
umha normativa gue oficialmen
te o nacionalismo nom aceita ... ; 

·o nacionalismo tem ·que com
-prol)1eter-se fQrmal, e mesmo 
. eleitoralmente se for precisso, 
com estas. e outras reivindi-
cac;ons se:í:rt' complexos, mas 

sem ~~~~-~~~ e-~.t~r-~s. 

sistema de im-
posición mili
tar, ben a tra
vés do se
cuestro legal 
directo do Ser
vizo ' Militar, 
ben a través 
do hipocrita
mente chama
do Servizo 
"'Social". Asi , 
pois, hoxe a 
resposta máis 
direta que po-
demos dar 

Ocami~para 
remalarco 
poder da lóxica 
da guerra que 
tantos oscuros 
negócios 
esconde 

desde a mocidade ao militarismo 
e sua lóxica da violéncia é a de
sobediéncia civil e a insubmisión. 

Quero aproveitar o espazo que 
me cede este xornal para man
dar un saudo a Elias e Ramiro 
que se atopan nestes momen
tos presos na Prisión .Militar de 
AJcala de Henares en espera de 
xuizo. Sabede que representa
des os sanos de gran parte da 
mocidade galega, que nos se
guimos identificando coa vosa 
postura; sortee adiante!+ 

LUCILA PEINADO CANTERO 

Actividades 
exteriores 
ou Relacións 
internacionais? . · .. '. \ 

A comezos deste mes tivo lugar 
na Faculdade de Direito da Uni
versidade de Santiago un curso 
titvlado "A actividade exterior e 
comunitaria de Galicia. -A expe
riencia doutras comunidades au
tónomas". Podéria surprender 
que a 'acción exterior da Galiza -
fóra do Estado (asinatura de di
versos instrumentos tais c,omo 

Em -deti~ttivo,'. haveria que per
guntar-se~ quem ·sam_:§lgui mais 
simplórios: ós que' prete[laem fa
_zer a· revolu~om encherido o pa-
ís.-Oe '.'Herriko-tabernas'', ou os 
que pretendem coutá-la montan
do umha cheia de "Batzokis"? 

Será entom que o nacionalismo 
galego anda aos ·ziguezagues 
porque se embebedou com pat
xarán? ... ou será do txakolí? ... + 

FRANCISCO P AMPILHO 
(TERRA DE TRASANCOS) 

· convénios, declaracións ... , viaxes 
oficiais de autoridades galegas 
e·n exercício dos seus cargós, 
promoción da lingua através de 
leitorados de galega en universi
dades, apertura dunha oficina 
.xunto das institucións europeas 
en Bruxelas, etc.) se denomine 
actividades exteriores e-non rela
cións internacionais. A. razón dis- · 
to· t;)On está nunha presuposta in-
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Melloraron as condicións de vida das n1ulleres? 

António lrina Milagros Maria Luisa Patricia 

Psicólogo Profesora Estudante Ama de casa Estudante 

Relativamente. Supoño 
que algo melloraron e 
que o movimentos fe, 
ministas algunha impor, 
táncia tiveron nisto, pe, 
ro ainda hai moito que 
avanzar. As mulleres en 
xeral non só están pior 
pagadas, senón que a 
consideración social no 
mesmo eido familiar e 
laboral ainda está por 
baixo da que ten o ho, 
me.+ 

Creo que en xeral mello, 
raron. T odo vai mello, 
rando aos poucos e por 
que as mulleres habian 
ser unha excepción? Se 
cadra non domino ben o 
tema dos problemas das 
mulleres. Non podo opi, 
nar porque onde eu esti, 
ven traballando tivemos 
o mesmo tipo de contra, 
to para os homes e as 
mulleres, pero cecais non 
sempre é asi. + 

Creo ·que melloraron . 
Hai moita precariedade 
laboral e os contratos li, 
xo afectan sobretodo ás 
~ulleres, pero antes non 
pod ian traballar e agora 
van podendo. Coa refor, 
ma laboral din que au, 
menta o paro feminino 
mentres diminue entre 
os homes, pero non_ o 
teño moi claro porque é 
difícil percibir eses cám, 
bios.+ 

As mulleres melloraron 
ben pouco. Non son tra, 
halladora pero creo que 
ainda non están ao ní, 
vel dos homes, sobreto, 
do no que se refire ao 
soldo. Non estou ao tan, 
to sobre as condicións 
concretas no terreo la, 
bo~al. Creo que o pro, 
blema da precariedade é 
máis palpábel entre a· 
xuventude, tanto home; · 
como mulleres.+ 

Penso que melloraron. 
Non sei moito des as 
causas porqu~ ainda non 
traballo, pero creo que 
hoxe hai 'mu lle res en 
postos máis altos. É cer, 
to que · os salários son 
ainda máis baixos no ca, 
so das mulleres, pero iso 
terá que ir mudando. 
Tamér\ é que o mercado. 
laboral prov.oca que · 
moitas mulleres non 
queiran traballar. • 

fravaloración da nosa nación por 
parte dos organizadores, senón 
que reflecte a legalidade provinte 
da Constitución de 1978 (Artigos 
56, 63, 93, 94, 95, 96 e 149) se
gundo a cal a materia de rela
cións internacionajs está reserva
da ao Estado e, por consecuén
cia, o conxunto de accións exte
riores dunha comunidade autóno
ma ten de recibir outro nome. 
Nunha palabra, a Constitución 
proíbe á Galiza a acreditación de 
representantes oficiais xunto dou
tros estados (mesmo dentro do 
marco do actual proceso de "inte
gración europea"), así como a ca
pacidade para se abrigar por 
meio de tratados (treaty making 
power) ou para denuncialos se 
así convir aos seus intereses (tan 
só se admite a posibilidade de 
que, no futuro, a representación 
do Estado poda ser exercida por 
un funcionário autonómico cando 
se tratar da negociación sobre 
matérias que sexan competéncia 
exclusiva dunha comunidade). As 
actividades exteriores das comu
nidades autónomas "deben en
tenderse limitadas a aquelas que, 
sendo necesárias, ou polo menos 
convenientes, para o exercício 
das súas competéncias, non im
pliquen un ius contrahendi, non 
orixinen obrigacións imediatas e. 
actuais fronte a poderes,.públicos 
estranxeiros, non incidan na polí
tica exterior do Estado. e non· xe
ren responsabilidade deste fronte 
a Estados estranxeiros ou organi
zacións internacionais ou supra
nacionais" (senténcia 165/1994 

· do Tribunal Constitucional 'Espa
ñol). O artigo 155 estabelece in- ·· 
cluso a posibilidade de "adoptar 
as medidas necesarias para abri
gar aquela [comunidade autóno
ma] ao cumprimento forzoso de 
ditas obrigacións" e o oitavo lém
branos que· o Exército ten Gamo 
misión; entre outras, "defender a 
integridade territorial" do Estado: 

É óbvio que para un galega 
consciente da súa identidade· 
nacional o actual bloque de 

. ! j ,¡ ... :! ~ J ... ~ ~ 1-~;~J ;·
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constitucionalidade resulta insu
ficiente para o exercício das na
sas lexítimas aspiracións. Non 
resulta coe-
rente insistir 
como insisten 
en que xa viví- A Constitución 
mos nun esta-
do democráti- proíbe á Galiza a 
co no cal se acreditación de 
dá un exquisi-
to respeito po- representantes 
las nacionali - oficiais xunto 
dades cando 
a Constitución doutros estados 
incorpora aín-
da artigas que 
pretenden le-
xitimar accións coercitivas vio
lentas para abrigar as comunida-

des autónomas ao cumprimento 
do por eles estabelecido. Non é 
sério que se nos estea a pedir 
sacrificios económicos importan
tes ás clases traballadoras, aos 
desempregados e aos estudan
tes para contribuírmos á integra
ción europea cando se lle nega 
á nasa nación a posibilidade de 
actuar como tal dentro da Unión 
Europea para defender os nasos 
sectores económicos. O proceso 
de construcción europea tal e 
como nolo apresentan está pen
sado para .os estados manteren 
tod?S as súas prerrogativas im
portantes, limitando deste xeito a 
marxe de manobra das nacións 
sen estado ao ámbito do Comité 
das .Rexións . Véndennos a de-

Sanmartin 

. -Para tocal-a gaita compren máia folgos 
que para tocal .. guitarra. _ 
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saparición das fronteiras e des-
. pois falan de cooperación trans~ 
fronteiriza entre a Galiza e a Re
xión Norte de Portugal, perpe
tuando así de maneira sibilina o 
conceito de fronteira. Outórgan
n os con grande xenerosidade 
unha autonomía exígua e apro
veitan para faceren unha divi
sión arbitraria ae territorios, cre
ando' autonomías alí onde nin
guéri as pedira con tal de unifor
mizar e equiparar rexións e na
cións sen estado.• 

X. c. (A CORUNA) 

A submissao 
a pátria- '.'C • 

Estimado Ernesto. Lopes Días: 
Produz urna grande alegria, nes
ta época em que toda- a utopia 
p~rece admmecida, ·senáo marta, 
no coragáo de tantós pretendidos
revolucionários , ou\1ir ·gritos de · 
protesto e de denú-ncia pública -
em lábios jovens. Mas urnas pa
lavras che quera . humildemente ·. 
dizer para tua devida informagáo, · 
náo acontega que por ignorancia ~ 

' - se perda um ·autentico espírito ·re- , 
volucionário 110 lamagal -estéril ·do ~ 
simples reformismo. 

Em primeiro lugar, em -honra·da· 
memória histórica da Galiza, náo 
deverias .. entender a·s anarquistas . 
deste país como pertenc:entes a 
"um sector ,do anarquismo pre
sente na Galiza", como se de 
urna -estranha seita faranea. ·se · 
tratasse. Mas ao .contrário, consti-· 
tui a CNT um sindicato que já em· 
1922 tinha aquí mais de 25-.000 fi- · 

. - ... '\ ...... -. · .. '· ~ 
liados,· todos pertencentes a clas
se· trabalhadora. Aliás, as lrman
dades da Fata contavam no mes-

-CtftriPR-€tv
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mo ano com apenas 500 nomes 
correspondéntes é':rpequena bur
guesia, e dos que náo se pode 
afirmar a maioria fossem de es
querdas. Os anarquistas actuais 
da Galiza, portanto, somos .suces
sores de wma ideología que ainda 

l : • ~· .. ) ~ ~ • 
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coñstruira-unha casa 
en Alcabre, sen 
licéncia e nunha · 
parcela non . 
edificábel. Agora será 
legal. É un estilo de 
governar. As famílias 
dos 7 4 fu ncionários 
do concello 
expedentados viven, 
eri cámbio, coa 
angúria, de se o 
próximo mes chegafá 
o soldo é! casa. 

Por certo que no 
informe dun número 
pasado sobre os 
calotes empresariais 
non se recordou o 
que sofriu Manuel 
Pérez, recén 
estreada a alcaldia 
de Vigo. Fíxose unha 
f~to con empresários 

1 venezolanos, 
relacionados -co 
petróleo que, 
supostamente, ian 
traer investimentos á · 
cidade. Grácias que a 
prensa descubriu que 
non .habia tal 
empresário, senón un 
moinante, enleado en 
vários casos de 
corrupción. De non 
ter sido asi, hoxe 
Pérez seria a vítima 
dun caso similar ao 
sonado Petromocho 
que acabou coa 
carreira política do . 
anterior presidente de 
Astúrias, Pedro. Silva. 

Un ~ornali.sta · 
norteamericano 

.. escrebé nun periódjco 
de aqui que o·inguén 
no plan.eta, maiC?r de_ 
cinco-anQs, .ignora . 

_que,n;é A forza ou~ .. 
quen Han- Solo. Ven -

- ªº caso "da nova-

-t 

• . _edición de A gl)erra. . 
1 das gal~xiás . . É ünha 
: mostra d~ p_repoté~cia ~ 
1 de certa cultwa. En 
1· re~lidade, hai moita 
1 xente no planeta que 
1 nunca escoitou Jalar ~ 
1 das personaxes · ·-

: . mencionad~s.· 
1 
1 
1 
1 

Que entren en crise 
os fabricante.s de . ~ } ,. f 111-J ~ J. J ·.,( J }~ 

, .. 



tabaco. Serán 
compensados. 
Cómpre eliminar o 
costume de fumar
porque provoca 
enfermidades que lle 
saen moi car~s á 
seguridade .social. No. / 
ceo de várias cidades 
galegas hai unha tona 
de fume permanente, 
coma se de.grandes 

1- capitais se tr~tase. 
1 Non é de tabaco, 
: . senón da combustión 
1 dos· automóbeis. 
1 Tamén provoca 
1 cancr(). Pero quen va·¡ 
1 racionalizar as fábricas 
: de coches ou as· 
1 compañías que se 
1 
1 
1 
1 
1 
1 r 
1 

.enriquecen coa 
importación de 
petróleo para · 
gasolina? Son máis 
influintes que os _ 
produtores de 
tabaco.+ 

FE ·DE·ERR2S 

Na primeira entrega das 
Confesións dun falanxista, 
Nº 768, des'lizábanse dous 
pequenos erras no comen
tári o "Verdade histórica" . 
Xoán Noia non era o alcalde 
da Garda en 1936, senón 
Brasilino Álvarez, que foi fu
silado. Tampouco exercia 
Pablo Bugarin como secre
tário do concello de Tui, se
nón que estaba neste pasto 
acidentalmente. + 
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· náo abandonou a luita pala abo
lic;áo da propriedade privada e pa
la autogestáo. 

Em segundó lugar, · peves saber 
que o nacionalismo em si ·náo é 
revolucionário. E. isto resulta sim
plesmente de ele náo pretender 
qualquer causa, por definigáo, . 
além da afirmac;áo nacional: na
cionalismo náo indica mais do 
qué a tentativa de ser reéontíeci- ~
da nagáo onde .nao o-é, mas nao 
•implica urna estratégia particular 
para mudar a sociedade, a· vida. 
Só se a nacionalismo juntarmos 
adjectivos como "marxista" ou 
"fascista" poderemos discutir o -
carácter revolucionário ou náo d~ 
suas. respectivas perspec_tivas. 
Contudo, a edificac;ao· de. um Es
tapo próprio, com ,governó de 
_qualquer classe, é-lhe caracter.ís
tica habitual. Pbrém, urna revo-
1 u c;áo na Galiza náo res'ultará 
apenas de seu reconhecimento 
mundial como nac;áo, nem com 
governo "progressista" próprio os 
galegos deixaremos de viver em 
urna social-democracia. ~o inde
pendentismo nao mu.dará npda 
além de conseguir fronteiras fixas 
e Estado próprio, no caso de se 
lograr urna independencia, políti
ca, da Espanha. Como che digo, 
isto poderia supor _algum tipo de 
mudanc;a, mas náo ·urna revo
luc;áo. -A r~voluc;áo náo chegar,á 
semente convocando-a e trazen
do-a para o discurso: Náo é revo
lucionário quem diz que o é, ma.s 
quem póe em prática ideias, 
mesmo diminutas, conducentes 
para urna nova forma de.viver. 

Terceiro, para um anarquista náo 
existe a "sacro-santa indissolubili
dade de quaisquer pátrias",· nem 
urna virtual "sacro-santa dignida
de de quaisquer ·bandeiras ou hi
nes pátrios". Só a máxima digni
dade é atribuível ao exercício da 
liberdade, quer por indivíduo·s 
querpor grupos ou comunidades. 
Repara em que associac;áo livre 
de indivíduos é um ponto futcral 

ANOSATERRA 

do anarquismo, e tira as tuas 
conclusóes no que diz respeitQ 
da cultura e da economia. 

"ouarto, os -·anarquistas ~~legos 
...,náo estarna~ pola.coloni"zac;áo es
panhola desdé q1.:Je estamos con
tra qualquer tipo de color:iizac;áo; . 
da mesrña forma, estamos pola li
bertac;áo da Galiza desde que es
tamos por to-
das as liberda·~ '""~' 
des possíveis... r·· 

A libertac;ao Deves saber que 
verEladeira da 
Galiza será um o nacionalismo 
facto aquando em si iiao é 
todos os indiví-
d u os q u e a revolucionário 
constituam fo-
re m livre.s, 
cousa que.se-
rá possível aquando todos os pa
vos também o forem. Esse dia a 
Galiza será o que quiger ser: tal
vez urna nac;áo, talvez um territó
rio sem limites .. . Mas neste ponto 
ternos observado que quando o 
nacionalismo tala de "libertac;áo 
nacional" resulta sempre cousa 
separada de revoluc;áo social , 
que parece ser virá posteriormen
te. A abstracc;áo "nac;áo", passível 
de adorac;áo, faz sempre esque
cer as necessidades dos mais ne
cessitados para mais tarde e as
sume o "interclassismo". 

Finalmente, dizes ser incapaz de 
separar a questáo individual da 
colectiva. Alegraria-me dessa in
capacidade tua se fosse eu um 
pastor e tu urna _ovelha, para as
sim poder governar o rebanho to
do cómo se de urna única ovelha 
se tratasse. Mas senda tu, como 
pareces, pessoa que a Liberdade 
procura, lamento o teu erro e re
comendo-che, para teu bem e pa
-ra o de todos, dé te liberares a ti 
próprio. Como? Come9ando por 
seres tu simplesmente; depois, se 
sinceramente quigeres· ser algo . 
mais, podes ser, por exemplo, ga
lega. E nem aí terias de te deter. 
A continuac;áo compreenderás 

melhor a gente que quer ser tao 
só, v.g ., fieito ou astronauta .. Se 
náo funcionar a fórmula podes 
provar outra ou, de preferires, 
continuares a pensar ·:que é mel
hor "-erradicar certas atitudes". + 

ALFREDO FERREIRO SALGUEIRO 
(OOATENEU LIBERTARIO 

RICAROO MELHA E DA CNT 
DA CORUNHA) 

E de?pois do , 
8 de man;o que? 
A violencia sexista é umha reali
dade que vem acompanharido 
a6 Patriarcado desde a sua ori
ge nos alvores da História. A 
novidade é que desta vez, som 
umhas reivindicac;ons muito 
concretos as que envolvem a 
denúncia das agressons que so
fremos as mulheres na rua, na 
casa, no trabalho, na cama ... Ao 
levar ao concreto e imediato as 
aspirac;ons das mulheres, esta
se a formular , nom umha crenc;a 
de que estas levem á resoluºom 
imediata do problema da violen
cia sexista, senom que o que se 
está a formular , é a vontade das 
organizac;ons feministas para 

· buscar caminhos que abriguen 
á sociedade a assumir esta rea
lidade, nom como umha página 
e sucessos mais, senom como 
unha consequencia da situac;om 
de dominac;om e opressom que 
vivemos as mulheres. 

Quando se reivindica um protoco
lo na rade da sanidade pública 
para as mulheres maltratadas, 
estamos a pedir medida que evite 
que o mundo do silencio e a ocul
tac;om, siga encubrindo o sofri
mento que devem dumha si
tuac;om de violencia que segundo 
alguns estudos,. pode durar umha 
média de 1 O anos antes de se 
produzir a primeira denúncia. 

Quando se reivindica que o aco
so sexual na empresa, seja re
conhecido de-
lito laboral na 
legislac;om 
que regula as 
relagons labo
rais, estamos 
tamén reivindi
cando o es
pac;o que nos 

Umha situa~m 
de violencia 
pode durar 
umha média de 

c 0 r res P 0 n de 1 O anos antes de 
as mulheres 
na luíta sindi- se produzir a 
cal cos nossos · · 
direitos e toda primeira 
a nossa pro- denúncia. 
blemática es-
pecifica. 

Quando reivindicamos um aforta
lamento tanto dos investimentos, 
como no número de prac;as das 
casas de acolhida, nom estamos 
esquecendo a enorme injustic;a 
que significa que umha mulher, a 
maiores de ser agredida, deva 
abandonar por medo o seu domi
cilio com as suas crianc;as. Mas 
somos conscientes da necessi-

. dade actual, imediata, destas 
institui<;ons para paliar; no "agora' . 
as trágicas situac;ons das mulhe-
re$ maltratadas. · 

Ouando reivindicamos umha lei 
galega contra da violencia se
xista, queremos abrir um élebaté 
na sociedade_ galega para que 
del surja umha vontade clara 
de, primeiramente assumir que 
essa r~alidade existe: segundo, 
articular soluc;ons aos proble
mas que crea as mulheres , e 
terceiro, descubrir quais som as 
causas estruturais que a provo
cam para definir um novo mode
lo social que nom a reproduza'. 
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Somos conscientes que a apli
cac;om das medidas e o avanc;o 
dos valores do neo-liberalismo, 
estam impedindo o progres?o 
nas conquistas feministas, . 
quando nom provocando um 
claro retrocesso. O patriarcado 
com os seus valores sexistas e 
machistas están tingindo a vida 
social , económica e política no 
r:iosso país. Está nas nosas 
maus, na maus das mulheres, 
com a nossa organizac;om e lui
ta desbaratar esses planos e 
protagonizar no espac;o e com a 
presenc;a que nos corresponde, 
a construc;om da sociedade ga
lega do próximo milénio, a que 
conformará umha Galiza nom 
patriarcal e independente. + 

LUPE CES 
(POLA COORDENADORA 

N ACJONAL DE M UU-IERE 
N ACIONAL! TA GALEGA ) 

País basca e 
liberdade de 
expressao 
Leio em A Nosa Terra (núm. 768, 
6" de Marc;o de 1997), o "suelto" 
de M. Veiga, "Papanatismo bas
ca", que me unsumiu num mar de 
confusóes -e num oceano de per
plexidades. Explico-me. 

Se exi ste obsessáo dos meios 
de comun icac;ao (es pan hóis) 
por nos informarem de todo o 
que acontece tora da Galiza e 
bem pouco do que ocorre den
tro , continue-se nessa linha de 
razoamento . Por exemplo, con
sidere-se que é ·o que fazem os 
meios galegas náo só para neu
tralizar esse persistente lavado 
de cérebro, mas sobretudo para 
informar adequadamente aos ci
dadaos da Galiza acerca de tu
do o que incide na vertebrac;áo 
da galeguidad.e. 

Mas, se o que se denuncia é um 
suposto mimetismo do que 
acontece _no País Basca (e tora 
dele) , evidencie-se : antes de 
mais, que existe e, a seguir, a 
náo conveniencia ou pertinen 
cia. Cumpre aduzir motivos de 
toda a ordem para afirmar, jus
tamente porqu anto as i nfor
mac;óes que dao os me ios es
panhóis carecem de toda e 
qualquer motivagáo , nem se 
quer da nacionalista espanhola. 
Acovilham -se num genérico e 
nunca explicado "sentimento de 
democracia". 

Quando de democracia se tra
tar, o direito a liberdade de ex-> 
pressáo é fundamental : o direito 
de todos ; escassíssimas vezes 
vi num meio exposta a opc;áo 
dos "violen -
tos", de aqui 
ou de lá. E 
nao me retiro Quando de 
as cartas. 

Aliás, urn dos 
trac;os (e fun
d amen to) do 

democracia se 
tratar, o direito a 
liberdade de 

nacio.nalismo expressao é 
democrático é 
(diz-se que é) fundamental 
a solidarieda-
de. Mas a so-
lidariedade só 
existe, quando praticada .. : Palav
ras bonitas náo produzem factos. 

Entenda, senhor Veiga, que dis- . 
se o que disse na minha con
dic_;áo de cidadáo espanhol, a 
que náo quero renu.nciar. + 

ANTÓNIO GIL HERNÁNDEZ 
(CüRUNHA) 
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a pa1saxe 
Exito da :XJra C_onstruir a Paz de rec!tais e exposicións . 

~ 

Odia 14 encheuse o Teatro Jofre de Ferrbl . 

* PAULA CASTRO 

O Teatro Jofre de Ferrol aco
Ileu o pasado Venres 14 a pre
sentación do libro Construir a 
Paz. Cultura para a Paz. Un 
acto multidisciplinar no que a 
música intercalóuse coa poesía 
e o ensaio cunha única fin, di
fundir a mensaxe da paz, enten
dida non como auséncia de gue
rra senón como unha situación 
na que se respeta a dignidade 
do home. O actos veñen cele
brándo e desde hai máis de tres 
me e e a venda do libro e das 
obras expostas financiará dive"r
so proxecto de solidariedade. 

libro , que forma parte dun 
prox cto global, nténde e como 
un médio de difu ión da cultura e 
os acto acompáñanse dunha ex
posición itinerante na que se 
amo an os orixinais de distintos 
artistas que colaboraron de forma 
gratuita e desinter ada ao igual 
que o en ai tas, poetas e demais 
participantes no proxecto. 

A apre entacióri converteuse 
nun inusual acto cultural para os 
ferrolán que ateigaban o teatro 
Jofre de Ferrol o pasado venres 
día 14. Durante mái de duas ho
ras o público puido coñecer os 
obxectivo per eguido coa edi
ción do libro, da man da conduc
tora do acto Xulia López ou coas 
pequenas explicacións de Mano
lo Bragado, director de Edición 
Xerais, quen resaltou ó labor de 
todo o participante , tanto do 
arti ta plá rico como do en-
ai tas ou poeta que e prestaron 

a colaborar ne te proxecto. 

nos fragmentos da obra. 

Educadores pola Paz explican que 
con esta inusual forma de apre
sentar o libro pretendían conse
guir actos de difusión masivos pe
ro respeitando a scalldade. Para 
permitir o acceso dun elevado 
número de persoas .escolleron lo
cais con grande aforo, como tea
tros ou centros culturais, e canto 
á forma de apresentación, decidi
ron combinar a palabra dos en
saistas coa dos literatos, xunto co
as diferentes actuacións musicais. 
A importante preséncia de públi
co e a ati facción amosada ao re
mate do acto demonstra que ape
sar de ter apostado por un méto
do arriscado, os eventos culturais 
poden chegar a todos os públicos. 

R cuperar a paz 

O libro Construir a Paz. Cultura 
para a Paz recolle aportacións 
dun total de 113 especia listas de 
distintas partes do planeta e pre
tende servir corno meio para di
vulgar a paz entend endo como 

tal a auséncia de violéncia nas 
distintas formas nas que esta se 
apresenta: militarismo, pobreza, 
saud~, medioambiente, guerra, 
submetimento da muller, pro
blemas medioambientais ou ne
oliberalismo económic;o: 

A necesidade de aborda'r un 
proxecto des tas - c~ract~ríi?ticas 
explícase, segundo Educadores 
pa la Paz, tras da "constatación 
dunha falta de información e 
fo rmación sobre os grandes te-. 
mas que afectan a unha cultura 
para a paz". A ,.actual publica
ción seria, polo tanto, un médio 
para levar a cabo un "gran pro
ceso de alfabetización nos valo
res da pazí' e solventar a aúsén
cia de publicacións integradas e 
rigorosas lonxe de -tecnicismos e 
aparellos bibliográficos. 

Con este traballo pretendése im
pulsar un concepto .positivo da 
paz, non como antítese de guerra 
senón de violéncia. Desde a No
va Escala Galega entén,9ese que 
a violéncia non é só física, polo 

que. no seu traballo tense rnoi en 
conta a "violéncia estrutural 
dentro e entre estados" e, en 
consecuéncia "as desigualdades 
de poder, as oportunidades de vi
da distintas ou a distribución de
sigual d8s recursos". o concepto 
de Paz q ue §e desprende <leste 
grupo de educadores está,_ xa que 
logo, inrlmamente relacionado á 
idea de xustiza, desenvolvimen
to, solid~riedade, direit~s huma
nos, liberda,de ou democrácia. 

Partindo <lestes princípios púxose 
en marcha a elaboración do libro 
que ven ser un compéndio de co
laboracións gratuitas e desintere
sadas entre a5 que podemos acopar 
aportacións literárias, de ensaio e 
plástica, non-com~ apartaqos .. su
perpostos senón mapténdo unha 
estreita rela<;::ión entre-si. · 

Os benefícios que se -o.btenan 
, ati:avés das .vendas do libro 
destinar:an~e .a promover e 
apoiar proxectos .socio-educ,a- .. 
tivos, sobre todo na Galiza e 
en América Latina. • 

' LOIS DIÉGUEZ 

Womo unha árbore ou. unha flor, 
como un merlo asubiando no Carril 
dos Loureiros, Fole transformaba-se 
no ser/mesmo da paisaxe. Era parte 
dela. E. Afeitos nós a lle buscar cau
sas reais ás cousas, meté-las na diná
mica imperializad~ da economía · 
para lle buscar razón, choca-nos ler, 
de súpeto, esa sua frase: "Eu cheguei 

·ao galeguismo por convicción inter
na, sen que ninguén me dixese 
nada, e tamén porque me gustaba 
moito a paisaxe". N on. é unha cues
tión metafísica, n en estrictamente 
literária. É o sentimento traballando
no caletre. A medida que pasan os 
anos, o carpo busca unha: identifica
ción máis estreita coa natureza. Sabe 
que acabará formando parte dela. As 
follas novas, os gromos de veludo , 
unha árbore acesa no rúbio da sua 
folla,~ rechouchio ou as ~ores dun 
paxaro, dan-nos descansos e felici
dades que non acopamos na confu
sión da sempre .presente liorta hu
mana. A.si o sentía Fole. Quen non? 

~te~de-se a fr~e dita ao lera 
sua obra, os artigas que recolte ago
ra nunha fermosa edición A N osa 
T erra ( "Cartafo lío galego"). É como 
a gaveta do escritor, o íntimo del. 
No que chama "A Nasa Terra. Ó 
feitizo da paisaxe", mostra a racio
nalización do seu saldo ao galeguis
mo despois de pasar por outras ex
periéncias políticas en partidos 
españois. ''Cando pasamos unha 
tempada no campo sornas conscen~ 
tes da incpmparábel melodía da fala 
galega. Fai anos andaba eu á escoita 
de falas eufónicas. E tiña apuntado 
nunha libreta ... "barbañar", "estre
lecido'', "lentorecido", "gorentia", 
"rechouchio", etc. Iste era pr~ min 
o primeiro feitizo da nosa terra. A · 
súa fala pro_pia". E segue: ''Na fala e 
na música popular galega· refréxase 

.:- is te sen timen to da paisaxe . .'. A con
templaciém durj. solpor noh ten pre
.ci(). Sin iste sentimento da paisaxe 
nós non seriamos nós ... ~ . 

. %~1~. qu~-a t~~á~ica~ as xane-
las da paisaxe, están t~ metidas .. en 
toda a nosa literatura {a de hoxe 
haberia que examiná-la máis), qué 
se Has.sacasen case desaparecida. E 
á nasa literatura é, indubidabelmen
te, unha literatura nacional. 

Berrogüetto amosa a anovación do folk no Intercéltico de Porto 
Celébrase os dias 4, 5- e 6 de Abril 

&escritor lugués ltgaba a~ paisaxe 
imedip.tamente, case incoscientemen
te, có idioma, co País e coas suas xen
tes. T amén c~a cultura popular. -Pro
fundamente. E, isto, esa outra parte 
que a nasa dialéctica buscaba para 
entender. O sentimento da paisaxe 
tamén é produto das condicións da 

Os tesponsábeis do Festival Inter
céltico de P~rto, na VIII edición, 
queren que este evento sirva pa
ra facer unha fuxida a Portugal 
os dias 4, 5 e 6 de Abril. Mário 
Correia e A ve lino T avares apre
sentaroh o programa do festival 
o 14 de Marzo e invitaron a co
dos os galegos a acudir á cidade 
portuguesa na _que se poderán 
escoitar mostras moi diferentes 
da música celta. Ademais, e co
mo nas anteriores edicións, as 
actividades paraldas oferecen 
un complemento á música. 

Correia sinalou que no fest~val 
están contemplados os distintos 
xeitos de entender a música tradi-

cional. "Desde a de r~iz até a 
modemidade enraizada pasando 
por a.queles grupos qué sen ter 
grandes preocupadóns de moder
nidade, estilizan a tradición", co
menta un dos respon~ábeis do fes
tival, un dos poucos espazos que 
permiten a introdución da mús.ica 
galega en Portugal. O programa 
de concertos comeza o día 4 ás 
21,30 coa Ronda dos Quatro Ca
minhos, de Portugal, que 'co seu . 
último traballo Recamos fanse eco 
do interese crecente na música 
popular por parte da mocidade 
dos países celtas,_ e Sonerien Du, 
da Bretaña, que cumpren 25 -anos 
de vida artística e rnáis de 2.000 
co!1certos. O día 5 dous grupos 

que oferecen duas visións diferen
tes da música tradicional: Berro
güeto "cun son que se situa no 
epicentro da conteinporane..tdade 
da mú~ica popular galega, sen ;que 
iso teña implicado a renú.ncia a 
composicións elaboradas''ou tle. 
diversa experimentación~, che
gando sempre a solucións onde a 
estética <leste fin de século bebe 
nas fontes na milenária tradición 
do pavo'', e os galeses de Jac-Y
Do, cuxo nome significa festa e 
que abordan a música tradicional 
"desde unha perspectiva-ortodo
xa" .. . Como remate, o dia 6, Pauli
teiros de Malhadas, de T rás-os 
Montes, coas suas "dan\'.as dos 
paulitos" de remotas orixes, e Pa-

,. 

triék -Street, grupo -tras o que le- xente que a mira. O que nos produce, 
vaba a: organización do Festival na Galiza, é a. ldea de protección, 'de 
do Porto Yários anos e .que fai axuda, de defensa, o cal indica que 
"música folk. irlandesa da mellar". ainda ~endo-a, sentimos que periga, 

· Todos. os c~ñceftós celébfcuise no· ;;guéno-Ja rouoan;::que'non e~tá segura 
, ~ifiema do Ter\'.º· ·=- '-s~ :- · .· ·sen-'ahosa prdfecd:óñ. :"Abhu·o áde-
, · J'- ministrador unha xanela i entróm 

· 'c)~.:-~iganizadores teñen moito in- toda a groria do solpor nunha venta-
terese en que o festival sexa unha lada de cores ... No fondo dun espello 
porta aberta·para a música galega - desfollouse unha gran rosa ourilocen-
e lembran que xa pasaron polo te". Descrebe isto mm conto de "Te-
Intercéltico grupos como Milladoi- rra Brava". lindísímo. 
ro, Na Lua, Leilia, Luar na Lul:Jre .// · · 
ou Uxia. Reseñaron dos convida~ JV min, unha litératura·galega 
dos desta ediéión, Berrogüetto, sen paisaxe pareceríame unha litera-
que representa un ponto de infle- tura cuasemente desgaleguizada, di 
xión no folk xa que a influéncia Fole. Cuasemente desnacionalizada, 
de Milladoiro non perrnitÍra du- entendemos hoxe. + 
rante anos propostas de ruptura.+ 

- I 
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•Lembranza 
.- de Avilés 

de Taramancos 
. O Sábado 22 ás se te da tarde ce, 
lebrarase. no ce mi tério de A Boa 
(Noia) unha ofrenda á Avilés de 

· T aramancos. A conmemo.ración 
está organizada pola Casa da 
Cultura de Noia dentro do pro, 
gama Avilés. 97. A seguir haberá 
un recital de poesia a cargo do 
Batallón Literário Costa da Marte. 
Desde -o dia 20 de Marzo ao 11 
de Abril está aberta na Casa da 
Cultura unha exposicion de ce, 
rámica baixo o lema T erra e Lu-... 
me, inspirada en poemas de A vi, 
lés. Xúlio Valcarcel falará o dia 
20 de Marzo e Uxio Novoneira 
o 21. Estas conferéncias forman 
parte dos Circuitos dos Nasos Es, 
critores organizados pola conse, 
llaria de Cultura.+ 

•Contós 
par~ . a Il!ocidade 
en·Gurense 
A Casa da Xuventude e a Agru, 
pación de Libreiros de Ourense 

·.convocan o.Prémio Ourense de 
· Cantos.para .a Mocedade, ao 
· redoT do Dia.élas Letras Galegas. 
. ' Poden toncorrer todas as perso, 

·as de 'l4 a :30 anos con un ou vá, 
rios relatos, escritos en galego, 
inéditos e de tema libre. A 
extensión mínima son 6 folios e 
a máxima 25, mecanografados a 
dobre espazo e por unha soa cara 
As narracións acompañaranse 
dun sobre pechado co pseudóni, 
mo no exterior e, se fose o caso, 
coa frase "menor de 17 anos". 
No interior irá unha fotocópia 
do DNI, máis o título ou títulos 
dos contos, asi como enderezo e 
teléfono. Entréganse en man ou 
por correo na secretaria da Casa 
da Xuventude, Celso Ernílio fe, 
rreiro, 27, 32004 Ourense antes 
do 25 de Abrif O fallo coñece, 
rase antes do 1 7 de Maio e esta, 
belécense·os seguintes prémios: 
un de 80.000 pesetas e catro ac, 
c.esits de 25.000, dous deles ne, · 
cesariamente ·para menores de 
17 anos.+ 

ANOSA TERRA 
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··················································~················· ··,·······························: Manuel Se'ixas .. Detrás do proxec, 

to está a Coordenll11ora de Equipas 
de Normalización Lingüística dos 
centros de Ensino Méio do 
Salnés, que integra.aos do Grove, 
Vilalonga, Cambados, Vilanova, 
Carril e Vilagarcia. + 

• Manifestpción per Filoloxia Galega ha Coruña 
Os CAF e os CAE convocan 
unha manifestación na Coru, 
ña para o Xoves 20 de Marzo 
en protesta pola negativa do 
reitorado de reimplantar a ti, 
tulación de Filoloxia 'Galega, 

Portuguesa. Adem'ais de facer 
un chamamento a tod·a a 
cidadania 'para que participe, 
os convocantes'lembran a ne, 
cesidade da titulación para o 
proceso de normalización lin, 

· güística e fesefian que Xunta 
fináncia máis de vinte cátedras • 

_, de galega no mundo· e, entro... : · 
ques, négase a imphmtar 
Filoloxia Galega nos campus _ 
do país.+ 

·······································•••,•··························································· 
• Femández Rei 
substitue a 
Filgueira 
Valverde na Real 
Academia 

•Ritmos 
xama1canos 
na Galiza 
con Rita Marley 
O 21 de Marzo o Coliseum da 
Coruña e o 22 a praza de 
tauros de Pontevedra serán ce, 
nário da quíntuple actuación 
que se encadra dentro do -
espectáculo artellado por Rita 
Marley, a viuva de Bob, pa.ra · 
dar a coñecer ritmos que non 
se adoitan escoitar a ccitio. 
Ademais de Rita e o seu 
reggae, no que non faltan refe, 
réncias á figura lexendária do 
considerado rei deste estilo, os 
asistentes poderán contemplar 
ao duo Hijas del Sol de Guinea, 
que fan unha música moi ven , 
cellada á tradición do seu país. 
T amén tocarán os Afrobrass, 
banda formada por guineanos e 
cameruneses, os españois_The 
Lovecastings e a xamai~ana Sis, 
ter Caro l.+ ,j. 

: . 

• A xeración'.. 

Xabarin de xira 
Son grupos que tanto tocan nas 
fe~tas patronais como nos locais 
de moda e teñen en comun ter 
participado nese fenómeno máis 
que televisivo que é o Xabarin. 
Rastreros, O Caimún do Ria Tea 
e Blood Filloas comezan o 20 de 
Marzo na _sá Nasa de Santici.go 
unha xirª pota Galiza que conti
nuará desenvo_lvéndose no mes 

. de Abril: O-día 18 en Ourense, 
na Sala,Mandra, o 19 en Ferro1, 
na Santa Compaña, o 25 en Tui, 
na Sá Metropol e o 30 no Barco 
de_Valdeorras, na Sá'P.C. + · 

• Quessada 
~presenta a sua 
obrá e arremete 
contra o CGAC 
Desde ·o 13 de Marzo po_de verse 
en Santiago a exposición Arte e 
compromiso, do pintor ourensán 
Xaime Quessada,, no Coléxio de 
Fonseca'. O Martes -18 o pintor 
aprésentou o catálogo da mostra 
ao tempo que rríanífestaba á sua 
opirtión contrári.a á política do 
CGAC. O historiador Xosé Gó
mez Alén, que acompañaba a 
Quessada na apresentación, afir
mou que amostra de pintura fo
ra oferecida ao CGAC con mo, 
tivo do 25 aniversário da morte 
dos traballadores de Bazán 
Amador e Daniel e que foi 
rexeitada. Sen embargo Quessa, 
da asegurou que as suas críticas a 
Gloria Moure non se debian a 
unha vinganza persoal serrón 
-por unha política "baseada en 
traer criadores extranxeiros abs, 
tracto·s e vetar a artistas galegas 
_como Lugris, Colmeiro ou Sou, 

to" e por act~ar "como correa de 
transmisión dos <litados de Ma, 
·drid e Estados Unidos".+ 

• Enorrriic Banda, 
revista de cómic 
do Salnés 
Apresentóuse o segundo número 
da revista de B.O. Enarmic Banda 
realizada polos aluno e alunas 
dos institutos da comarca do Sal, 
nés coa colaboración de Lois Ma, 
gariños e do profesor e escritor 

Na sesión da Xunta Xeral da Re, 
al Académia Galega do tlia 1 7 
de Marzo acordouse cubrir a va, 
cante de Xosé Filgueira Valverde 
coa incorporación do catedráti, 
co de Filoloxia da Universidade 
de Santiago Francisco Femández 
Rei. T amén e inform u ne ta 
sesión da publicación do terceiro 
e último v lume d Mapa Socio, 
lingüístico de Galicia. + 

• O rock únese á homenaxe 
a Johan Carballeira 
A piques de apresentarse o proxecto de monumento para Johan Car, 
balleira, escritor e alcalde Bueu en 1936, realizado polo e cultor Ma, 
no lo Paz, a asociación promotora da homenaxe continua pedindo o 
apoio dos viciños mediante a asi léncia aos actos organizado e a con, 
tribución económica nas contas aberras para ufragar ga tos. Isaac 
Diaz Pardo ven de colaborar no deseño da portada dunha carpeta con 
debuxos orixinais. Ademais, os mozos do grupo Xenreira tamén se 
unen á homenaxe cun concerto que terá lugar no Bar Aturuxo de 
Bueu o Domingo 23 ás nove da noite.+ 

O testamento da dor 
Presentado A señardnde no puño·, Hbro póstumo de Xosé Alexandre Cribeiro 

-0. PEDRO RIELO LAMELA 

Unha breve imaxe a modo de in, 
trodución do personaxe. O Ferrol 
da -década dos cincuenta. Dous 
mozos que están facendo o servi, 
cio militar na cidade natal do 
dictador dan conferencias, vesti, 
dos con traxe militar, sobre dife, 
rentes aspectos relacionados coa 
cultura galega. Se isto fose pou, 
co, os dous rapaces conseguiron 
non xurar bandeira -agocháronse 
debaixo dunha lona,, poTque 
consideraban que non era ·a sua. 

Os dous mozos, ambos xa faleci, 
dos, chamábanse Avilés de T ª' 
ramancos e Xosé Alexandre 
Cribeiro. Estas duas anécdotas, 

· que foron relatad as por Xosé 
Manu el Beiras durante a apre-

sentación do poemario de Cri, 
beiro, A señardad:e no puño, na · 
súa cidade natal de Pontevedra, 
serve11- para definir o compromi, 
so v·ital do escritor, que en pala, 
bras do profesor Herminio Ba
rreiro, foi algo mesmo xenético . 

Pará o editor Miguel Anxo Fer, 
nán, Vello, coa public.aci.ón des, -· 
te libro inateriálizase un "pro- · 
xecto moi agatdado': . A señarda, 
de no puño ~onfo;rma q título nú, 
mero cincuenta da colección 
adicada á poesía da editorial ·Es
piral Maior. A obra, integrada 
por 36 poemas e ilustrada na co, 
berta por Antón Patiño, en ver
bas do seu editor, reflexa "a ten, 
sión vital do Cribeiro". · 

Ve a l ~tz tres· ano logo de se r 

anunciado. e Femán,Vello defi,. 
~iuno como "un libro que chega a 
queimar c9ma únha brasa na nosa 
conciencia".· A sua edición prodú
cese· trinta e sete anos despois da 
saída do seu primeiro poemario, 

-Acoitelado na espera, xa trazado 
dende a angustia máis fonda. · 

"O t~stamento deixado por Cri, 
bedo - sinalou- ten a forma dufi: 
crepúsculo de ·dor". Esta, como a 
súa anrnrior producción, debe -de 
encadrarse dentro dunha óptica 
existencialista. 

Amigo inmortal 

Herminio Barreiro; que foi un 
dos integrantes xunto a Cribei, 
ro, entre outros, do grupo p.oéti, · 
co Brais Pinto formado en Ma, 

drid a finais da década dos cin, 
cuenta, evocou ao ·compañeiro 

· da infáncia en Pontevedra, dei, 
xarrdo ao lado a análise da súa 
poesía, "porque -dicía- era mal 
crítico da súa obra". 

Para Barreiro a imaxe que sem, 
pre lle ven á cabeza, cando se fa, 
la do seu amigq, é semellante á 
descrición que · Neruda fixo de 
Larca: "a sua preséncia era má, 
xica e morena". D,esd·e que o co, 
ñeceu no Instituto de Ponteve, 
dra, cando tiña dez anos, xa des, 
tacaba como t.in rapaz bulideiró, 
sempre aberto a todo· tipo de ar, 
galladas . As suas grandes pai, 
xóns foron: tres: poeta por cora
zón, comunista por convicción e 
cineasta por vocación. E sem
pre, de fondo, Galiza. Cualifi , 

couno como amigo inmortal e 
home de espírito rebelde. 

Xosé Manuel Beiras dixo que a 
súa obra e a súa person?lidade 
non se poden separar do seu 
pensamento eomunista. Cando 
trouxeron os restos mortais de 
Castelao, foi o responsábel, co, 
mo director do centro territorial 
de Televisión Español~ en Gali, 
cia, daquela 'filmación histórica. 

. O governador civil chamouno 
alporizado para que suspendese a 
retransmisión. Cribeiro espetou, 
lle: "Se queres ves aquí e dirixes 
a televisión e eu encárgome do 

· governo civil, mentres tanto ... J' 

A transmisión cont,inuou. ?ara 
Beiras, feitos como ese demos, 
tran "a capacidade que tiña paí·a 
levar á prática o que falaba". + 
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Da cópula 

e.ntre o lírio e 
o dragón 

Título: Velada indecenres. 

Autor: Manuel Louremo. 

Editorial: Laiovento. 

O espectador desistirá do séu oficio 
de .aplausista e será imbécil sen re
servas, situándose á outra banda 
do muro, é dicer, en ningures. E 
desaparecerá como espécie pasiva 
ficando tan obsoleto como o pró~ 
prio teatro. E, iivre de parasitismo, 
o verdadeiro horror da arte nacerá 
da cópula entre o lírio e o dragón. 
[Pcter en Cando chegue Decem
bro de Manuel Lourenzo] 

No final do ano 1996, en feliz 
aca o cando chegaba ecembro, 
apareceu nas librarías a última 
entrega da xa inxente crita te
atral de Manuel L urenzo, cons
titu ída por tres pr po tas dramá
ticas agrupada co título de Ve
ladas Indecentes. 

Para quen se achegue a estas li, 
ñas non debería ser novidade a 
actividade multiforme que, por 
volta do teatro (e non só), Ma, 
nuel Lourenzo ten realizado co, 
mo autor, actor, director de esce, 
na, tradutor, estudioso, editor ou · 
promotor, desde a fundación dos 
míticos Grupo Teatral O Facho 
(1965) e Teatro Circo (1967). 
Porén, coidamos que, no medio 
culturais da Galiza, non ten sido 
recoñecido suficientemente, 
cuantitativa e cualitativamente, 
o feito de o eú <homérico' labor 
acompañar e alicerzar a (r)evolu
ción e con olidación da arte dra, 
mática galega nestas tres últimas 

décadas. E achamos, ademais: 
que esta impresión persoal segue 
a er válida, a pesar dos diferen
tes galardóns que lle foron atri
buídos, perante a inmensa som, 
bra da súa pertinaz e coherente 
actuación «nunha arte que é, por 
definiciónr un compromiso, e 
que 'por iso deve ficar livre de 
calquer interferéncia ou subffi¡, 
sión», servíndonos das palabras 
que el mesmo utilizara na nota 
introdutoria ao seu moi intere, 
sante Teatro Mínimo (1992). 

É por isto que a aparición destas 
'veladas' xa de inicio levantaron 
en quen isto escribe -lector fr. 
delísimo deste .noso dramaturgo 
contemporáneo-- unhas expec
tativas entusiastas que --como 
con tantas outras das súas publi, 
cacións anteriores que reescribí, 
an os mitos clásicos e moder
nos- non se viran defraudadas, 
tras a lectura atenta das tres 
irreverentes e complexas pro, 
postas teatrais que Manuel Lou
renzo daquela decidía libertar á 
lectura e ao discurso dos outros. 
O sub tancial carácter de 'home 

GuieirQ 
. CULTURAL 

Manuel 
Lourenzo. 

.. ..,;. 

de teatro 1 do autor condici~na 
necesaríarnente a escrita dram;fri, 
ca que, entregada á memoria das 
palabras, se nos present.a reducida 
ao texto dialogado e, paradoxal
mente, libertada na tendencia a 
unha relativa inconcreción, exi
xindo de nós os exercicios de pro, 
longamento e de (co)creación, de 
fütraxe máxima e de imaxinación 
teatral que, de potenciais lecto, 
res, nos, mude en virtuais especta, 
dores. E isto o que explica, por 
exemplo, os indicios dos 'desenla, 
ces' abertos ou sorprendentes e da 
contraditoria ,mais feliz- función 
das acotacións ou as indicacións 
escénicas implícitas nos áxeis diá
logos, ora restrinxiren ao mínimo 
irnprescindíber a topografía e a 
cronoloxía das accións represen
tadas, ora suxeriren iniciais am, 
bientacións do imaxinario doen, 
tío 'londrina', 'xermánico' e ·'ca, 
pitalino,autonómico' de teor in
vernal e escuramente 'neogótico'. 

Mais a solicitación ás capacidades 
creativas do lector vai para alén 
do campo da completude teatral, 
esixindo das capacidades inter-

. -
pretativas do mesmo unha vonta-

. de de atinxi.r a totalidade do 
· (re)presentado,.de resolver a dia, 

léctica do indiviaúal e do colecti, 
vo, do particular e do universal 
vehiculada a través da irreverent~ 
e indecente reescritura de mitos e 
situacións, culti.iral ou vivencial
mente familiares, submetidos a 
procesos irrealizantes que se m¿
vimentan entre a, vixilia e o soño, 
entre o esvaído consciente e· o 
desatado iriconsciente, isto é, en, 
treo simulacro tóxico e a contída 
'fantasía con proveito'. 

Chegados aquí, coa abstracción -
instrumental derivada das nosas 
lecturas, resulta evidente a xus, 
teza da denominaéiÓn de Vela
das Indecentes para agrupar tres 
propostas que, sendo diferentes, 
coinciden nun mesmo proceso 
de transfiguración alegórica das 
realidades de . que pai;te Manuel 
Lourenzo para desactivar, en 
termos de. 'outra cousa', algun, 
has das certezas de relaciona
mento e de confronto persoal e 
social que equilibran a nosa 
(in)cómod~ existencia. 

Axeitadamente 'veladas', tanto 
polo conformación formal e xe, 
nérica que preside os tres diálo, _, 
gos teatrais e mais polo feíto de 
se desenvolveren ambientalmen, 
te -a acción e a.potencial repre
sentación dramáticas_: nos am, 
biguos territoríos da v_ixilia, co
mo polo proceso de transfigura
ción que as preside, velando ou 
tapando cun filtro de voluntario, 
sa irrealidade e, simukarieamen
te, deixando ttansparecer peran
te os ollas da ·nosa mente a vida 
pot~nciada e a realidade cont~a, 
ditoria qu.e discorren por baixo. 

Xustamente adxectivadas de 'in
decentes' tanto polo recurso máis 
exterior as situacións e á lingua, 
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·canta 'de libros 

_Alba plena do .áién 
de Gómez Alfaro 
Forza~ espirituali.dade atópanse no po
emário de X.C. Gómez Alfaro, 
Alba pleno do 
alén que non 
de balde ven 
introducido 
por un verso do 
granadino Fe
derko. García 
Larca, o poetá 
da paixón can
tada. É un dos 
últimos títulos de 
Espiral Maior 
dun autor ao que 
xa preceden tres , 
obras poética en galega: As labaradas 
da lembranza, Matria da néboa e Os ci
d6ns do sino ademais dun título publi
eado en 1969 en Bilbo De rodillas.• 

Contos de E.T.A. 
Hoffmann 
Os relatos fantásticos e hipnóticos do 
escritor alemán E.T.A. Hoffmann apa
recen agora na editorial T ris Tram 
en galega baixo o 

1 

título de Con, 
_tos de 

Hoffmann. O 
ermitán Serapion, 
O home da area, . · 
As minas de Fa
lun, O conselleiro 
Krespel, A sorte do 
xogador e A señori.-
ta Scuderi son os 
esollidos. Instantes 
da re¡:¡lidade nun 
universo de fantasia 
son a base <lestes con, 
tos que traduciron ao galega Marta 
Ares e M;! Xesús Lama.• 

Perguntas ~ respostas 
para os profeso res . 
Dubidar para aprender, que aparece 
dentro da Biblioteca Didáctica de Xe
rais, é un manual diri
x.ido aos pro
fesores e pro, 
fesoras como 
reflexión sobre· 
as novas ideas 
para mellorar o 
ensino. A auto
ra Marilar Alei: · 
xandre é tamén 
profesora de 
Ciéncias e parte 
de que os méto
dos, tecnicas e 
opinións.á hora de 
·impartir esta matéria non están libres 
da -influénda do contexto e da próp;ia 
ideoloxia. Marilar Aleixan.dre propón 

- :e analiza .diferentes. modelós -de ensi
n'.ir e aprender as Ciéncfas que :Clare
xen as dúbidas dos profesionais, sem
pre entre o relatívismo ou os critérios 
racionais. t . 

. Müérte accideÍi.tat 
de un anarquista 
A obra máis coñecida de Dario Fo es
treouse hai máis de 25 anos, un despois 
da marte do ferroviario Pinelli desde 
unha fiestra da xe
fatura de policia 
de Milán en mé, 

· dio de un clima 
de violéncia e re
'presión. Muerte 
accidental de un 
anarquista sae 
agora na Editorial 
basca Iru nunha 
versión revisa'da de 
Carla Matteini coas 

, principais modifica
cións na linguaxe 
que segundo Matteini 
faina "algo alixeirada sobre todo na 
terminoloxia xurídica". +· 

1 • 

• 
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xe (hamletianamente obscena e 
xenialmente fársica na segunda 
peza) suxas, deshonestas, 'indeco, 
rosas ... da esfera das vivencias do · 
individual e do social, como á in, 
decencia que, mascarada, conse
guimos enxergar, no insultante 
decurso anticonvencional dos ar
gumentos sinuosos e das accións 
dramáticas que lles dan degrada
do ou grotesco carpo mítico. 

Pasemos, pois, a realizar o groseiro 
'retrato-robot' da;; tres mostras ri, 
tuais da 'velada', do 'xénero' que 
se conforma, por un lado, no en, 
trecruzamento, en calculada 
amálgama, de todos os significa
dos posíbeis do 'velar' e do 'desve, 
lar', e, por outro lado, no fantásti
co moderno consistente, como di
xera Sartre, en «vérmonos polos 
ollas dunha especie estranxeira». 

A Velada de Londres ( 1992) perco
rre o eterno e recorrente tema da 
cartografía humana deseñada po, 
las relacións entre o amor, o sexo 
e a morte, o masculino, o femini, 
no e o neutro (como unión e ni, 

· velación dos contrarios), corpo
reizado no casal de proto,agonis, 
tas fascinados polo mito do «Se, 
ñor do Equilíbrio Universal», do 
«estratega dos abismos», isto é, de 
Drácula e da «rexión do espanto». 

-
O xogo da atracción e da repulsa 
dos integrantes <leste peculiar 
"menage a trois", resolvido no 
«comezo dunha nova vida ... » en 
que «O amor e mais a morte via, 
xan xuntos », móvese ¡ n dous 
tempos e dous espacios que se en, 
sarillan. Por un lado, o da inver
nal casa londinense do procurador 
Jonathan Harker e a súa esposa 
Mina -traspasado pola presencia 
do Doutor, "voyeur" que prenun
cia a fúnebre libertación vampfri, 
ca. Por outro lado, o insidioso dos 
Cárpatos da T ransilvania, subver, 
sivo e perverso a respecto do pa
triotismo datado, do harmónico 
presente Ol.l dos valores capitais da 

_ clase e da civilización, e mais evo
cado coa confusa narración da 
centro-oriental viaxe europea ata 

-o «Príncipe da Noite» nos monó
logos ensimesmados, (mesmo poé
ticos) dun obsesivo Harker, que 
divide a súa vida ·«antes de Drácu
fa, e despciis de Drácula». 

Se na primeira peza Manuel Lou, 
renzo desfai as monótonas veladas 
do casal coa 'mordedura' do deste
mido «Conductor» -aristocrático, 
nunha reinterpretación dun Drá
cula de sabor decimonónico na 
ambientación mental e de teor 
expresionista na r~ferehcia litera, . 
rio-c'inematográfiea que lle está· .' 
na base -lémbrese· que xa c;on. 
outras perspectivas abordara o mi, 
to en 1987 na obra Nosferatu-, 
no segundo texto, Cando chega 
Deeembro, estreada en 1994 pola 
Aula de Teatro da Universidade 
compostelá, con dirección de R<;>,
berto Salgueiro, as referencia cul, 
turais (a. Wagner, a Lohengrin, á 
«enigmática rexión dqs Nibelun
gos» ou a Lili Marlen e a Die, 
trich) e políticas (ao «muro de 
Berlin» ou aos Balcáns) á Europa 
Central se multiplican ao tempo 
que se concretiza dramaticamente 
a referencia ao -cinema {«a se
cuéncia de marras fitamo, la atra, 
vés das lentes do binóc;:ulo, inten, 
donada e circular, como nunha 
película dos anos vihte» ), que se 

prolÓnga en provocado~es comen, 
tarios sobre o propio te~tro. . 

-O diálogo e as dida;calias -inais 
do que escénicas, introdúcennos 
aos · poucos nos preparativos 
dunha· sacrílega e obscena repre, 
sentación do Nadal, nun abafan-

. ·re «asilo neogótico» na Europa 
invernal, dir.i-
xido polo hí, 
brido Doutor 
Lagarto As 
Barba Azul expectativas que vai casar 
p.or terceira non se viron 
ve.z coa 'nú- defraudadas, 
bil' e lasciva · tras a 
Ana- e sub-
metido á von~ -lectura 
tade grotesca atenta das 
do seu irmán tres 
Peter, impul, 
sor da «era do 

·Teatro · Po, 
dre » e direc, 
tor escénico 
da pofanadora 
represen ta, 

irreverentes 
e . complexas 
propostas 
teatrais de 
Manuel 

ción. O plan, Lourenzo 
tel de perso, 
naxes, acre, 
céntase c1:1n 
Coconut «pampa, negrq e covar
de », soñando co seu triúnfo en 
New York co seu 'saxo' de ~«músi
co vocacional» e a súa 'verga' de 
«talismán erótico», obxecto do 
lúbrko desexo da enfermeira 
branca Sibila, da notvq. Ana, da 
súa nai Brigitte, así corno ·polo · 
seu «precioso tambor-negro» de, 
vecen · os príncipes Ahmed (ira, 
quiano) e Olav (nórdico), Magos 
submetidos ás elucubracións tea, 
trais de Peter na ritual represen, 
ración cando chega «un Decem, 
bro que non .vén nos almana, 
ques». Finalmente, d~ambulan 
tamén polo Sanatorium as repu, 
diadas primeira (Europa, «a rna
rrá» e «sifilítica» soñada e amada 
por Peter) 'e segunda (Madame 
Carolina, «engalanada de foler
pas e aldraxes») esposas do Dou
tor Lagárto («caro fillo, esposo 
cruel» da óltima). -

Mais, deixemo5i aquí está imposí, 
bel radiografía descritiva para 
afirmar o teor alegórico e multi, 
plicador de significados plurais 
para o lector avisado desta 'vela
da' ~ermanizante en que, por 
exemplo, Europa é esposa e «pa
ís » ou os. Príncipes «O Sul e o 
Norte»; en que o «impulso oníri
co da madrugada», o «fulgor de 
psiquiatría profunda» ou os «ru, 
mores de sainete» coamandan, 
desde as a1dascalias e o texto, a: 

· .acción dramática; en qué todas 
a~ figuras dramáticas pairan':nun 
absurdo «edép.», abalado polo 
reparto de papeis na militarizada 
representación do Nacemento 
Vivénte realizada polo escenó
Wªfo,figÜrinista Peter; en que ... 

A veláda espectral de Míster Pea., 
body, pezá circunstancial,. enc:ar, 
gada por Rgberto Salgueiro pata 
comemorar a Aula que dirixe os 
quiñentos anos da Universidade 
de Santiago e estreada a finais de 
1995, é a peza máis 'localizada' e 
'connotada' pala rea1idade.socio, 
política das tres que compoñen o 
volurne, sen por' isto se ver res
trinxida a uns significados data, 
dos. A feliz ocorrencia central da 
peza desenvolve unha investiga
ción xornalística sobre «O co, 
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mércio de párcefas na Zoria Mo, . 
numentah>, que derrubaría o his, 
tórico Convento das Celadoras 
da Santa Momia e no cal se ve 
implicado ur{ especular Míster 
Peabody: «Marxinado, sicário ou 
fantasma. Quen é Peabody?». 

A espectral 'pesquisa prodúcese 
palas rúas da Cidade,Patrimonio, 
na noite de No.vembro e no pri
meiro día, de maneira confusa, 
mente retrospectiva. desde a Uni, 
dade ·de Coidados Intensivos «on, 
de se. xuntan todos» : Ceferino, o 
demente director do Eco,Gráfico, 
a repórter Ema e o fotógrafo Rei, 
naldo (primeiro de visita ao direc
tor e despois por inxestión de ve, 
leno etílic9), a Editora, tamén 
Flor Pagán especuladora, e as tres · 
irmás, que de Celadoras da Santa 
Momia mudan en 'arranxadoras' 
dos Cadáveres do~ xomalistas, no 
Hospital, ba_l.xo as ardes de Míster 
Peabody, agora un Internista que 
non entende de Política. · 

Baste con este imposíbel resumo 
da liña argumental exterior, que 
máis unha vez transfigilra inten, 
cionalmente a realidade que a afi, 
cerza cunha enorme carga de es, 
trañeza, para emprendermos o di, 
fícil camiño para a irónica «Reali, 
dade, sen a Máscara» de Ema ou 
para a sarcástica «Realidade [que] 
'non existe» de Mister Peabody, 
no final da última parte das tres 
espect:a-Ls en que se estrutura. 

, Por todo o anteriormente escri, 
to, saiba~ caro lector, que a 
(in)satisfa.,cción intelectual e 
emocional ou o saldo moral que 
poida tirar da lectura des~e fan, 
tástico «milagre do xélido No
vembro», así e.orno das outras 
<lúas extraordinarias Veladas Jn, 
decentes, será directamente pro, 
porcional ao ·esforzo investido 
nela para de(s)velar os sentidos 
que alegoricamente 51s estrutu
ran co fin de nos desnortar, des, 
confortar e descolocar, situán~ 
donas no produtivo territorio 
das incertezas e dos paradoxos. • 

C.P. MARTÍNEZ PEREIRO 

Unha 
de piratas 

Título: B~!a perdida. 

Autor: Man':lel R~vas. 

Edit.c>rial: Alfaguara 

Debe ser .como unha moda ou 
unha enformidade tontaxiosa is'· 
. to de que/~oitos dos nasos escri, 
tares xa. consagrados fagan incur, 
sión. na literatura, case que sem, 
pre mal .chamada, infantil. Deste_ 
tema da literatura infantil teño 
xa exposto, nestas me.smas páxi, 
nas, a· rriiña desconformidade co, 

· as excesi:vas leiras que fan as edf, 
toriáis .dun eido qué non sempre 
ten as lindes claras. Eu tiven que 
ler de volta, xa c;omo adulto, a 
Swift e Carroll (por pór só dous 
exemplos) para entendelos na 

· sua verdadeira fondura. Supoño 
que algo así lles pasará a moitos 
nenas dos que lean de novo den, 
tro dalguns anos a noveliña (pola 
sua extensión) de Manolo Rivas 
que irnos comentar. · 

Manuel Rivas. 

A obra, se lle sacamos as ilustra, 
cións das que falaremos máis 
adiante, cínxese ás demandas ac, 
tuais deste tipo de leituras pensa
das para nenas: capítulos moi 
curtos, sen pasar en total das cen 
páxinas e unha linguaxe desen, 
fadada e coloquial, mai para na
da choqueira ou infantiloide, 

Que a novela estexa pensada pa, 
ra nenas non significa que Ma, 
nolo Riva8 baixe o nível de cali, 
dade narrativa da sua prosa. 
Coido que este traballo en abso, 
luto. desmerecerá dentro do con, 
xunto da sua produción, pois 
nótase q.ue está traballado co 
coidado e agarimo que Rivas lle 
ten ·adicado ás mellores das suas 
anteriores publicacións. 

En canto á temática penso que é 
o traballo rnáis comprometido e 
radical ( ensaio e periodismo á 
parte) que lle teño lido pois por 
baixo da tenrura, humor e doce 
ironía hai unha forre crítica eco, 
lóxica, antifascista, republicana, 
contra os monopólios informati, 
vos e até antipsiquiátrica. 

A trama narrativa sitúanos na zo, 
na da costa que vai de Arlan (A 
COruña) até San Andrés de T ei, 
xido. Nestas augas o pirata Bala 
Perdida, sobrevivente da fuxida 

O compromiso 
deGoya 
Título: Los desastres de la guerra. 

Autor: Francisco de Goya . . 

Lugar: Ferro!, nó mes de Marzo, e itineran

te por vilas galegas . 

Na Historiad~ Arte, pódense re, 
coller exemplos de artistas, com, 
prometidos co ·seu povo, que re-

. accionan ante a barbárie dunha 
guerra. Son 'personas cuxa sensi
bilidade, non Hes permit~ qúedar 
calados, ante· as matanzas, asesi, 
natos, violacións, etc. Unhas ve
ces, no eido da pintura, debuxo 
ou d_eseño, os logros só-quedan 
no afecto inmediato, servindo de 
protesta ou áxitación. Pero outras 
veces, os resultados significaron, 
aparte de serviren de comunica
ción o~ denúncia constituir unha 
obrq de arte, <:J.ue polo s~u conti, 
do e polo xeito de ser pintados ou 
debuxados, son unha referéncia. 
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ao exílio dos galegas antifascistas 
e convertido no 'derradeiro má, 
quis: vai aborda~ co seu bergantín 
"Liberdade" un barco názi que le, 
va de estiba o ouro que se fundira 
nos campos de concentración a 
partir dos dentes e moas dos xu, 
deus (sinistra casualidade a 
coincidéncia coas notícias que 
andan estes dias na prensa sóbre 
o tema). A outra personaxe prin, 
cipal é a xomalista Rosa Ribeiro 
O'Flaherty, que edita un xomal 
progresista "que só mercan os 

· amigos e unha presa de incondi, 
cionais descoñecido" e á que O 
Don, todopodero o govemador, 
tenta afogar mesmo acendo por, 
que non teña papel para o prelo. 

Estas duas per onaxe , un bi po 
cunqueirán trocad en c rvo, un 
rapaz metido a pirata p r un fraca, 
o amaro o e mai un feixe de e, 

res, perfeitamente definido , van, 
no levar de 
aventura, nun 
ritmo intensí, 
simo que im, 
pede ao leitor 
deixar o libro 
até o seu re, 
mate. 

As ilustra, , 
cións fanlle 
honra ao tex, 
to e Migue, 
lanxo Prado 
acacia con 
esas arnbien, 
tacións e re, 
tratos (como 

Que a 
novela 
estexa 
pensada 
para nenos 
non 
significa que 
Rivas baixe 
o nível de 
calidad e 

fará para dar tanta vida aos olla 
desas caras?) un nível moi alto 
para dar a publicación. 

O final da novela é aberro e a 
persoanxes veñen senda tan ro, 
tundas que dá a sen ación de 
que o número de páxinas lle f¡, 
ca pequeno. Enfin, unha autén, 
tica ledícia de libro. • 

X.MA DE CASTRO ERROTETA 

Ei o caso de Ca tclao, Pica so 
ou Goya. Os álbumes de Ca te, 
la (reeditado recent mente 
por A Nosa T erra) s bre 36 na 
Galiza, son un fito. Non é extra, 
ño que algun eu d bux -a d , 
rradeira lección do me tre
presid ira hai moitos arios un 
congreso de escolantes en París. 
6 "Gemika", é referéncia ,0bri, 
gada para calquer criador que 
queira simbolizar a barbárie das 
matanzas, pola tensión produci, 
da entre duas forza.S antagónicas 
como son o sentimento de de, 
samparo e a forza salvaxe. 

·No ano · 1863 foron editadas oi, 
tentá estampas baixo o título de · 
Los desas.tres de la guerra por 
Francisco de Goya. A obra foise 
xerando entre 1810 e 1820. A 
razón de ser editadas rnoitos.anos 
despois de morto · Goya -
1828-, non foi outra de que o 
seu autor traballou as estampas 
de xeito clandestino, xa que nas 
mesmas, .criticaba tanto aos in, 
vasares franceses co~o a tiranía 
de Femando VII, asi corp.o ce.rtas · 
atitudes pasivas ante a guerra por 
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parte de concidadás do·autor. 

Francisco de Goya era amigo dos 
afrance ados, intelectuais que 
bu caban unha salida ao amigo 
réxime, mirando a Francia post
revolucionária. Eran o Jovella
no , Moratín, ... Polo mesmo es
taba en contra do absolutismo 
representado por Femando VIL 

Pero coa invasión francesa de 
1808, vistos os desastres produ
cidos polas tropas francesa , Go
ya en 1810 comeza a grabar as 
estampas que logo recollerá nun 
album co nome de Los desastres 
de la Guerra. E no 1814, tamén 
realiza dou famo o cadro am
bientado nos feitos do día dous 
e tre de maio de 1808. As uas 
idea de afrance ado non lle im
piden criticar o de mán da ol
dade ca france a, como tampou
co deixará de debuxar contra do 
ab luti mo femandino. 

mo oficial de Madrid, tratando 
de achegarnos ainda. que con re; 
traso o aniversario de Goya. E 
unha institución privada galega, . 
como é Cai-
xavigo, a que 
tras mercar 
un exemplar 
do album, nos 
oferece a po
si bi lidade de 
con'templar 
esta obra. 

Son oitenta 
gravados nos 
que Goya de
buxa cenas 
como a de 
dou desfarra
p ad os que 
cun primitivo 
armamento 
enfréntan e a 
dou unifor
mado france

q u e fan 
u do eu 

Se algun 
valor 
positivo 
destaca 
Goya é o 
papel da 
muller, non 
debemos 
esquecer que 
serian os 
ilustrados os 
que trataron 
de dignificar 
a sua figura 

fu í . O pé do gravado é sinto
mático: con razón u sen ela. 
Pero no eguinte grabado no que 
d buxa ao populacho matando a 
machetazos a soldados franceses, 
o pé que e cribe d.í: o mesmo. 

Hai cenas onde os mortos . apre
éntan e sen dignidade algunha, 

e mesmo aparecen a torturas e a 
pi:ópria degradación humana re-
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presentada polos soldados fran
ceses que cometen as torturas. É' 
sempre o uniformado francés -
o poder- o que aparece sempre 
como o executante das torturas e 
da morte, e pola contra será o 
pavo o que aparece curando, 
axudando e enterrando. 

Se algun valor positivo destaca · 
Goya é o papel da muller. Non 
debemos olvidar que serían xa 
os Ilustrados, anteriores a Gaya, 
os que trataron de dignificar a 
figura da muller. Nes'res graba
dos Goya .ensalza a muller, ben 
loitando activamente coas ar
mas, ou ben respostando ás agre
sións e violación's personais da 
soldadesca. · 

Hai un grupo de debuxos nos 
que Goya, fala indirectamente 
da guerra, apresentando as con
secuéncias da mesma como é a 
fame, a orfandade, a miséria físi
ca e moral. E un terceiro grupos 
dos gravados os adica o autor a 
criticar a aqueles que en vez de 
loitar cont_ra os franceses, adlcan 
o seu tempo á sua devoción pre
ferida como son os mortos que 
van enriba dun burro, ou- os que 
fan procesión cos santos de pau 
ao lombo. Pero tamén critica a 
aqueles que fuxindo da realidade 
fan o camiño qu_e non leva a 
ningures. Pero nen a igrexa nen 
o poder quedan ceibes da crítica. 

Estéticamente Goya, nestes gra-_ 
vados, como na sua pintura, está 
apostando por unha nova poéti
ca. As cenas están tratadas case 
tocas nun primeiro plano, diría
mos hoxe. Destaca · en branco o 
que lle interesaJ deixando o ne
gro e o gris, para resaltar ainda 
máis aquela figura. Prefire a 
composición frontal, como no 
seu cadro da familia de Carlos 
IV, ou a metáfora pictórica, co
mo no cadro do dous de maio 
onde se individualiza ao agredi
do, sendo o francés debuxado de 
costado ou dende atrás, como 
símbolo dunha organización, ou 
mesmo debuxando somentes as 
baionetas catadas apontando a 
un grupo de persoas. 

A revolución francesa tamén su
puxo o comenzo da estética neo

. clásica da que Gaya foi o pio
neiro no Estado español.• 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 

Património 
-universal 
Título: Atrás dos tempos vem tempos. 
Autor: Fausto. 

J:ditorial:·Sony Music. 

A finais do pasado ano 1996 edi
tábase en Portugal o último dis
co do F~usto, que no Nadal rece
beu o disco de ouro polo seu nú
mero de vendas. "Atrás dos tem
pos ... " é, amáís do título dunha 
das cancións .do -repertório do 
veterano cantautor, o título xe
nérico deste duplo CD, no que 
FaustQ re-gravóu cancións xa 
editadª5 anteriormente ao longo 
da sua traxectórfa artística. Máis 
que unha: novidade discográfica, 
esta produción vén sendo coma 
unha escolma aétualizada, na 
que o novidoso é o acougo co 
que o cantor interpreta temas xa 
trillados por tantas veces canta
dos. Hai várias exquisiteces, co
mo o tema· que abre a obra,· 
"Carta de Paris", e non falla o 
célebre "Rosalinda", nen "Roupa 
velha", nen "Navegar navegar" .•. 
o Fausto do que tantQ gastamos 
está aqui na sua plenitude, e é 
unha boa ocasión para que_n ain
da non se fixera coa sua .disco
grafía, escoitar .esta gravación, 
pois nela está condensada boa 

"' parte do seli repertório. 

Un total de trece músicos acom
pañan ao cantor, que completan 
unha ampla sonoridade de cordas, 
teclados, violiño, sanfona, etc ... 
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Surprende en cámbio nun artista 
como Fausto un disco como este, 
por máis logrado que esté en to
dos os q.spectos) xa que o cantor 
luso tense distinguido na sua dis-

. cografia por facer ·obras cun certo 
critério monográfico, ou mellar 
dito monotemático; é dicer, calle 
unha idea central, e a carón dela 
vai tracexando unha inanchea de 
cancións, enfiadas argumen-

. talmente. Nesra · ocasión, pola 
contra, Fausto vai recollendo re
tallos, e é unha opción máis, habi
tual polo de-
·máis última-
,mente entre 
os cantauto
res. A obra 
deste colecti
vo artístico, 
en xeral, vai 
senda un lega
d o, do que é 
lícito botar 
man en cal-
quera mo
mento. Fausto 
tamén ten de-
reito a reivin

O Fausto do 
que tanto 
gostamos 
está áqui na 
sua 
plenitude, e 
é unha boa 
ocasión para 
quenainda 
non se· fixera 

dicar e re-ela- · coa sua 
borar 0 seu re-_ discografía 
pertório, e 
ainda que sexa 
difícil, amáis 
de innecesário, facer xuízos de in
tencións, o afeizoado agradecerao. 

Esta escolma, apresentada coma 
Colecwnea de cancoes, que abran
xe desde o ano 74 até o 94, for-
1ila párte xa do património uni
versal da canción de autor.• 

XOAN M. ESTÉVEZ 
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sOrafi~ ferro, ten:eiro pala direito, no barco lpanema camiño do desterro xunto con 'outros compañeiros. Á -~ Ár!~ré Malraux. 
. - .· ... 

Serafín Ferro, actór eil 
Sierra de Teruel de André MalrauX 

. - . • l. - • \ 

~X. ENRIQUE ACUÑ!\ 

En heterónima funcióQ, Ma
nuel Hottas Vilanova tituiaba 
hai anos --quince-- un artigo 
neste periódico cunha pergun
ta: ¿Quen foi Serafín Ferro? 
Un chamamento que ia espe
cialmente dírixido pensando 
nun home exiliado. Hortas 
soubera via Blanco Amor da 
estreita relación habida entre o 
descoñecido e Ernesto Guerra 
da Cal no Madrid republicano. 

A resposta tardou case tres anos 
en chegar a xeito dun extenso 
memorandum de igual título pe
ro esta vez xa sen interroga
cións: Quen foi Serafin Ferro 
(ANT, Nº 268, 1985). 

O Ferro nacera no bairro coru
ñés de Monelos en 1912, no seo 
dunha família proletária e cóm
bativa .. Con só estudos primários 
segue a senda migratória dos 
.seus dous irmáns máis vellos~ pa
ra chegar con dezasete anos. a 
M(\drid ·a traballar xunto eles. 

Os irmáns {erro formaban parte 
dun activo grupo cenetista sim
patízante da F.A.I 'e mesmo en 
distintas distintas .ocasións sofre
ran do cárcere. Por aqueles anos, 
Serafín devoraba folletos dos 
clásicos anarquistas -Bakunin, 
Stirner ou Prouhdon- e as poe
sías de Curros, Pondal ou Ama
do Carballo. 

Guerr~ de Cal ·Iémbrao.como un 
"nacionalista galego de base 
ácrata" qu~ escr:ebia p9emas en,, 
galego fatalmente perdidos polas 
veréas da sua vida marxi'nal. 
lmax~n.aba poe~ias p;;ira memori
zalos e dalas a coñécer no Café_ . 
Regina da ru? Alcalá nunba. t~r
túlia artellada arredor dos depu
tados galeguistas en Madrid . . 

O Guerra da Cal estudante e. o 
Ferró traballador de -mil ofícios e 
vida misteri0sa compartiron os. 
niáis activos anos da república 
achegados aos círculos poéticos 
da xeración do 2 7. 

A rebelión milit~r vai collelo na 
Coruña natal pro~ectando a cria
ción dun ballet galego. Alístase 
na Legión co deódido propósito 
de cruzar as liñas nada máis che
gar á frente e conségueo nas . 
avanzadas madrileñas da Casa de 

Campo aproveitando ~ escurlda- . 
de da noite. Adentrouse nas trln
cheiras leais apesar qe ser grave
meni~ ferido dun _disparo n9, pei
to que o recivo por moitos rríeses 
postrado na cama dun hospital. 

Recuperado., ingr~sa -como 
-.· tantos galegos de -man d~ Mar

cial Fernández- . no corpo de 
carabineiro_s e destinado como 
tenente en Barcelona pasa a có,. 
l~borar na revistá antifascista 
Nova Galiza,· publicand~ dous. 
_artigos: Un, "A nova emigra-·· 
ción" para lembrar en prosa po
ética os tráxkos momebtos da 
represión en Punta Hei:millia e 

. noutro titulado "O que non se 
esquence'~ -:--inserido .n.6 mesmo 
número no que Ernesto Pérez 
Guerra [Guerra da Cal] publica
.ra o poema "Mariñeiro fusilado" 
adicado "a noite de tres cores de . 
Serafín Ferro"~ recolle os an
ceios por se pasar á zon;:i republi
cana de moitos galegos enrola-
9os no bando franquist:a: " ... che
gan xunto a nós como esquenci
dos de todo, pro inda resoa nos 
seus ouvidos ·O golpe seco que 
fan os corpqs asesiñados non 
meio da noite: .. " 

O aviador Saidi 

Na capital catalana, a fin.ais de 
1938, contacta cos coriüsários da 
Subsecretaria de Propaganda que 
andaban a preparar a rodaxe dun 
filme baseado en L'espoir, novela 
do escritor. francés André Mal
raux, combatente voluntário nas 
fileir!J.s da a~iació~ republicana. 

· · O actor de ascendéncia galega 
.Andrés ' Mej~to, compañeiró· seu 

' nos carabineiros, é eleito com.o 
· prÓtagonista principal -Capi~ 

tárl 'Muñoz_:_ da película e con:- ,. 
seg1,le de Malraux, director efec- ' 
tiyq da cinta, · un postó no 'den-

. co para Ferro quen plasmará o 
papel do aviador Saídi. 

Contando pala part_e fran-césa 
coa participación cle Productions 
Comiglion-Moliner, a filmáción 
desehvolveríase nos estúdlos da · 
produtora barcelonesa Orphea, e. 
con toma de exteriores palas 
,ruas da cidade, no "Pueblo espa
ñol" de Montju'ic e diversas po
voacións catalanas como Prat de 
Llobregat, Tarragona, Cervera, 
Colbató e Montserrat. A rodaxe 
acabari?- un mes antes da entra-

da das tropas 
1franq~tas en Ca

t;;tl.unya e terj.a remar~ _en Joinvi
lle cando xa, Serafi:ri 'Ferro, esta
ba internado n~ ca~po de con
centración no sur da' Francia. 

A pelí~Úla~ que rófi}6u. o título 
de Sierra de T eruel na sua versión 

_ española, foi pro~ectada por pri
merra vez en Paris en Xullo de . 
1939 anté autoridades republica
nas español;:is. Sen embargo a 
sua estrea oficial non éhegaria 
ate 1945 e mesmo a comercial 
retrasaríase ao 1970. Alfonso del 
Afilo, especialista no cinema da 
guerra civil española, si tu a a 
Max Aub como autor dos diáJo,.. . 
gos en castellano e -na direccióh 

. coloca a Femando G. Mantilla, 
compañei.ro de Carlos Velo en 
aventuras cinematográficas. 

· Ainda terian que-pasar tres anos 
da marte de Franco para que a fita 
que narraba o heroismo dunha es
cadra de aviadóres da República 
na sua loita contra o fascismo se 
exibira por primeira vez nunha sa
la do Estado español. Mentres, 

. Ferro habia xa case duas décadas 
que morrera no· exílio de Mexico. 
Un exílio que se lle fixo máis 
cruel e fero que os demais. Enfer
mo, atormentado por aquela bala 
da Casa de Campo, sen traballo, e 
envolto en "bebedeiras épicas", 
segundo informaba pontualme~te 
Octavio Paz a Guerra da-Cal. 

Acabaria os seus dias suboman
do aos enfertñeiros do sanatorio 
da "B'eneficiencia española" paia 
que non lle faltase unha botella 
de tequila: 'perto d9 seu leito de 
II).orte. Finaba 'O aviador Saidi do 
film de Malraux, o Serafín Ferro 
·"vivo ou morto que nao ;ei" 'do 

1 AlaUí do amor do mar cantado polo 
vento escrito por Guerra d~ Cal, 

' e tamén aquel poeta. moío que 
na revista·Nós publicara en 1935 
·o poema "Noite" escrito, quizais, 
comÓ adiantado epitafio: 

Polo hourizonte de neve· 
ollei a noite. Que fria!' 
Mil sons con pauso de morté 
búscimme, que ando perdido. 
Aínda non sabía a terra . 
que teño longos camiños. 
A ma,rte, leda de froles, 
alcende o ar cos seus gritos . 
Ando a fitos de ningures 
correndo meu desvarío. · 
Os cen coitelos da lua 
. chámanme polos eixidos. + 

/ 

ANOSA TERRA 

LEMBRANZA DE 
MANUEL CASAL AGRA 

ERNESTO V ÁZQUEZ SOUZA 

O día 10 de mqrzo morría, na Coruña, o meu amigo Manuel Casal 
Agra aos 81 anos de idade. Co seu pasamento desaparece un dos últi
mos representantes dunha xetación coutada, destinada a mudar a his
tona e as perspectiva5 <leste país. 

·Manuel Casal era irmán de Ánxel Casal. E-como Antón Mateo .Pena, 
Carballo Calei6, Luís Seoane, Jena~o Marinhas ou os fusilados Pedro Ga
lán Calvete -e ledriño Catre- era, eh boa parte, fillo ideolóxico do q1:1e 
Casal repr~entaba. cO~o eles._padeceu a historia contemporánea na par
te que Lle tocoi.1, e tivo que soportar a inxustiza do silencio e o tracismo 
n~ longa posguerra. Sileneiamento tanto por parte dos sectores vencedo
res como dos que, máis tarde, se erixirían en directores di.so que se deu en 
chamar "culturalismo". Manuel Casal, tiña .unha vi ión lúcida e ab rta 
do mµp.do. Un, mentres compartía con el un viño ou un paseo, non 
podía deixar de se sorprender compartindo ideas e perspectivas, com
prendendo mellor o que falaba un home da úa idade, que un d 30, 
40 mi 50. Frustrado e calado tras case cinco décadas d "hi toria aba
fante fa conxurando, á calor da confianza xenero a, entre recordos, li
bros, cartas e cafés, a fidelidade á memoria e a. unha concepción do 
mundo que se perdera nun xullo de moitos anos antes. 

El, que se podía gabar de ter axudado a imprentar Causas, Arredar de sí, 
· ou os Cincoenta homes por déz reás ... de colaborar na montaxe dun xomal 

republicano, go.st:aba de dicir que non fora nurica, por unhas cousa.s e u
tras, "nin caine nin pescado", en alusión á sua falla de militancia ga.le
guista. Porén, compartía, sen prédicas, con quen quixese escoi-tar, a itna
xe dunha C.Oruña, aberta a toda ilusiófl, permisiva cos homes e as ideolo
xías, en fin, republicana e gale-
guista. "E que irnos ser senón gale-
gos, ou é que somos outra cousa !" 

Lembraba~ coa carraxe que dá a 
impotincia, as mortes físicas, as 
delacións cobardes e as moitas 
misérias i:ntereseiras que transfor
maran por tompleto a. imaxe da 
iodedade coruñesa que para el se 
abría ·na mocedade. Falaba.de co
mo o adorado Barrié, aproveitara 
a guerra para se facer coas accións 
e diñeiros dos cotizantes e propie
tarios da Unión Eléctrica Coru
ñesa capitaneada polo fusilado 
Pepe Miñones; e o que lles acon
tecera .. a outros moitos negocios 
de coñecidos homes de ben, coa 
soa chata de seren republicanos. 
Ríase, con soma, dos moitos casos 
de cregos e hipócritas delacores 

'Para el e_ para tantos 
outros, educados nos 

valores ci vís e na 
·cultura democrática 

da Segunda 
República, a guerra 

supuxo un 
esmagamento físico e 

moral" 

burlados por prostitutas e con inmensa tristura as vexación ás que 
metera a viúvas e filias dos republicanos que ficaran na miseria. 

Lembraba a figura cariñosa, baril e orgullosa de Benit Ferreiro, "c m
pinche" do seu malogrpdo irmán. Sorprendíase da frustración e retra 
de nós, os mozos, sumidos nesta dependencia dos que non ternos traba
llo, nen cartos, nen seguridades. Achacaba todo isto a frac hi tóri, 
co e xeracional que supuña o non termos sido capaces de forxar, como 
país, as institucións colectivas e negocios proxectado antes de 1936. 
.Eses que nos permitirían artellar obxectivos cos que nos enfr ntar a 
mundo que nos caiu enriba. 

Para el e para tantos outros, educados nos valores civís e na cultura 
democrática da Segunda República, a guerra civil supuxo un esmaga
mento físico e moral no xusto momento en que comezaban a espertar 
a vida .pública. Para Manuel ~upuxo o ocultamento da,figura do seu ir
mán 20 anos máis vello, un Anxel Casal, alcalde de Compostela e vi
cepresidente da Dep.utación da Coruña, activo freµtepopulista e pro
sindicalista, fundador das· lrmandades da Fala, impresor- e galeguista. 
Supuxo a renuncia á súa tradición familiar, ás a_mizades e aos con~ac
tos, ao mesmo negodo dós libros no que axudaba a seu imián e do 
q~e nunca máís voltou saber. Pesou _sobre Casal é a súa empresa unha 
lousa de desmemoria qué agora comeza· a ser levantada. Sobre e·sa lou
sa e várias outras erixíronse os alicerces da história mitificada que to
dos ternos estudado e que contribue a soster o present.e. 

Algunha vez, cando consigamos tirar dos ollos os panos que nos impuxe
mos haberá que resgatar do esquezo a toda es~a xeración coutada, e per
guntárrÍl.onos polo teiríbel atraso que para este país supuxo a perda so
cial, cultural e económica dun considerábel grupo social que :¡ca fora, 
parcial ou completamente, educado en galega. Dunha .xeración que hai 
60 anos sabía escribir na nosa língua ideas de progreso e esperanza. E ha
berá qµe perguntamos tamén cál foi o papel do galeguismo orgánico -
de todo bandb- que deixou morier. a tantos sen éscoitar a súa voz, reco
ller o seu exemplo ou gardar o seu legado vital e documental. Cos meus 
mellares recordos aos que ó coñeceron e disfutaron da súa comp.aña. + 

/ ÉRNESTO V AZQUEZ SOUZA, estudoso da obra de Ánxel Casal, 
enttevistou a Manuel Casal no Nº 700 de A Nosa Terra 
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Acolledora homenaxe a Benigno Alyafez en Maceda 
Durante Marzo e Abril seguirá a berta a ·exposición sobre a sua vida 

* ANXO IGLESIAS 

Vários centos de persoas asistiron 
aos distintos actos desenvolvidos 
en Maceda en homenaxe ao ve
terinário e dirixente comunista 
Benigno ·Álvarez. Primeiramente 
celebrouse unha oferenda floral 
na finca As Mazairiñas, no lugar 
de Vixueses da parróquia de Fon
cuberta, na que estiveron presen
tes xunto aos organizadores do 
acto, representantes do BNG, 
PSdeG, EU, CIG e CCOO, in
tervindo Xosé Luís Fernández 
~lvarez, sohriño de Be~igno 
Alvarez -cheg(\do de México-, 
que se referiu con emoción ás 
persoas vivas ou xa martas que 
axudaran ao seu tio, a quen el 
non tivo ocasión de coñecer. 

Nunha finca cercana Remédios, 
unha muller xa maior, laiábase 
entre bágoas "eu era unha nena 
pero acórdome de cando topei o 
cadavre do Benigno, emburulla
do nunha manta, cando ia buscar 
verdura para os animais. Nunca 
entendin o que pasou porque era 

unha xente rnoi boa . Ogallá, 
nunca pase algo sernellante!" 

O acto trasladouse despois á 
Praza de Benigno Álvarez, que 
ten unha placa posta durante o 
mandato do alcalde do BNG 

Bieito Seara, que foi o condutor 
do recital poético que se cele
brou logo de descubrir a placa 
que lembra as vítimas do 36. In
terviron Ramón Caride, Millán 
Picouto, Xosé Carlos Caneiro, 
Xosé Lois Rua e Santiago Prol, 

OPtNIÓN 

Remédios, viciña . 
de Vixueses, foi quen 
atopou o corpo 
sen vida de Benigno 
Álvarez:. Á esquerda, 
Bieito Seara presenta' o 
recital poético. 

enviando a sua adesión cun poe- _ 
ma Dario Xohán Cabana, Mén
dez Ferrin, Chus Pato e Xosé Mª 
Álvárez Cáccamo. 

Polo -serán abriuse a exposición 
que recolle os paneis explicativos 

sobre a vida é obrá política de Be
nigno Álvar~z, estando pres~ntes 
Xosé Manuel Seixas, Marcos Val
cárcel e Víctor Sántidrián. A ex
po~ición estará "en Abril en Ou
rense e despois irá a.Santiago, on
de se orgaI)izará_ un debate sobre 
"Benigno Alvarez na encrucillada 
do nacionalismo". · 

É importante destacar o telegrama 
enviado por Filemón Rodríguez, 
que corno _presidente e no nome 
da Xunta de Govemo do Coléxio 
Oficial de VeteriP.ários de Ouren
se "sumouse á ho~enaxe da figura 
do compañeiro Benigno Álvarez. 

T amén o Padre Silva fixo unha 
pública autocrítica dD papel da 
lgrexa rn;i 1936, an_unciando que 
se interesará <liante do riovo btspo 

· Carlos Osoro para que se poñan 
placas "cos nornes dos venddos, 
mártires do noso pavo que de
fenderon a xustiza que é a mensa
xe de Xesus". Anunciou que Ben- -
posta está disposta a realizar gra
tuitamente as lápidas cos nomes 
de todos os mártires de Galiza". • 

FERRÍN ESQUECE QUE A ESTIRPE DE TAGE·N ATA NOM É UNIFORME 
"O país! Levo vintecinco anos, un cuarto de sécu
lo, entregue ao país, auscultando a súa sustancia. 
Fica moi pouca causa dun pobo despóis de severa 
reflexión. A penas unha presada de vaguidades 
que, en todo caso, poden servir pra un ensaio máis 
ou menos brillante. Por iso hai tempo que non es- _ 
cribo. (Méndez Ferrin, X.L.: Retorn9 a T agen Ata). 

Sabido é -resulta já tópico- que o idioma cons
tituí um dos máximos sinais de identidade colec
tiva, da q~al nom estám excluídos os meios de 
comunicai:;:om ocial. A prática totalidade dos 
que po suem noménclator vinculado á Gal iza ou 
ede acial implantada numha das suas cidades 

mantenhem um u o lingüístico que simboliza o 
seu posicionamento (adverso) a respeito de todo 
aquil que, directa u indirectamente, no afec
ta. Co tumam empregar galego unicamente 
em algumh e lab r i:;: n d per nalidade re-
1 vante da culturad paf e com es e u o te te
munhal já c n id ram ati fi ita a quota de er
vii:;: ' c munid de qu u tenta. Para a em
pre as negóci é altam nte rendo o: mantém-

a intriga d públic ilu i nado p r ch gar a 
ver um incr mento da informai:;:om galeguizada e 
obtenhem importantes subsídios económicos 
pr edent d contributo brigada de toda a ci
dadania, eja ou nom leitora. 

BERNARDO 

PENABADE 

'Méndez 
Ferrín, 

extraordinário 
escritor sem 
dúvida, sem 

embargo 
consideramos 
que pouco se 
preocupa por . 
selecc. onar as 
suas melhores 

Segundo se desprende da leitura dos parágrafos 
introdutórios do artigo citado, o escritor galega 
considera necessária a aprendizagem da "lingua 
de Aquilino Ribeiro". J"rás a observas:om do 
apelido <leste, deduzimos que aquela lingua deve 
ser bastante próxima á nossa; a palavra figura 
nos diferentes dicionários e nós temo-la tam-
bém na antroponimia. · 

Além desta declaras:om de principios, o profes
sor marca a estratégia didáctica para a aprender 
a língua portuguesa; na sua opiniom o processo 
deve iniciar-se polo estudo da fonética .. Esta 
nom é umha ideia original de Ferrín; defendeu
na antes Femando Lázaro Carreter, presidente 
da Real Academia Española; quem aplica para o 
galega todo o contr'ário de aquilo que .defende 
para o seu idioma. Mas, nesta ocasiom nom nos 
queremos c~ntral na estratégia didáctica. 

Nesta mesma ocasiom, Femn acode a outro dos 
argumentos 'empregados freqüentemente na ma
nipulac;om informativa; consiste em aplicar ca
racterísticas indesejáveis aos adversários. Qua,liÍi
~a de desers:om o uso actualiz~do de um están
dard histórico-etimológico (deserc;om a respeito 
de que?, do rigor formal da ortografía española"? 
Es'tamos orgulhosos de nom vestir a bandeira do 
colonizador). Do mesmo jeito, considera indese
jáveis os deputados da única fors:a parlamentar 

. comprometida com a recuperas:om de usos do 
idioma galego. Seguramente haverá muitos leito
res -<lesejosos de morbo-- que estárn encanta
dos com os adjectivos empregados na desqualifi
cas:om ("entremeselhano", "trampitán" e "trapa
llada") de Pilar García Negro, Francisco Rodrí
guez e, globalrnen.te; de toda a militanc;a do par
tido político a que pertencem. T arnbém é possi
vel que essas massas entusiasmadas éom o "teatro 
decanonizador" nom _tenham muito apre~o nem 
polo autor do artigo, nem polos deputados. Nesse 

· éaso, com certeza agradecerám o espectáculo. 

Á vista <leste -panorama -Ferrín nom é o· único 
que emite valora~ons pejorativas para o galego
portugµes, veu-nos á memória lembrar que nes
tá década um dos éxitos editoriais no ámbito do 

Habitual polemista neste tipo de publicas:ons é 
Xosé Luis Méndez Ferrín. ExtraordiE-lá.rio escri
tor, sem dúvida. Sem embargo, consideramos 
que pouco --ou nada- se preocupa por selec
cionar as suas melhores criai:;:ons quando se dis
pom a redigir colaboras:ons jomalísticas. Sernel-. 
ha como se o' intelectual tivesse o tempo conta
do e botasse mao de qualquer anedota para co
brir o .habitual compromisso com o jornal. La
mentavelmente, o conjunto da ·sua obra perde 
em.qualidade todo o que ganha em volume. 

criavons quando 
se dispóm a 

redigir 
colaboravons 
j<;mialísticas." 

A,primeira das desculpas para emitir o seu dis
curso maniqueista é umha "Carta ao director" 
publicada o dia anterior (27-II-97) no mesmo 
jornal. Ferrín aproveita-se de um texto aparecido 
no minúsculo espac;o que esse meio de comuni~ 
cac;om oferece para ·que o público manifeste os 
seus pontos de vista. O espontáneo colabprador 
da imprensa escrita serve-lhe ao articulista para 
transmitir as suas tendenciosas considerai:;:ons a 
respeito das pessoas co.rnprometidas com a rein
tegras:om do idioma: Segundo a sua descris:om, 
todo este coleétiyo reíntegracionista .estada 
constituído por um conjunto de incapazes indé- · 
sejáveis. Além de .satanizar o seu ·contrincante 
("Arrenégote, Demo"},_qualifica-nps· de ignoran~ · 
tes que nom sabemos e nom lemos portugues. 

· ensaio correspondeu a Mal.de . línguas, obra da 
autoría de-Jesus T us'ón, professor de Lingüística 
Geral na Vniversidade de Barcelona. A versom 

'- galég~; publicada· palas Edicións Positivas, tivo 
umha extraordinária acolhida no ensino secun
dário -foi designada como texto de obrigatória 
leit.ur;:i. por .muitos Seminários de· língua e Li
teratura-:-, na Facultade de Fílologia da Uni
ver:sidade de Santiago e nas revistas de carácter 

O último dia do passado mes public~va o Faro de 
Vigo um artigo sob-0 epfgrafe Os camiños da vida, 
outra das tribunas desde as que colabora o autor 
da Segunda Feira. As algo menos de setenta li:p
has mostram-nos que ncissa hora. o articulista 

, nom desfrutava dum favorável estado de ánimo. -
Carecendo de inspirac;om, acode ao recurso .fá
cil: a simples anedota. É umha boa ·desculpa para 
castigar os adversários a quem define pejorativa
men te com enunciados estereotipados e dos 
quais transmite umha imagem colectiva nom co- · 
rrespondente como a realidape. Será por descon
hecimento ou por malevolencia? 

. Afirma que o texto da, caria comentada e.stá pla-
gado de disparate!),, · dos que chega a reunir umha 
dúzia, e dá-lhe o apelativo de "galdrumada": O -
afamado escritor ere que norn existe desculpo, pa
ra 9 "servil cast,elanista"; nom pensou _na possibi:-

. lidade de. que · no jornal se cómetessem ·erros (3.0 

reproduzirem o texto original. Talvez os jomalis-.· 
tas tivessem um cuidp.do _mai.or ao. e9.it_arem o ar
tigo de u~ dos co!aboradores habituais 90 Faro. 
Poréi:n, aiñda tratando-se de Ferrín, cometérom 
nove, erras em menos. de setenta linhas. Conhe
cendo umha boa pa;te. dp. sua-obra, to~q escrit_a 
com um dominio da língua_fora do comum, esta
rnos seguros de que es.~as gralhas nom sorn i1npu
táveis a quem assina a colaborac;om, vítima da 
falta de profissionalidade de uns meios que tra
tam a nossa cultUJa como um simples termo ad
jacente (inclusive a es1=ri~ores como Ferrín! !) . 

. cultural, ,que, publicárom algurríhas recensons. 
Foi um- justo· prémio a umha publicas:om opor-

. tuna, que trata o tema dos preconceitos lingüís~ 
-ticQS, . definidos corno umha desVia~om "<la .racio,:
'nalidgde p.as opinions emitidas sobre as línguas 
ou os ~eres .humanos que as empregam. Já que o 
livro tivo exito de vendas, nom estaría mal que 
fosse lid~· com interesse ,o qu~ os seus coriteúdos 
·se _aplicá.s~ei:h~ ao nos~o entorno. _ · . 

.Dado que 11mha ampla maioria das empresas· de 
comunicac;om som contrárias ao· uso do idioma 
galega· ~om leves difereni:;:as para. uns e outros 
modelos de estándard~, o emprego desses foros 
para resolver debates internos nom é a estraté
gia mais conveniente. • 

BERNARDO PENABADE é Secretário da AGAL 

., 
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O Pensamelltb .Miudillo 
Un non pode estar a todo pero 
sentín de yerdade perder o coci- .. 
do de pretampaña de Lalín co . · 
que Xosé 'Cuiña agasallou. á co
mándancia do Partido Popular, 
incluído o ilustre capelán Don 
Felisindo co seu hisopo de con
tratatista divino. Na romaría do 
Monte Faro o que compre é a 
empanada, · porque a clase de 
tropa foi sempre moi de comer 
coas mans. Pero este outro xan
tar tiña unha dimensión moito 
máis orgánica, como lles diría 
eu, máis de familia, un pouco 
en plan causa nos a a terra nos~, 
Unha boa encherita para quen
tar motores coa biomasa do 
chourizo e o pistón da queima
da. A consigna de sair como fo-

guetes de ·verán e; fr á por eles, -
polos votos, eses garbanciños de 
outono. 

Se as eleicións fosen a presiden
te da comisión de festas, eu vo
taría sen dubidalo por Cuíña. 

Pepe Cuíña_ ten o instinto 
enxebre da metáfora di
xestiva. Non -fala da fer

mosura dos rododendros porque 
os rododendros non se comen. 
Se Jjerrin escribiu un inolvidábel 
Con pólvora e magnolias calquer 
día Cuiña pub1ica no DOGA o 
soneto Con lacón e grelos . Nese 
cuiñismo lírico, mistura de Juan 
pardo e Picadillo,' Galicia devén 
nun grande cocido. A "autoi-

dentificación" é un cón:cepto 'te
órico que a xenre de común aso
cia con levar o . .DNI no. p~to po~ 
lo que poida pasar. Pero, traduci
do p9r Cuíña, vírase algo carnal 
e vexetal, algo fibroso, algo que 
se nota no padal e que nos en
che. Galicia, gran cocido, larpei
ramente devorada polos fillos . 

Aoutra grande aportación da 
fest.a dos pepes en Lalín foi 
a do Pensamento Miudiño. 

No longo interinara de delfin, 
cada xesto de Cuíña ten un sig
nificado. Toda estratexia,de po
der require un pensamento e to
do pensamento pide un estilo. 
Ramón Piñeiro sentou na mesa 
camilla existencialista e pariu a 

O Galo e o Raposo 
Son como o dia e a noite, anta
gónicos pero inseparables. In
cluso naquel canto que os une 
facéndoos compadres e supo
ñéndolles moi boa relación en
tre eles, acaban enfrontados. 

Cóntase que, despois dun 
duro inverno, o raposo pa
sou Janta-fame que, cando 

as neves lle permitiron sair do 
seu cubil, ata comería as pedras 
se estas se deixasen. Canso de 
buscar sen encontrar nada que 
levar á boca, foi visitar· ó seu 
compadre, o galo, a quen nunca 
lle falta comida; e amparado na 
parentela acercóuselle máis do 
debido, e coa desculpa da nece
sidade botoulle os dentes. 

-Pero compadre, tan ben co
mo nos levabamc.:>s, ¿como me 
fa¡ vostede isto_? 

-Cando hai fame ~on hai pa
rentes, señor Galo. 

O galo,. entón, faloulle con· aire 
resignado. · 

- Ten vostede toda a razón, ca
da quen é quen é, e ha de co
mer do que ten. Pero mire que 
lle teño as plumas cheas de 
area, ¿por que nón deixa que 
me sacuda un pouco, que pode 
triscar os dentes? 

º
raposo, levado da boa 
fe, . abriu á ~oca, feito 
que aproveltou o s~~ 

compadre para fuxir e poñerse a 
salvo na p~la dunha árbore. 

Yendo que ía quedar sen xan
tar, o raposo chamábao con pí- · 
cara humildade: 

. -Baixe daí compadre, que lle 
era broma. 

-Eu xa llo sabía, meu amigo, 
,.. pero para o que ternos que falat, 
oímonos ben desde aquí e non 
tentamos ó maL · 

Nas fábulas e nos con tos, , o ga-

lo e o 'raposo son a cara e a 
cruz, ó bo e o i:TI'alo; 'a franque
za e a mesquindade; son os 
eternos. e má1s tenros contriri
cahtes, son o frío e -a calor 
·eternamente mesturados, o. in.
verr:io e o .verán perseguíndose 
e fuxíndose, sempre un detrás 
do ,.,.ou~ro · c-omplemer:Hándose. 
O p:r;Jrrieiro, caracteristicamen
te .e.xáltado, lu.ininoso, baru
lleito; coa súa cqlorida pluma
xe resplandecendo baixo o sol, 
é o pi:imeiro .que · saúda ó 
amencer- e tamén o primeiro 
que s~ agacha tras o 0caso, pe- , 
ro permanece sempre alerta,. 
sem.pre en constante vixilan-

. cia. El representa a elegancia, 
a franqueza~· a fecundidade e a 
lea:ldade. ·Po la contra, o raposo 
sae coas estrelas, camiña sem
pre ás agachadas .. dando mil 
voltas, .artellado mil trampas e 
traizóns para volver ó seu tobo 
cando ·o día reluce; é síxiloso, 
calado, atento e frfo como a. 
noite. Eré a astucia -traidora, é 
quen rouba o galiñeiro e pode 
traer a ruína; el fai que a súa 

·presencíá se. co.nverta en medo 
e 9dio; nel ·a precaución vólve
se malicios~-picardía , faise o 
marta cando. ··a descobren, e ó 
menor desc qido p-apa o que 
encontra. ~ ... 

Cada un -refpresenta unhas pe~ 
culiaris.l0:de~, p~ferentes que ·as 
enfrohta e ídne' a.un tempo, para 
ser, os -.máis "',yntra~ables inimi:. : 
gos que h.ai'-sobre aterra . . , 

. ::.:> '·· . 
~·-t: ~- . ~ : . ·o· TGl:_PQS_O representa a ma

.lióia e o galo a cautela, 
'· ·¡ , 

como tamen nos canta 
o grego Esopo; d9 día que o ga.lo 
veu vir ó raposo e.ara el e aquel 

' apurou a poñerse a salvo sobre 
unha galla. 

- Ei señor galo, non me fuxa, 
¿non sabe da nova lei que de-

. clara a J:!>az ,entre todos os ani
maís? D.fs~e agora, todos irnos 
ser amigos e ningún lle fará mal 
a outro . . 

-¿E desge cando hai esa lei? 
-preguntaba o galo receoso. 

· filosofía da saudade. Beiras gale
guizou o marxismo e escribiu O 
atraso eco]lómico de Galicia. 
Desde un púlpito hertziano , f?a
rreiro vai tecendo o camiño de 
volta. ¿Que fixo Cuiña? Pois su
biu de vqcalista ao palco e can
tou O miudiño. 

º
Pensamento Miudiño é 
algo asi com0 a variante 
autóctona, branda e 

dócil do pensamento único. A 
fase superior do sentidiño albo
riano e da autoidentificación 
liliputense . Un país miudiño, 

· unha cultura mü.1diña, un futu
ro miudiño. Galicia, gran coci
do, para comer miudiño, miudi
ño, miudiño. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

-Esta noite saíu proclamada. 
O galo, que tiña moitas razón 
para de3".onfiar do seu natural 
inimigo,. mirou ó lonxe e, con 
certa. soma, sol to u lle: 

- Pois agarde vostede un ana
quiño, que veñen por alí dous 
cadelos a todo córrer e, segu
r~men te, quererán celebrar 

~- coñ vostede tan grata noticia. 

Entón o raposo, que se vía den
tellado polos cans, escusouse: 

-Pois eles llo dirán, se aínda 
segue vixente o decreto, que 
neste país as leis que hoxe va
len mañá non serven. 

O galo é a precaución sen 
maldade, mentres que 
o raposó é a astucia 

suíña. E así, quen deseñou este 
cataventos, xuntou nel os ci
clos da vida, o día e a noite, 
pero tamén a condición huma
na, esa mestura de bo e malo, 
ese cierno e ese anxo que leva
mos dentro.+ · 

ANOSA TERRA 

Manuel 
Garcia Seixas 
'Viaxar cun libro é ler 
a Celso Emílio, Camus, 
Cortázar ou lou Reed' 

Agora leo meno porque qu d i 
aturado dos t mpos d estudant 

en antiag per , mália a n
chenta, non e carmentei. E tou 
adicado á poe ia co libro Pel de 
ameixa, de Marta Dacosta, Poemas 
da cid.ad.e oculta, de Esteva Creu , 
O valo de Manselle de Anxo An
gueira e di fruto moito con Un 
cadelo menos e vintenove história 
máis, de Femando abino. 

Que leituras recomenda? 

Recomendaria que a xente lera e 
comprendera o que nos rodea na vi
da para entender a opresión e a in
xustiza. Despois, é aconsellábel ler 
libros en xeral e, se un quer ter un
ha boa viaxe de dore pracer, hai 
que ler a Celso Emilio, Camus, 
Tom Waits, Lou Reed, Cortázar ou 
António T ovar, criticado por moi
tos, pero que a min me axuda a sa
ber por onde ando. 

O seu grupo Korosi Danzas vai 
apresentar o segundo disco. 

Chámase Non!, gravámolo coa 
compañia Chorima e vai e tar na 
tendas o dia 2 de Abri l. Está adica
do ás per oa que ainda teñen a 
valentia de dicir non. A p rtada é 
unha bandeira e pañ la br a 
que se imprill}e o Non! pero n n é 
un panfleto. E un di co ério a ní
vel música e texto . Rec lle a p e
tas do anterior traballo Cordura 
pero xa non vai á ca.rallada o 
textos son duros e renros á vez. 
Ainda que re ulte pedante, n n 
creo que se fixera algo s mellante 
na música galega. Xa non dis que 
mundo é unha merda ou que a so
ciedade é machista senón que tra; 
ballas o texto con ese significado. 

Está presente a música cando es; 
ere be? 

Si, porque algunhas letras son li
teratura. A rnaioria da música que 
escoitei ate agora estaba cantada 
en inglés. Agora estou empezando 
a escoitar textos que entendo co
mo os de Raul Seixas ou a grupos 
como os portugueses de GNR. Ao 
escoitar a Pink Floid ou The Ani; 
mals, un clase conta que os textos· 
forman unha novela e que é imper; 
doábel que se perda a tradición das 
letras en língua própria e que os 
grupos de aqui adopten ü ingl~s. + 

Escritor. Vilagarcia'de Arousa (196 () . · 

Obras: Viñeron do espacio interior ~ A velocida

de do frío . 



Suso 
Vaamande 
vai estar o 
Venres 21 

en BALEIRA. 

O Centro 
Cultúral 

Municipal de 
FER ROL 

adica unha 
m~stro ao 
Cartaz de 

Cego na que 
ten especibl · 

releváncia 
un trebello 
de seña do 

par Diaz 
Pardo. · 

O Trinque 
Gu.ia de. augas medicinais 

C omo outros p-aíses en pe tró- n a is -aparecen tamén descri·tas 
leo, Gal iza é rica en auga . To- neste compéndío de. <loada ac-
más Ares e Maria Xesus Vila cesibilidade. Tamén permite 
veñen de presentar unha Guia organ izar percorridos turísticos 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

de Balneários e fontes déGaliza . - pola rica xeo grafia da. auga. 

Fpntes te ~maís e augas medici- _ Editorial Galaxia . • 

....................... ~ ...... ~ ........................ ~ .. ~ 

Bale ira 
•MÚSICA 

Su o BAAMONDE 

O coñecido cantautor ac
tua o Venres 21 na Casa. 

Bue u 
•MÚSICA 

XENREIRA 

Organiza a Asociación de 
Amigos de ]ohan Carballeira 
coa colaboración do colec
tivo de Rebolo, o Domingo 
23 ás 21 h. no Aturuxo. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

PEQUENO DEBUXO 

Obra do lugués Sa n tiago 
Catalán na Zaranda. 

•MÚSICA 

!BERIL 

uiwrri ·ta bretón que ac
tua na Zaranda X ves 20 
á 22, O. A ntrada val 
550 pta, 500 antecípada. 

O Carballiño 
•TEATRO 

BAILAN[ O EN VERÁN 

O ábad 22 ás 20,30 na 
Casa da Cultura, Arturo 
López cl irí xe a compañia · 
Es pello Cóncavo sobre o 
texto de Brian Frie!. 

Carballo 
• POESIA 

C OLE!TIVO RONSEL TZ 

9 grupo poético que mon
taron en 1985 na Coruña, 
Man olo C Órtés, Xabier 
Corda l , Migue l Montes, 
Sérxio Iglesias e Xoan Ro
·dríguez. Algun deles actua o 
Venres 21 no pub Silfo, den .:' 
tro do Rexoubeo que orga
niza a Asociación Lumieira. 

•TEATRO 

A NOITE DAS TRÍBADES 

A partir de Per· Olov En
quist, polo Teatro do Atlán
tico. O Venres 21 ás 20,30 
h. no Cine Regá. 

Carteleira c.x.Lc?PÉZ-PAZOS 

~ O PACENTE INGLÉS. Sobre 
todo unha história de amor. Am

bientada no Exipto colcm.ial, xusto antes 
do estoupido da II Guerra Mundial. Duas 
hora.s, con algún momento de lentitude. 
Mensaxe: a entrega ao ser amado e máis 
importante que calquer pátría. 

pornpgrafia en. loita coa maioria conser
vadora. Filme p0 lémi~o e ben realizado 
por Milos Fórman. 

~· TODOS DIN l LOVE YOU. 

IJJ1f'. MARTE ATACA. Marcianos 
con escopeta de plástico de alto 

poder destrutivo. Paródia da sonada O 
día da independéncia . 

Musical de Woody Allen, coa boa 
factura de todos os seus últi.nios filmes, 
aínda que o guión abunde máis na super
ficialidade. 

~MICHAEL COLLINS. A histó-
ria do fundador do lRA que 1o

grou, nos anos vinte, a declaración de Ir
landa como Estado libre. Biografi.a 
vertíxínosa, violenta e polémica. • 

lf?f', O ESCANDALO DE LARRY 
FL YNT. A hístória dun editor de 

A Coruña 
•CINEMA 

As DIABóucAs 

Martes 25 e Mércores 26, ás 
20,15 h, no Centro Galega 
de Artes da lmaxe, pasan o 
filme de H en r i -G eorges 
Clouwt As diabólicas (Fran
za, 1954. 35 mm. 112 min), 
con subtítulos en galega. 

• EXPOSICIÓNS 

RAÍCES DO REALISMO 

Percorrido por un século de 
realismo con autores de to
do o Esrado. No Quiosco 
Alfonso, até o 30 de Marzo. 

ÁLV ARO CEBREIRO 

A Casa do Concello expón 
arredor de medio cento de 
debuxos e caricaturas de 
Cebreiro (1903-1956). 

•MÚSICA 

GABRIEU CON ORT 
& PLAYER 

O Lw1s 24 á 20,30 no Pazo 
de Congresos. Dirixe Paul 
McCrees h sobre A paixón 
egundo Maceo de Bach. 

N URIA LLOPIS 

En directo o ábado 22 ás 
20 d serán no Centro de 
Escudos Caixa Galicia. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

Ü CART AZ DE CEGO 

O Centro Cultural Munici
pal expón o experimento 
mecánico sobre o cartaz de 
cego de Díaz Pardo. O tre
bello simula a voz do cego 
co violín e vai mostrando 
as viñetas. Asemade ofere
ce outros cartazes debuxa
dos por Díaz Pardo, e .unha 
interesante colección de 
cartazes e cantares desde 
primeíros de século. 

•MÚSICA 

A MOCIDADE 
COA LINGUA 

Organizado pola Coordena
dora de Equipas de Normali
zación Lingüística eco patro
cinio do_ concello, o Venres 
21 de Marzo,. nos Cantóns 
de Molins ás 22,30, terá lu
gar o V Fes tival Musical A 
Mocidade coa LíngÍw.. 

Lug~º---
• EXPOSICIÓNS 

EsCULTURA -
MEDITERRÁNEA 

Na sala Apolo até o d ia 22. 

E MÍLIA ~ALGUEIRO 

Colga cadros abstractos e 
de técn icas mixtas na Bi
blioteca Pública Provincial. 

HETEROFÓBIAS E SOÑOS 

Fotografias de Yolanda Fe
rrer na sala de Cai.xa Gali
cia. Até o 26 de Marzo. 

ÜÁCIOS TRADIClONAlS 

Mostra fo tográfica no Cen
tro de Artesania e Deseño, 
rua Chantada s/n. 

• CHARLA-COLÓQUIO 

FOLCLORE G ALEGO 

Dentro das actividades do-
XV C urso de folclo re (ver 
Convocatórias ), o próximo 
Martes 25 á 16,30, Dario 
Xohan Cabana dará unha 
charla colóquio. Ao dia se
guinre , á mesma hora· co
rrespónde lle facer o mesmo 
a Francisco Calo Lourido. 
Ambas actividades serán 
no Audi tório Mu nicipal 
Gustavo Freire. 

~enigno Álvarez. 

Mace da 

• HOMENAXE 

BENIGNO ÁLVAREZ 

A Comisión Organizadora 
qa homenaxe a Ben igno 
Alvarez, ve terinário e dí
ríxente polític0 e sindical 
da II República morto a 
,consecuéncia da persecu
ción fa scis ta , artell a a 
~ostra biográfic a Benigno 
Alvarez, a mirada de trans
paréncias cordiais , n a Casa 
do Conce llo. 

Ourense 
•CINEMA 

A MULLER ZURDA 

(Die linkshandige frau. 
Ale maña 1977 . Cor 114 
mi.n ) O Xoves 20 ás 20,30 
e 23 h. na Casa da 
Cultura, e dentro 40 pro
grama do Cine clube Padre 
Feijoo. É o primcúro filme 
dirixido polo escritor Pe
ter Handkle. 

• EXPOSICIÓNS 

C OMPOSICIÓN 

Durante este mes de Mar
zo n a Auriense, expoñen 
os óleos abs tractos , case 
mí ni.m alis t as de Sandra 
-N ogueira Vergés.~A rr~os-
tra vai no programa con 

- cev ido polo BNG, a C IG, 
: Galiza Nova e a Agrup a

c ión A uriense con mo tivo 
- do Dia da Mulier T raba
r lladora. 

PINTURA E EsCULTURA 
GALEGAS 

Até fins de Marzo na gale
ria Viso!, con obra de Buci
ños, Silverio Rivas, Cui-

- ñas, Conde, Lamazares, de 
Dios ou Ánxel Huete, en
tre outros. 

Até o 23 
deste mes 

na Casa das Artes 
de VIGO. Á direita, 
Sen título, de Almudena 
Femández. 

SAHARA, HISTÓRIA 
DUNHA INVASIÓN 

Fotos e tex tos explican a 
h istória da invas ión do Sa; 
hara por Marrocos. Pódese 

visitar até o 22 de Marzo 
na Casa da Xuventude. 

M . GóMEZ-ÜSUNA 

A galería Marisa Marimón, 
expón pinturas de Monse-
rrat G ómez-Osuna. Aré o 
28 d e Marzo. 

•MÚSICA 

ÓPERA DE U CRAINA 

A orques_tra e os coros da 
Grande Opera de Ucraina, 
in terpretan a novena sinfo-
nia· de Beethoven, o Luns 
24 no Teatro Principal. 

•TEATRO 

ANXEUÑOS 

De Roberto Vidal Bolaño. 
Montaxe de ' T eatro do 
Aqui . Xoves 20 e. Venres 
21 ás 20,30. Sábado, 22 ás 
22 ,30 no Teatro Principal. 

. Ponteareas 
•MÚSICA 

C HURRACKS ROCK 

Tybon Ansah, hip-hop por-
tugués, e Carlos el Sucio y 
tos esP.erando juicio, Mi-
sery, Kanaxa e INRI, o 'Sá-
bado 22 na Praza da C on-
córdia. Entrada 500 pta. 

Pontevedra 
•MÚSICA 

RITA MARLEY 

Entre outros artistas vai es-
taro Sá~ado 22 na Praza de 
Tauros. 

-Porriñó 
•MÚSICA 

·GENMA E PAVÉL 

O Cenci"o Cultural mudou a 
actuac ió n da pa rell a de 
cantau to res cub an os do 
Xoves 20 ao Venres 21, ás 
20,30 do serán. 
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A galeria 
Viso/ de 
OURENSE 

u.J 
o 
o 
N 

acolle unha 
mostra de 
c:irte galega. 
A esquerda, 
Bañista, 
de Buciños. 

Benigno 
Álvarez, a 
mirada de 
transpa-
réncias 
cordiais, é 
o título da 
exposición 

· ubicada na 
Casa do 
Concello de 
MACEDA. 

Anxeliños, 
palo "Teatro 
do Aquí", 
pódese ollar 
no Teatro 
Principal de 
OURENSE do 
20 ªº 22. 
deste mes. 

1 ... 

' 
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O Auditório 
de Galiza de 

SANTIAGO 
. a~~lle· a 

e~posición , 
Antonio 

Saui;a: 
Jmaxina 

1956-1996. 

O Rosal 
• FEIRA 

FEIRA DO VIÑO 

No Pavillón do Rosal do 26 
ao 30 de Marzo, de 11 da 
mañá a 12 da noite. Canta 
con máis de 30 postas para 
as princ1pais adegas e es- . 
pecialidades gastronóm i
cas da zona. 

Santiago 
• CONFERÉN<;IA 

IMAXE SURREALISTA 

Lucia García de Carpí, 
profesora de História da 
Arte na Complutense de 
Madrid, fala sobre surrea
lismo, o Mércores 26 ·ás 20 
h. no Centro Galega de Arte 
Contemporánea. 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE E COMPROMISO 

Cadros Qe Xaime Quessa
da, un dos pintores da co
rrente neofigurativa gale- . 
ga, con recursos do má is 
variado e de compromiso 
coa contestación cultural 
de esquerd a. No Coléxio 
Fonseca~ 

DUAS- CULTURAS, 
UNHA ARTE . 

T amén titulada O realis
mo ~aponés no Ocidente 
europeu. Xunra pinturas 
de Kinichi lshimura, 
Yohji lmanaka e Nis
hihiro Fujita . Abre n o 
Museu do Povo Galego 
até o 4 de Abril. 

ANTONIO S AURA 

A Sala Isaac Díaz Pardo do 
Auditório de Galiza acolle 
a partir do Sábado 22, e até . 
o 31 de Maio, unha mostra 
de Antonio Saura: Imaxina 
1956-1996. 

N ÓVOA E 'IERRAGN 1 

O Centro Galego de Arte 
Contemporánea oferece a 
mostré! do pintor Leopol
d o Nóvoa, e outra con 
boéetos e proxectos do ar
qu i tec ro Guiseppe T.e
rragni. Até o 8 de Xuño e 
18 de Maio, respectiva
mente. 

ÜALICIA NAS ORlXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etn-ográfica ainda 
até Xuño no Museu do Pa
vo Galega. Per~ane'nte de 
10 a 13 e de 16 a 20 h. · 

Convocatórias 

TALLER ZUSH 

O Centro Galego de Arte Contempo
ránea acolle un taller, Psicomanualdixi
tal, dirixido polo artista catalán Zush. 
O curso trata das capacidades artísti
cas das autoestradas da información. 
A matrícula val 5.000 pta, e pódese fa
cer até o 9 de Abril no CGAC: Valle 
Inclán,s/n. 15704 Santiago. Teléfono 
(981) 54 66 00, fax 54 66 25. 

CURSO DE DANZA 

A asocip.ción de artistas Ailalá organi
za en Vigo un curso de danza contem
poránea e clásica, do 24 ao 28 de Mar
zo. T éresa Nieto dirixe o de d'anza 
contemporánea, mentres a cubana Ta
mara Villareal encárgase do de clásica . 
A ptimeira xa foi profesora na escola 
Víctor Ullate e na compañia flamenca 
Antonio Canales, e a segunda foi mem- · 
bra do Ballet Nacional de Cuba e ago
ra é profesora de no conservatório Ma
yeusis de Vigo . Recollen matrículas· 
até o 22 de Marzo, nos teléfon~s (986) 
20 37 72 e 29 93 63. 

CARTAZPARA 
AS FESTAS-DE V100 

O Concello -de Vigo prémia con 
500.000 pta, e dous accesits de 
100.000 pta, o cartaz para difundir o 
programa das festas da cidade. Os ori
xinais teñen que ir 'verticais sobre un 
papel de 40x55 cm. (protexidos e so-

¡ . 

,.. bre un soporte ríxido e desmontábel), 
e deben incluir o anagrama do conce
llo e o texto "Festas do Cristo da Vic
toria 97. Vigo do 15 de Xullo ao 15 de 
Agosto". As entregas teñen que ser no 
Departamento de Cultura, de 9 a 13 h, 
antes do 4 de Abril. 

C _URSO .DE FOLCLORE 

40 .000 pta . Maior información en 
Rambla de Capuchinos, 36-37. Barce
lona. Teléfono (93) 302 61 65. 

PRÉMIO DE POESIA MIGUEL 
ÜONZÁLEZ ÜARCÉS 

A Deputación da Coruña abre. até o 
· 25 de Abril de 1997 o prazo de admi
sión de orixinais para á Vll edición do 

Organizado pola Asociación Culturál prémio -de poesia Miguel González Gar-
Cantigas e Frores, co patrocínio da cés, que des'tavolta ascende a 
Consellaria de Cultura e colaboración 1.000.000 pta. Os traballos teñen que 
da Deputación e Concello de Lugo, do ter unha extensión mínima de 300 

· 24 ao 29 des te mes váise celebrar o versos, e han chegar por quintuplica-
XV Curso de Folclore galego. Juan Jo- do, mecanografados a dobre espazo 
sé Linares Martíañez é_ o profesor en- baixo unha plica e lema, ao Deparra-
carregado de baile, Xosé Ramón Vaa- mento de Cultura da Depuración da 
monde Manteiga o de técnicas de per- Coruña, nun sobre que poña "V[[ Pre-
cusión e Xexus Díaz Silva o de perfe- mio de Poesía Miguel Goníález G ar-
zoamento de peq::us_ión. Máis informa- ' cés". As bases pódense consultar n 
ción facilítaa o director do curso Xulio 1BOP do pasado 31 de Xaneiro. Na úl-
Méndez Menéñdez no (982) 21 43 03. tima edición o prémio fo i para Estebo 

CERT AME SAN XURXO E 
PRÉMIO CASTELAO 

O Centro Galego d~ Barcelona con
voca o V Certame San Xurxo aberto a 
poemas é prosas breves. Pódese parti
cipar en tres categrias (até 12 anos, de 
13 a 16 e de 17 en <liante), se se fai a 
entrega baixo plica, antes do 5 de 
Abril. O prémio consiste nun diplo
ma, un libro e un:ha rosa. O Centro 
Galego tamén convoca o III Prémio 
Castelao para á mellar obra en prosa 
do certame San Xurxo e que consta de 

Creus Andrade pm Areados. 

Luís KsAoo · 
DE CRIAZÓN FOTOGRÁFICA 

Oferece un único prémio de 
1.000.000 pta, para séries de 6 a 12 
fotos que garden relación con Galiza 
ou coa emigración galega. A Depura
ción da Coruña convoca por primeira 
vez o certame Luís Ksado e recolle as 
obras até o 3 O de Maio de 1997, 
sempre que non sexan montaxes nen 
vaian manipuladas dixitalmente. As 
fotos teñen que ser de 30x40 cm. e 

chegar sen enmarcar baixo plica, títu
lo e lema e co númeró que lles corres
ponda na série escrito n ó dors o, á 
Sección de Cultura. O enderezo da 
Deputación: Avenida Alférez Prov i
sional, s/n, 15006 A Coruña. Teléfo
no (981) 18 33 02. 

PRÉMIO DE TEATRO 
RAFAEL DIESTE 

A Deputación da Coruña convoca a VII 
edición do prémio de teat ro Rafael 
Dieste, dotado con 1.000.000 pta. Reco
llen os textos que cheguen antes do 25 
de Abril, por quintuplicado e a dobre es
pazo. O gañador do ano pasado foi Ma
nuel Lourenzo por MagnerismÓ. O telé
fono da Deputación: (981' 18 33 OO. · 

PRÉMIO LITERÁRIO ÁNXEL FOLE 

A Fundación Caixa Galicia e o xorna l 
El Progreso convocan a XI edición do 
certame Ánxel Fole (cun prémio úni
co de 1.000.000 pta), desta volta adi
cado á figura e obra de José Crecenre 
Vega. Os rraballos han er inédito , 
cunha extensión máxima de 100 fó
lios mecanografados a dobr espazo 
por unha cara só. Teñen que chegar 
por cadriplicado e baixo plica antes 
do 31 de Mar zo a calquer departa
mento de Obra Social da Caixa Gali
cia, ou no xomal El Progreso (Progre
so, 12 . 27001 Lugo). O teléfono de 
Obra Social de Caixa Galicia en Lu
go é: (982) 22 40 12. + 

- dos de 11a14 e de 17,30 a 
21,30 h. Domingos de 11 a 
14 h. . 

EXPRESION ISMO 
ALEMÁN 

la e Ane, e está aberro a 
todos os- coléxios no 
(986) 20 49 48. 

. ÜS ANOS ALMERIENSES 
CON CÁMARAS 

.DEXOGUE'fE 

Fotografías de Bernard 
Plossu na Casa das Artes. 

CNÚGUEIRO 

O escultor expón. na gale
ría Bacelos ·(Lu(s Taboacla, 
11). Até o 25 de Marzo. 

RAMoN H. FERRO 

Expón gravados e debuxos 
na galeria Sargadelos. Até o 
26 ele Marzo. 

CA TRO VISIÓNS 

No centro Caixavigo pó
dense ollar un cento de ca
dros do gru~ Die Briicke (A 
Ponte .. 1905): Heckel, Sch
midt-RottlUff, Emil Nolde 
e Ludwing Kirchner. 

EsCOLA E ARTE 

O Colectivo lrmaslexos ar
tella no Coléxio Monte
so l (Salceda de Caselas, 
8), a IV mostra de Escala 
e Arte. Conra con obra de 
Acuña, Abreu Ba stos, 

Relacións 
• Xoven de 29 anos desexa atopar ami
gas por correo . Son persoa sociábel, sen 
problemas económicos, solteiro, con ga
ñas de facer boas amizades e compartir 
experiéncias. Podo desplazarme . E;scre
ber a: Adolfo Blanco. Avenida dos Mallos, 
9-32 esquerda. 15007 A Coruña.+ 

ÜCOMPROMI O 
DA OLLADA 

" VÍDEO-DANZA 

PINA BAUSH 

documentación vídeo-grá
fica sobre· a obra da coreó
grafa alemana Pifla Baush. 

Pinturas de Guadalupe 
Martínez, Fernando Mora
les , Josefina Carracelas e 
Daniel Fernández. Até o 
25 de Marzo na Sala de Ar
te Caixav igo . De Luns a 
Sábados de 18 a 21 ,.3 0 h. 
Do1p.ingos de 12 a 14 h . 

· Barreiro, Berta Cácca
mo, Cidoiro, Carlos Fer
nández Iglesias, Victória 
Novoa, Antón Goyanes, 
Guerrei ro , Lodeiro, Lle
dó, T eresa Pedrayo, San
tiago Montes, Puri Palá- , 
cío, Antónia Pascual, El
sa Pérez Vicente, Xabier 
Pousa, Antón Román, 
Luís Romero, Solveira, 
Toni Jo~ , Leopoldo Va
rela e Alex Vázquez. A 
expos ici ón depende do 
programa ed ucativo Esco-

Ou lmaxes da posguerra eu
ropea, 1945-1962; mo t ra 
da Fundación la Caixa 
aberra na Casa das Artes . 
Conta con fotografia Je 
Manuel Ferro!, Henri 
Cartier-Bre on, Robert 
Capa , Yevgueni Chaldej, 
Ernst Haas, David Sey
mour, Bert Hardy, René 
Burri , W erner Bisc hof , 
De van der Elsken e Joan 
Colom. 

A sala Galán oferece un 
programa de tres d ias, do 
18 ao -21 ás 19 da noite, de 

Vig_·o ___ _ 
•CINEMA . 

A XOIA DE SHANGAI 

05 ano5 
almerienses 
con cámaras 
ele fotos, 

O ESSU°º DA GAL.IZA DE- . 

SEAADº PºR CASTEL.Aº 

EN INs!§NIA ºU SHA VEI~ 

(Shangai Triad. Xapón 
1995) Un filme de Zhang 
Yimou, para o pase do cine 
clube Lumiere do Xoves 20 

. (ás 20,30 no cine Ronsel). 
Entrada: 400 pta. 

de Bernard 
Plossu na 
Casa das 
Artes de 
VIGO. 

Chqveiro: 
. Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de eri_vio 

lnsígnia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conto 

de Coixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita o cantidode 

que dese<'es ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

• EXP~SICl~NS 

ARTISTAS GALEGAS 

A IV Bienal de Arte Alecrin 
ab re ainda até o 23 de 
M·arzo na Casa das Artes. 
Destavolta x unta obra das 
escu ltoras Elena 
Colmeiro, Soledad Penal
ta, Rosalia Pazo , Maria 
Carretero e Estela Pintos , 
?S fotógrafas Yolan?a Fe
rrer e Sofia Fernández de 
Ana, -e as pintoras Cruz 
P érez Rubido, Patrícia 
Regerx, Almudena Fer 
·nán4ez, Alej¡mdra lcaza e 
Maruxa Mallo (1909-
1995). pe Martes a Sába-
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Anúncios de. balde. 
• Oferécese autónomo reponsábel , 
preséncia agradábel, con coche e ex
periéncia en Lugo, Coruña e Astúrias. 
Pode ser dias alternos ou fins de se
mana. Teléfono (982) 33 17 00 , a 
partir das 9 da noite. 

• · Precísanse 1 ou 2 persoas para 
compartir piso en Ferrol , na rua Fe
rro Couselo. Perguntar no teléfono 
(981) 36 34 72 ou no 36 35 67, 'de 9 a 
1 e de 3,30 a 7. 

• Mil-homes, Grupo Gai da Corun
ha esta a vossa disposh;:om para 
qualquer informa~om ou segestom 
no apartado 24. A Corunha 15080. 
Solicitai-nos a nossa Ghaiseta e nom 
dubides de por-te en contacto com 
nós, serás bem-vido. (Agradeceria
mos nos remessedes 40 pta. en se
les para gastos de envio). 

• Non te peches! O colectivo Gai de 
Compostela está ao teu servizo con 
información, apoio aos teus proble
mas e actos lúdicos . Deixa-te caer 
polo noso local para consultar os na
sos fundos, ver o noso voceiro S'Ho
mos, consultar a nosa biblioteca ou 
simplesmente !alar. Podes-nos ata
par Luns, Martes e Xoves na Rua En
tremuros , 16-baixo. 15780 Santiago. 
Ou ben escrebe-nos ao Apartado de 
Correios 191 , Santiago 15780. 

• Venden-se cachorros de boxer 
atrigado. Teléfono (986) 62 50 77. 

• Estamos a cónstituir non un 
grupo gai máis, senón un espácio 
aberto para todos aqueles que non 
se senten identificados co estereoti
po. Para persoas que manteñen un
ha actitude crítica ante os valores 
da nasa civilización .,Queremos es
tabelecer un médio para o diálogo 
para coñecermos e levar a cabo ac
tividades en calquer esfera: nature
za, espírito , cociña africana, arte ru
pestre na Amazonia, as línguas 
quimbundu ... Dirixím onos funda
mentalmente ao sul da-Galiza e to
do Portugal. Ponte en contacto con
n osco: GAIAlternativa apartado 
3236 . 36202 Vigo . 

• 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 rua 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 
seles. Batallón Literario da Costa da 
Morte. Rua da Pena 1. (15270) Cee: 

•/ 

• A Asociación Máximo Gorki vende 
proxector de cinema de 16 mm, no
vo, moi barat.o, 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 éstá integrado na Socie
dad Cubana de Lógística que edita· a 
revista Logística aplicada. Os intere
sad os poden tomar contacto con 
.Néstor Cálvez Perint : Revista de Lo
gística Aplicada. Avda. lndependén
cia, 869 . ~Ciudad de la Habana. 

•Vallamos a Irlanda no verán, gru
pos reducidos, quince dias. As perso
as interesadas poden talar con Car
me no (986) 70 40 20 de Luns a Ven-· 
res a partir das 1 O h. 

• Os Comités Anti-Repressivos da 
Galiza 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 rechac;o a ilegal polí
tica de aispersom a que está submeti
do o colectivo de presas e presos inde
pendentistas galegas, e demandar do 
Ministerio de Interior o imediato trans
lado a Galiza destes cidadaos e cida
dás galegas." Encomendas ao Aparta
do dos Corr~ios 827 de Compostela. 

• Grande oferta de discos e titas. 
Pezos interesantes. Sr. Baños (988) 
21 05 85. 

• Arréndase parrillada en Betanzos. 
Razón no teléfono (981) 77 1 O 42. 

• Ana Hortas Roldam, jovem inde
pendentista repressaliada, retida contra 
a sua vontade num centro de orfos. da 
Guardia Civil , actualmente com· a co
rrespondencia intervida. Chama ao te-. · 
lefone (91) 895 00 59 e exixe ser pos
ta/a com ela. Que se enterem de que 
nom tragamos eom este secuestro!! ! 

• O BNG e Galiza nova están pre
sentes en Madrid. Todas as persoas 
que queirades contactar connosco, es
crebede ao apartado: 51299 Madrid. 

• O boletim electr(>nico c;:opyright 
(Pensamento, crítica e criac;ao em ga
lega-portugués) chega ao número 28 
com colaborac;óes de Perla Alonso, 
Celso Álvarez Cáccamo, X.M! Álva
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
trac;óes de Antón Goyanes, António 
Ramos Rosa e Simón Pacheco . 
<;opyright encentra-se em· URL 
http://www.udc.es/dep/lx/cac/.sopi
rrait/ , e segue aberto a colaborac;óes. 
Tel: (981) 21 39 55. 

• Vendo colección da revista A 
. Nosa Terra anos 1916 a 1970 (12 

tomos máis 2 de índices). Encader
nada e completa 80 .000 pta. Chama- . 
de ao teléfono (98'1) 25 39 91 . · _ 

• Busco persoa para cÓm¡>"artir pi
so en Lugo. Situado moi perto da 
Muralla. Prezo 17.000 pta .. Razón no 
'907-15 2210. 

• Enxeñeir!J dá clases en Vigo de 
Matemáticas , Física e Química 
(BUP, FP e COU). Razón no teléfono 
(986) 22 97 20, perguntar por Blal)ca. 

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

• Mestre de prlmária busca traba
llo relacionado con o ensinÓ: edito
riais, livrarias e cultura en xeral. En 
cualquer lugar da Galiza. Perguntar 
por _Manuel no (981) 69 5G. 82. 

• MOL: Língua Nacional nº 5 bole
tim de informa~om lingüística edita
do polo Movimento Defe~a da Un.
gua (MOL). "A língua fai-se insubmis
sa", actualidade lingüística ... incluí ma
terial para se autofinanciar: .livros, ca
misolas, bandeiras, autocólantes, etc. 
Envio gratuíto a quem o desejar. En
comendas no Apartado 570 de Ferról. 

• A Assembleia da Mocida.de Inde-
pendentista distribue mendos ter
moadesivos da bandeira da GaJiza_ 
e da Sereia de Caste.lao· f'Antes· 

XOAN COSTA 

H ORIZONT AIS: 

1. Do fogo ou con algunha das súas cualidades 5. 
Coñ.ezo 8. Ao revés, poña o selo. 9. Funda~mento 
ou apóio principal dunha cous-a 10. Negación 11. 
Dicir cousas boas de a\guén ou algo 12. Bondado
so 13. Vía .urbana 14. lniciais de Galiza 15. En
ganosos, inexactos 17. Al-bergan, hospedan 20. 
Nota musical. 21. Río e montes de Cantabria. 
22. Ao revés, ·nota musical 23. Inflamación do 
ouvido 25. Pasas a vista sobre un texto 27. Teci-· 
do groso· de algodón que fai unha especie de sucos 
e ao tocalo semel.la veludo 28. Eleva, levanta 29. 
Pronome de terceira persoa suxeito 30. Estable
cen, fundan, xeran. • 

VERTICAIS: .· 

mort@s que eséra\l@s") P_?.ra a rou- 1. Moeda Msada no Xapón 2. Tomado en xeral 3. 
pa, se queredes receber este mate- - ~ . · :__ ' - , . . l 
rial enviade 2·10 e 360 ·pesetas res- - Cattvo, rap91 4. Ao reves, igrexa ep1scopa . 5 . 
peitivame-nte em selós de 30 a caixa .·Prendas. da cama 6. Proncime demostrativo 7. Ao 
dos correios 561. <?.P. ~6080 da Pon- · \:{evés · escultor gafego 9'. Caixa rectangular de 
te Vedra ou bem 1ngressade a mes- -·. · ' _ .. 
ma quantia na canta _da-Caixa da Ga- . . ,tampa conye~p. que se usa para gardar cousas 11. 
liza2091/0500t10/3000087782. ' Conxunto de .sementes dun cereal 14. Carreira 

• Buscamos colaboración para o 
dosier do punk estatal n-86 (infor
mación, artigas, fotos, grav.acións, 
portadas, entn;w1stas ... ) Daráselle un
ha cópia a cada colaborador. Tamén 
ternos catálogo de venda de MKT's, 
LP, Fanzines ... Para recibilo enviade 
un selo de 32 pta. J .A Rodriguez. 
Apartado 1_386. 15007 A Coruña.• 

do cabalo máis rápida que o trote 15. Período, ci
clo, etapa- 16. -Prometa, propqña 18.'Considera, 
pensa.· 19. Becerra 22. Nome dunha consoante 
24. lgu(ll, semellante, ou da mesma forma ou fi-
gura 26. Apócope de santo 28. Voz de mando.• 

Caldo de ·letras 

•MUSICA 

CLÁ 1 A 

aixavigo pón <i venJe1 mé 
n 26 de Marzo, os abon · de 
mú ica clásica para Abril 
Maio. A l ferta omprende a 
Orq11esn-a Sinfónica da Galiza 
( 4 d · Abril) e brc ina te
ra, chubcrt Franck; a Or
i.¡1testra lásica de uécia ( l5 
de Abril) con Lnrsson, Bct:t
hoven e M zart; a Orq11estra 
Clásica de annes (14 de 
Maio) que intet11rctará bra 
d Brah.m , Ravel e Bizet. A 
Real Fíllwi:monia cla Oaliza 
(23 de Maio) con bra de 
Mendelssohn e chub rt. 
Taquilla -telefónica (986) 23 
80 5 1. Prezos: butaca 5.000, 
1 º anfitea tro 4.500, 2º 
3.500 e 3º 2.500 pta. 

di 21 e 22 ás 10,30 da 
noite no centro Ca ixavigo. 

Vilagarcia 

auditório do Centro Cultu
ral, toca a harmónica o fa
moso James Cotton, n a
compafia do trio de David 
Maxwell (pi a n o ) , John 

Primer (guitarra) e Darly 
Nullisch (voz ). A entrada 
para escoitar a Cotton vai 
dos l .500 aos 5.500· escu
do ("Segund o o asen to .• 

-

p: o N TE V E A a e R s 
A · ~ - H 'A P E M A L N P U 

Ñ· o H _1'.- .B T e V E A z F 

·A · D ·o C A R A O Q M L A 

KONTAKfON 

Música coral bi zantina ;- o 
'Xoves 20 ás 20,30 h. n o 
centro Cai.xavigo. 

SINFÓNICA DE GAUCIA 

Dirixida pór ~ntoni Wit e 
co pianista Kun Woo Paik. 
O Venres 21 ás 20,30 no 
centro Caixavigo. 

•TEATRO 

.É PERIGOSO 
ASOMARSE AO INTERlOR 

Por Máscara Produccions, os 

•TEATRO 

EMPRE .U BU 

Montaxe de Produccións 
Teatrais do ur, os dias 20 e 
21 de Marzo na Casa da 
Cultura. 

Lisboa 
•MÚSICA 

BLUES 

B.B. King actua iste Ven
res 21 no Coliseu. 

Porto 
•MÚSICA 

BLUES 

O Sábado 22 no Coliseu do 
Potro t am é n es t á B.B. 
King. 

Belem 
mMÚSICA 

]AMES CorroN 

En Abril , os dias 5 e 6, no 
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M I O R D 

-. ~ .. · Outras catorce pont~s históricas. 
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Anúncia_ unha surpresa 
para iste ano · 

A Nasa· Terra 
-celebra en 
Zürich o· 
noventa 

1 I 1 

an1versar10 

-0- M. VEIGA 

O noventa aniversário da aparición do periódico A Nosa Terra 
está a ser comemorado con numerosos actos. O pa$ado 15 
de Marzo foi a sá amareis da Volkshaus (Casa do Povo) de 
Zürich a protagonista, coa preséncia de 250 emigrantes. lnter
viu ·no acto o xornalista Xan Carballa·e estivo presente tamén, 
o conselleiro delegado da emp-resa, Xosé Fernández Puga. 
Para os próxim<?s meses A_ No.sa Terra anúncia unha surpresa. 

A presentación en diversas loca
lidades galegas das publicacións 
que está a tirar'á luz Promocións 
Culturais Galegas, editora do se
manário A Nosa Terra, enmárca
se tamén na xeira comemorativa 
que lembra a fundación dunha 
das cabeceiras máis antigas do 
país, na. qu~ deixaron a SL!a pe-

. gada plumas com.o a de Alexan
dre Boveda e Castelao. Nunha 
das suas etapas máis froitífera·s, 
a prévia ao golpe de 1936, A No
sa Terra foi dirixida por Vítor Ca
sas, corrªspondendo a re~pon
sab il í d ade impresora a Anxel 
Casal, duas figuras que caerían -
logo baixo a represión militar. · 

sión empresarial. Se.gundo Xosé 
F. Puga, conselleiro delegado, a 
empresa duplicou a sua factura
ción en 1996, a respeito do ano 
anterior, e sostén unha estrutur~ 
de persoal próxima ás coarenta 
persoas. Puga destaca que con 
este . avance. "pasamos, por ta
maño, a formar parte do tramq 
médio de empresas do país" . 

O period.ismo 
de referéncia· e 
o· de relacións públicas 

Alfonso Eiré, director do perió- . 
dico, que está a participar 
nunha nutrida .xeira de actos, 
un dos últimos na Facultade 
de Xornalismo de Santiago, 
para presentar o libro Escritos 
Políticos de Vitar Cásas, valo
ra positivamente a última refor
ma do periódico, tanto pola 
acollida que están a acadar 
seccións únicas na prensa ga
lega como Da Terra Asoballa
dá ou A A1dea Globaf, cómo 
pala repercusión de reportaxes 
de investigación, entre as que 
recorda algunhas das últimas: 
Merza~ pensións suizas, Cos
sonay, Fine, que, dixo, "teñen 
un doble valor por darse nun 
clim·a de cens·ura cada ve·z 
máis definido que trae cqnsigo 
tanto unha fer.te degradación 
ética da prensa, como profisio-

está a sofrer o nacionalismo co
mo ideoloxia. "O nacionalismo 
conforma o ideário do periódico 
desde a sua formación e esta
mos abrigados a responder a 
esta campaña, propiciada, tanto 
porque Galiza pode dar nesta 
etapa pasos históricos, como 
porque a nível internacional o 
nacionalismo, en abstracto, pa
rece ter sido escollido como ini
migo, en sustitución do comu
nísmo". Neste sentido, "nós 
irnos seguir o ronsel marcado 
pm Anxel Casal e Vitor Casas, 
cun xornalismo que arrisque no 
estiio, con vocación de ir por 
diante da sua época, como 
sempre fixo a prensa vinculada 

A Nosa T erra estuda actualmen
te a utilización dun novo sistema 
de distribución, que será escolli
do entre duas ofertas diferentes 
e que probabelmente teña un ca
rácter novidoso, a fin de resolver 
as necesidades de acceso a.os 
suscriptores. Este sistema garan-· 
tirá tamén, nun futuro próximo, a 
chegada diária aos domicílios. 

. nal dos xornalistas". 

- ao galeguismo, que sirva de re
feréncia honesta e independen
te para a sociedade e cuxa divi
sa será sempre a do servício ao 
país". Eiré reafírmase tamén no 
papel tradicional dos periódicos. 
"Un periódico ou é un ámbito 
responsábel e libre de reflexión, 
cos atrancos .que ese papel 
conleva, ou non lle queda outra 
que converterse en relácións 
públicas do mellar postor".• 

O n·oventa aniversário ven coin
cidir cun anó de notábel pr9gre-

OFERTA EN VÓS 

IDA E VOLl:A +- -
New York ............... 55.000 Madei ra 
Santiago de Chile • 115.000 
Rio / Sáo Paulo .... 104.000 
Milano / Roma ....... 51.000 
Montevideo .... _. ..... 123.000 
Paris ..... ~ ................. 41.000 
London ................... 33.000 

Buenos Aires 
97.000 

Validez 3 meses. Até o 19-111 

Residencial • • • • 
6 dias / 5 noites 

Viaxe • Aloxamento • Almorzo 

56.000 Pta.· 
(Mínimo· 3 persoas-triplo) 

HOTEL••• t 
· 6 dias / 5 noites 

Viaxe • Aloxamento • Almorzo 

62.000 Pta. 
(Mínimo 3 persoas-triplo) 

OPORT0 ........... 4.000 

COIMBRA -······ 3.900 
PENICHE .......... 5100 
NAZARET ......... 2.600 
F Á TIMA ., .......... 3JOO 
LISBOA ............. 4.700 
ESTORIL .......... 3.500 
C. CAPARICA .. 4JOO 
PORTIM.~O ...... 6.000 
ERICEIRA ........ SJOO 

CASCAIS --········ 2.900 

Prezo por persoa 
en cuarto duplo 1 noile . 

+.almorlo 

Eiré aponta tam$n o· acoso que 

ESPECIAL SEMANA SANTA SUPER OFERTA 

.·~ A p A R . T A M E N T o s 
4 PERSOAS (T~I) 2 PERS.OAS (T-0) 

Quarteira ............................. 5.200 Quarleira ............................. 4.200 
Vilamoura ; ........................... 6.300 Vilamoura ............................ 3.500 
Montechoro .......................... 3.500 Morite~horo ......................... 2.990 
Arma(,'lio de Pera ................ 5.900 Arma~ao de Pera ................ 5.900 
Praia da Rocha .................... 3.800 Praia üa Rocha .................... 6.soo· 
Lagos .................................... 3.500 Tavira .......... '. .... : ................... 3.200 

· Albufeira ............................. : 6.400 Albufeira ............... : .............. 6.000 
Prezo en pesetas por dia 

l'ASI• \S Sl ' \S \' \C \CIO\S N \S MELLORl·S l'R \!AS llO S! IL IJl•. l'OR ru<; \L 

A L G A R V E 

máls 1 noite 
ae hotel 

en Amsterdam 

SAIDAS ATÉ 
031 DE"MARZO 

---~~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

~· 
SAJDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151) 82 48 93- FAX~3 798 
VALEN~A DO MINHO 

Ben~gno 
/ 

Alvarez e 
.outros 

MANUEL CIDRÁS 

º
pasado día 13 cumprí
ronse sesenta anos da 

_ morte, no monte donde 
resistía contra a barbarie a esina 
do fascismo, de Benigno Álva
rez, dirixente comunista ouren
sán e home que deixou tras de si 
unha estela imperturbab lé de 
memoria por ser bo e xeneroso: 
O veterinario de Maceda, co
mo era coñecido da xente, foi 
un .adiantado ao seu tempo na 
defensa do encontro, que ó ca
llaría ¿ rgan izativamente déca
das de pois, entre marxi m e 
nacionalisroo. Fronte ao ilen
cio dos que teñen crime que 
e quecer naquele día escur 
e tamén heroico , unha Comi-
ión Cidadá e tá a organizar di

ver os actos de h m nax que 
se están a celebrar e te me e o 
que ven en Maceda, Ouren 
Compo tela. Na per oa d B , 
nigno lembran a tód los asasi
nados na comarca de Maceda, 
como debe ser. 

Felizmente non é unha inicia
tiva aillada. A pantasma da 
memoria atrave a as terras de -
te país que tanto martirio ofre
ceu á causa dunha República 
que non oubo er xenero a 
con Galicia. Comisións cívicas 
como a que en M?ceda home
naxea a Benigno Alvarez e tán 
a traballar en Pontevedra arre
dor da lembranza de Alexandre 

. Bóveda, de Johán Carballeira 
en Bueu, dos Mártires de An
guieiro en Cangas, xunto á Co
misión pola Verdade do 36 en 
Tui e Baixo Miño, e outra . 
Son tantas as iniciativas popu
lare que converxen na me ma 
fin que a un e lle acorre que 
deberían culminar toda nunha 
grande Comi ión Nacional que 
materializa e a mem ria d 
mellares fi llo de te paí , que 
tamén pariu tiran e asasinos. 

O corpo en vicia de Benigno 
Álvarez foi exhibido polo as i
no na caix dun cami 'n que 
percorreu Ouren e cunha pan
carta que preg aba: Aquí va el 
veterinario de Maceda. El o
munismo ha muert en Oren . 
Agora é tempo e é m ter pr -
clamar por toda a xeografra de 
Galicia que n n m rr u, que 
non morreron, qu~ vive a me
moria de Benigno Alvarcz e ou
tros, e que a semente deu troito. + 

.VoLVER AO REGO 

º
Partido Socialista 
Obreiro Españolé ante 
todo coerente e disci

plinado, corno corresponde a 
unha forza con vocación de 
Estado. Por exemplo, que un 
concelleiro non respeita os 
pactos municipais, pois recri
minacións na prensa para a ga
leria e expulsión sernpre pos
tergada. Que Paco Vázquez e o 
seu segundo, Abel Caballero, 
yoci.feran contra Sogama pois 
aí ven o concello socialista de 
Vilagarcia e todos os da ·co
marca, da mesma ·cór política, 
para inscribirse no holding ·da 
Xunta e· Fenosa. + 




