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. . uN,-~O ascenso do nacionalismo obriga ao reelexido presidente a galeguizaro seu discurso · 

(~;·~~~t~ -Fraga, emoción sen programa 
Arites de ser reelexido cos votos do seu grupo, o PP,-Fraga lribarne pronunciara un discurso cheo de emocionais salou
cos pero falto de contido programático. O ascenso eleitoral do nacionalismo obrígao a ampararse no ideário galeguista 
ao tempo que arremete contra o nacionalismo. O BNG tentou levalo a un debate de ideas do que fuxiu Fraga con 
descalificacións.,_J?ola co_ntra, afirmou-mostrarse compracido polo discurso do voceiro do PSdG-PSOE Pérez Touriño. 
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PICCIONARIO DE SINÓNIMOS 
. DA LINGUA GALE~A 

Camiño Noia, X.M. Gómez Clemente, Pédro Benavente 
(Coordinadores) 

25.000 entradas e 175.000 sinónimos. 
Inclúe léxico patrimonial e _ 
indicacións sobre o nivel de uso das 
palabras. Un instrumento 
imprescindible para os que_traballt,m · 
coa no~a lingua. 

Galiza está atrasada nas 
telecomunicacións, segundo o Eixo 

Atlántico 
(Páx. 8) 

Frag·a deixa--o gas en mans dun proxecto 
menor de · Fenosa e Endesa · 

. 

(Páx. 11) 

'Observadores internacionais declaran que 
a condea a HB 'impide a defensa libre 

·. de certas ideas' -
(Páx. 14) 

O desaire de 
Fraga a Suárez 
O pa ado Martes, d ta 2, un d ia 
antes da investidura, Manuel 
Fraga asi tiu a unha r unión d 
consello r guiador do La.con Ga
lega, inaugurou a mellara da e -
trada Vigo-Vincios, de forma 
"d lucida", gundo La Voz de 
Galicia, e a i tiu no mo teiro de 
Poio aos acto conmemorativos 
do centenário do Hospital Pro-. 
vincial de Pontevedra. O acon
tecemento non e éelebrou no 
próprio sanatório por medo a un
ha prote ta do traballadores que 
reivindican unha mellara da ua 
ituac1ón laboral. A apretada 

ax nda impediulle asistir ao in
ve timento de doctor honoris 
causa, na Universidade da Coru
ña, de Adolfo uárez. Vista a 
prolixidade de acto á que é ca
paz de asi tir o de Vilalba chama 
a atención que escolle e precisa
mente o d ex-pre idente para 
non acudir. Quizá teña que ver 
co rencor que lle garda. 

munista qu non - r coñe
ce e t rmo "nacionalidad 
hi tórica ·". A part máis l1kida 
do réxime era conscente, sen 
cmb rgo, d qu a propo ta de 
Fraga non traerla a normalidade 
e manteria ao E · tado e pañol 
al nxado de Europa. Pio Caba
nillas chegou a dicer de Fraga: 
"Este t ipo está tolo, que se estre
le el só". Os banqueiros Botin 
(pai) e Oriol optaron pola via 
má is aberta, senda o primeiro 
deles respondido por Fraga da se
_guinte maneira: "Veremos o que 
fas. Volveremos á queima de 
igrexas". Finalmente impúxose a 
alternativa de descartar a Fraga e 
de situar na presidéncia a ímha 
persoa con máis visión de futuro, 
senclo escolliclo para·esta función 
Adolfo Suárez. O ex-lider de 
UCD ten argumentos abon,do 
para negar o que hoxe pregoan, 
invertindo a realidade, os adula
dores de Fraga. Fraga non só non 
realiiou unha aportac:ión decisi
va á transición, senón que se es
ta se fixo foi a pesar del.+ 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 4 DÉ .DECEMBRO DE 1997-• 

)(ustifica as irregularidades dos votos da emigración n·o ·debate _de investidura· 

Fraga exalta o galeguismo, aé> tempo ·que 
descalifica con dureza o nacionalismo 

-0- A. El RÉ - P. CASTRO 

O reelexido presidente non renúncia "a nada da sua história" ao tempo que pretende apropriarse do na
cionalismo galego nas distintas .etapas da sua formulación. Esta é a dicotomía na que se move Fraga lri
barne: pretende fa~er sua a idea galeguista entroncándoa cun piñerismo adaptado ás apeténcias de Xo
sé Guiña por Agostiño.Sixtó Seco e o seu grupo de acólitos. Ao .mesmo tempo, neutra parte do seu dis
curso, defende á "indisolúbel unidade da pátria" atacando aos "nacionalismo de monte", en referéncia ao 
'BNG, e negando as ideoloxias cando pretende asimilará sua a persoa~ como Castelao ou Currqs Enríquez. 

raga lanza máxima·s pero néga
se a debater ideas. Foi precisa
mente neste campo, "no exer
cício de reflexión", no que for
mulou o BNG o seu discurso. 
Xosé Manuel Beiras, despois 
de que Fraga tentase "apro
priarse ·de-todo, inclúso de Cu
rros", realizo.u unha reflexión 
de fondo contido ideolóxico, 
onde criticou o "uso esquizoide 
que·· o PP fai do poder"; usando 
A Peste, de Albert Ca.mus, un 
tremendo alegato contra o fas
cismo, como alegoria do que 

_está a pasar na Galiza, "pois 
cando se apróprian, ainda .por 
métodos eleitorais, da vontade 
dün p9vo, imponse a peste ", 
afirmou Beiras. O BNG seria, 
-segundo o seu voceiro, o 
"c9mbatidor da peste", pagan
do na Transición 'ª sua "tre
menda ousadía". Para Beiras · 
os . recente-s resÚltados eleito
rais significan que, por vez pri-_ 
meira "a história de Galiza, que 
nós representamos, impónse á 
história de España". 

Fraga mostrouse incómodo co 
discurso de Xosé Manuel Bei
ras , sen poder entrar a debater 
no fondo. Fronte ao "discurso 
de pataleta", caeu no erro pri-

meiro de recorrer ao dicionário 
para explicar o calificativo de 
"patético" que lle aplicara Bei
ras , limpándoo de calquer con-
Jido pexorativo. Voltou de novo 
a facer unha profisión non só 
de fe galeguista, coa que en
salza . a própria ideoloxia do 
BNG, para tentar facer seus a 
todos os deva,nceiros -de Xel 
mírez a Piñeiro- porque , se
gundo afirmou,· góstanlle todos, 
"incluso os que non me gus
tan". 

· Debate de cifras 

Se Xosé Manuel Beiras só ci
tou de corrido "as caréncias, as 
promesas irrcumpridas , _as 
mentiras publicitadas e os 
erras cometidos por Frcma lri- , 
barne", nun discurso que máis 
que de investidura foi calcaldo 
aos que usa nos debates do 
l=stado da Nación, o voceiro do 
PSdG-PSOE , Em ílío Pé-rez 
Touriño, centrou o seu discurso 
,nas cifras. 

Foi esta a tónica do PSOE en 
todos cantos debates existiron 
no parlamento galega' desde a 
caida do Governo Laxe. Sabe
dores _de que no debate ideoló-

•• ' .1 - , -..) .: 1 ; 1 l • 

xico non hai sustanciais dife
réncias co PP, máis que no 
progresismo que, como puxo 
de manifesto Fraga, "é moi difí
cil de definir", recollen estudos 
proporcioné!dos polos distintos 
gabinetes. E neste campo onde 
se atopa verdadeiramente 
compracido Fraga lribarne. Ten 
ao seü servício unha ampla nó
mina de funcionários que, es
coitando o discurso, encárgan
se de enviarlle por fax ao Par
lamento os dadps oportunos 
para rebatar ao seu discrepan
te. Ao_ final será palabra contra 
palabra, estatística contra esta
_ tística, nblmeros contra núme-
ros. E ·aqui , por ofício e por ca
pacidade de manipulación, 
sempre gaña Fraga. 

Touriño, debilitado por ter des
prazado ao seu candidato, ten- -
tou tamén apresentarse, non· co
mo alternativa, senón como 
unah forza dialogante disposta a 
entenderse con Fraga nos te
mas capitais . Tentou buscar o 
seu lugar fronte a un BNG comb 
principal forza 'da oposición, 
agardando un discurso moi duro 
e descalificador por parte dos 
nacionalistas. Nesta procura, no 
fondo os principais ataques fo-

A. PANARO 

ron para o BNG , mentres que 
para o PP deixou a discrepáncia 
nas cifras. 

Anxo Guerreiro, voceiro de EU
EG, que voltaba á cámara rea
firmando o seu compromiso de 
"colaboración priv ilex iada co 
PSOE", fixo un chamamento á 
colaboración entre a oposición . 
Pero para enfrontarse con Fra
·ga abriu un grande flanco : o do 
marxismo, tema recorrente do 
presidente que manexa con 
brillante demagóxia. No resto, 
como puxo de manifesto Fraga, 
o seu discurso de cifras, dados 
e propostas, foi semellante ao 
de.Touriño. 

Polo demais, se Fraga lribarne 
estivo dubitativo e carente de 
convicción no seu discurso, nas 
réplicas voltou a demostrar a 
sua capacidade dialéctica, 
mesmo fronte as máis contun
dentes réplicas . Nunha destas 
situacións,-cando Beiras o puxo 
contra a parede léndolle o 
a,núncio no que o PP lle pedia 
aos emigrantes uruguaios que 
acudisen a votará sede do par
tido conservador, Fraga cons
testou que "hai que axudarlles 
a votar aos emigrantes"_• 

- -' ~ f J , \_ 1- ' r .. ~ ·~ () ~ r 1 ; i' / J IJ'J' ,r. · ~ .: ' 1 ' ~ ¡ ·~ 
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Limitouse a lembrar as actuacións levadas a cabo nos últimos catro anos de lexislatura 

Fraga cent~a o discurso de investidura nunha declaración 
de intencións sen adiantar liñas ·programáticas concretas 
Recorrendo ao galeguismo de· 
Alfredo Brañas, Manuel Mur
guia, Curros Enríquez, Rosalia 
de Castro ou mesmo ao de Al
fonso R. Castelao para avalar o 
seu próprio, refundido no que 
definiu como "galeguismo popu
lar", comezou o discurso de in
vestidura o candidato á presi
déncia da Xunta, Manuel Fraga 
lribarne. Sen estabelecer as li
ñas programáticas que determi
narán a acción política do próxi
mo governo galega, a interven
ción de Fraga, lir:nitouse a apre
sentación dos logros acadados 
na anterior lexislatura e só ao 
remate do discurso, destacou a 
necesidade de emprender ac
cións de cara a solventar o pro
blema do desemprego ademais 
de anticipar qüe seguirá afon
dando na promoción de políticas 
de abandono da actividade 
agro-gandeira. 

Con numerosas pausas, para 
evitar botarse a chorar de emo
ción ao lembrar aspectos da sua 

futura acción de governo, como 
as políticas dirixidas "aos nasos 
maiores", á família ou a aparta
dos tan pouco emotivos como o 
problema do desemprego, trans
correu durante duas horas, o 
discurso de investidura de Ma
nuel Fraga lribarne. Dos logros 
acadados durante a anterior le
xi si atura recorreu novamente 
aos repetidos durante a campa
ña eleitoral: telefonía rural, Plano 
de Estradas e avanzos nas no
vas teconoloxias da información. 

Pola contra, das novas liñas po
líticas e, sobre todo, de como se 
plasmarán en actuacións con
cretas apenas houbo comentá
rios . Pésie destacar a importán
cia de reforzar o autogoverno e 
asegurar que "creo profunda
mente no Estado das Autono
mías", amosóuse "absolutamen
te contrário á tese dun Estado 
plurinacional" e se declarou fir
me defensor do artigo 2º da 
Constitución "que se fundamen
ta na indisolúbel unidade da Na-

ción Española", para o que evo
cou as bases sentadas nas Cor -
tes de Cádiz de 181 O. 

As anunciadas ánsias de auto
governo, limitáronse, xa que la
go, á expectativa de acadar a 
xestión dos partos de ir¡terese 
xeral e a manter o modelo de fi
nanciamento baseado na cesión 
do 30% do IRPF. Pésie todo, 
despois das numerosas recla
macións realizadas polos na
cionalistas, a respeito da nece
sidade de acadar a cesión dos 
Impostes Especiais, o que será 
investido presidente da Xunta, 
recoñ'eceu por vez primeira a 
sua releváncia, e sinalou que se 
está estudando "a posibilidade 
de ceder todos ou parte" ás Co
munidades Autónomas. 

No que respeita ás infraestru
turas, sinalou a intención do seu. 
governo de consolidar as teleco
m unicacións, modernizar o fer
rocarril, pór en marcha un se
gundo Plano de Estradas e 

inaugurar a rede de Gas Natu
ral. A este respeito comprome
teuse á instalación da pranta de 
regasificación de Ferr-ol e adian
tou a intención do futuro gover
no de ªpresentar o proxecto de 
lei de criación do Instituto Ener
xético de Galiza. 

O problema do desemprego 
apres~ntouno como "obxectivo 
básico da acción de governo", 
pero mália dirixirse aos "ax.entes 
económicos e sociais para soli
citar a sua cooperación activa", 
non informou sobre que "liñas xi-_ 
rará esa acción alén de vagas 
intencións como a de que "o 
Plan ten que concibirse para xe
rar resultados no horizonte do 
médio prazo" ou da necesidade 
de "afondar nunha. necesária re
forma estrutural que situe os 
sectores productivos e as em-· 
presas de Galiza nas mel!9res 
condicións para afrontar, con 

· garantías, o importante reto que 
o comezo do século XXI vai su
pór para a nasa economía". 

Si foi moi claro, sen embargo, -
na sua análise a respeito do 
sector agro-gandeiro do que re
salto u que nos últimos oito 
anós. "abandonaron o sector 
primário 184.000 persoas" para 
asegurar inmediatamente que 
"este proceso debe continuar 
até situar a povoación ·acüpada 
neste sector nun 16-17%". Per
da que segundo er seria com
pensada coa criación de em
pregos nos sectores industrial e 
servizos. Ademais, pará moder
nizar o ·sector primário, Fraga 
aposta por incentivar a investi
gacíón, a capacitación "dos na
sos agricultores", a introdución 
masiva de tecnoloxias da infor
mación para incrementar a pro
dución e por potenciar as activi
dades complementárias, como 
o turismo rural e a artesanía. 
En síritese, políticas que el 
mesmo definiu como "realistas" 
frente á utopía que defenden 
outros grupos parlamentários, 
"que pode supór que se volva 
ao século XVIII".• 

Emociónase Fraga cando se desmantela o naval? 
Seguramente Ramóri Piñeiro seria quen de facerlle un 
prólogo ben acaido a un libro onde os expertos en 
'emocións, con García Sabell á cabezé!, esplicaran a 
récua de saloucos de Fraga lribarne. E precisamente o 
piñeirismo, na sua expresión moderna, ideoloxia 
acomodatícia baseada nas emocións abstractas, o que 
impregna de galeguismo o discurso do Presidente. 
Son os saloucos expresión de saudade ou de 
impoténcia senil? O único que mudou ano tras ano no · 
discurso de Fraga lribarne, agás navidades pontuais, 
foi o número de churumicadelas de gato lambón. Duas 
veces interrumpiu o seu discurso de investidura a 
primeira vez, seis na segunda lexislatura e vintecatro · 
veces nesta ocasión. 

Non pode ser censurábel nunha persoa a sua 
capacidade de emocionarse, de expresar libremente 
os seus sentimentos, moi ao contrário, é todo un 
símbolo de humanidade. O problema aparece cando a 

. emoción atolda a razón convertíndose en vezo e só 
desaparece para deixar á masa autqritária. O anoto 
non anuvará o intelecto cando nos Consellos da Xunta 
se esteñan a discutir temas trascendentais? Ou cando 

Fraga se entrevista con Aznar ecos Ministros?, por 
citar dous exemplos. Non é a capacidade emotiva a 
mellor cualidade nen a mellor imaxe para un 
presidente galego, sobre todo se se move nun partido · 
no que hai tempo sairon as navallas de Taramundi das 
faltriqueiras para esconderse xa abertas nas 
bocamangas. · 

O discurs0 de Fraga lribarne evidénciou que' ternos ,un 
país en mans de ninguén. Dun presidente mermado 
nas suas facultades físicas e intelectivas e tan 
prepotente que é incapaz de nomear a un 
vicepresidente, 'dun Governo esnaquizado xa antes de 
nacer, feíto de retais e cosido coas lorzas dun partido 
dividido e, o que é ainda peor, sen un proxecto de 
futuro. · - · 

Fraga puxo en marcha, desde a sua chegada a Galiza 
un discurso dual. Unhas apelacións a un suposto 
galeguismo, sustentado nas. emocións, e unha polítiC? 
práctica españolista nas que aplica con contundéncia 
ousada os planos da UE, sen sairse un milímetro do 
guión, desde hai oito anos. 

Capaz de emocionarse ante calquer referéncia 
folclórica, Fraga ponse farruco para afirmar que é 

· preciso seguir desmantelando o agro galego, senda 
capaz de insultar, a rego seguid0, a aqueles que
defenden o seu futuro. Continua apostando pala 
reconversión pesqueira e polo "adecuación aos 
planos comunitários" do sector naval. O futuro, 
segundo estes plarios trasnacionais, asumidos por 
Fraga como vicário na Galiza, estaría no turismo e 
nunha povoación subsidiada mentres se poda 
manter en pé o Estado ~o benestar. 

O Grande Plan-e de Emprego non é máis que unha 
declaración de intencións non só deslabazada e 
inconguente senón contraditória con outras pa.rtes 
do seu discurso. Con informacións incorrectas e 
cheas de tópicos, sen obxectivos concretos e sen 
dotacións de recursos. Fraga olla para o pasado e 
cando pretende enxergar o futuro atópase con 
España tapándolle calquer horizonte, incluso o das 
emoció'ns remitidas ao plano estrictamente 
persoal . • -

ANOSA TERRA 
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Manté~ ·o discurso "prpgresista e galeguista" da campaña eleitoral . 

Pérez Touriño. céntrase en Europa e comprométese · 
a pactar co PP en emprego,·médio ambiente e educación 
Tan supranacional como o proce
so de integraGión na UE, ao que 
constantemente fixo referéncia, 
foi o discurso de Emílio Pérez 
Touriño durante a sua interven
ción parlamentária. Un discurso 
ateigado de. vaguedades e máis 
preocupado pola situación na que 
quedará Galiza no proceso de 
converxéncia europea que pola 
recuperación real da· economía, 
da cultura ou da sua vertebracióñ 
territorial. Non esqueceu, sen em
bargo, o portavoz do grupo socia
-lista, repetir as consignas empre
gadas durante a campaña: gale
_guismo e progr~sismo. 

Mália asegurar que o PSdG
PSOE traballará desde as ideas 
"soci~l-demócratas, progresistas 
e galeguistas", este último aspec-

· to quedou relegado, no discurso 
do portavoz socialista, Emílio Pé
rez T ouriño, pola especial preocu
pación amosada por Europa. Un
ha obsesión que se plasmou nas 
suas diferentes interpretacións 
sobre os problemas reais de Gali
za, que segundo explicou áchan
se na "globalización e interna
cionalización da economía'', nos . 
procesos de integración suprana
cional e en que "non avanzamos 
solidamente na conyerxéncia". 

Pero a óptica europeista non foi a 
única que marcou o seu discurso. 
Mália os debates' internos e as 
constantes demandas que desde 
importantes sectores ·do PSdG
PSOE se teñen feíto, reclamando 
unha política centrada na realida
de galega; o portavoz do grupo 
parlamentário volveu plasmar coa 
sua intervención que seguen a 
ser subsidiários de Madrid. De 
feíto, en lugar de apresentar un 
modelo axustado ás necesidades 
do país, Pérez Touriño recorreu 
aos anos de governo socialista, 
"anos de crecimento da econo
mía española (84-92)'', nos que si 
se produciron "avances básicos 
en toda España, en Galiza ta
mén, na educación; na sanidade, 

O portavoz do grupo porlamentar socialista Emilio Pérez To11riño. 

nas pensións e na dotación de 
equipame.ntos e infraestruturas". 

l - •. 

En co-i-1creto, no qué respeita _ás 
infraestruturas, os socialistas 
seguen esquecendo a posición 
xeográfica na que se atopa Gali
za. Por isa, nas suas reclama
cións a respeito da 1Jecesidade 
de maiores investimentos para 
os camiños de ferro, non solici- -
taron a mellora das redes ferrQ
viárias do país, senón que rexei
taron o anunciado enlace con 
Portugal para reclamar na sua 
vez o "esp~ñol-galaico". 

En todo caso, o representante do 
PSdG-PSO[ critic~ou ao PP. pola 
sua incapacidade para criar em
prego e para relanzar a econo
m ia g¡:ilega, que definiu como 
"subsidiária e incapaz de cami
ñar sobre as .suas próprias for
-zas'', cunha agricultura "bloquea
da", un baixo nível de rendas, in
capaz de solve~tar o. problema 

da cuota láctea, un baixo desen
volvimento das indústrias de ali
mentación e madeireira e sen 
"un auténtico programa de priori
dades dirixidas ~ promoción in
dt.Jstrial". Un diagnóstico da situa
ción qu~ ao seu entender non é 
"de direitas nen de esquerdas, 
ou é correcto ou·equivocado". 

Pero . se cabe destacar algun as
pecto das suas críticas· cara _ao 
PP é a importáncia que lle confi
ren os socialistas ao proceso de 
urbanización frente á "obsoleta, 
caduca e inoperativa" proposta de 
organización territorial comarcal. 
Un artellamento, que desde a óp
-tica do PSOE non é equivocado 
porque o faga o PP senón porque 
vertebrar o país en comarcas é 
unha "história obsoleta". Frente a 
este modelo territorial, o PSdG
PSOE aposta por unha política de 
ordenación "con vocación de ree
quil íbrio e difusión do desenvolví~ 

· mento onde as zonas e sectores 

A. PANARO 

máis dinámicos", isto é centrán
dose nas cidades e limitando as 
políticas do agro á "ordenación do 
monte, do hábitat rural e da pro
tección da paisaxe". 

Canto á política cUltural, para rea
firmar o galeguismo, Touriño op
tou por "saudar a aposta pola ac
ción cuHural e o galeguismo co
mo un avance" do PP , pero sen 
esquecer a "instrumentalización e 
organización clientela( que sofre, 
e aconsellando fuxir do dirixismo 
político, que·ao seu entender "de
bería ser terreo para impulsar a 
pluralidade e a diversidade". 

Tras anunciar o seu voto en con
tra da investidura de Fraga como 
presidente, Touriño destacou, en 
nome do "socialismo galeguista 
de centro esquerda" a vontade 
explícita do seu grupo parlamen
tário "de colaborar para chegar a 
acordos en matéria de emprego, 
educación e médio ambiente.+ 

Guerreiro pretende aglutinar á o~sición contra o governo do PP 
P9ra Anxo Guerreiro, portavoz 
do grupo mixto, esta ten que 
ser a lexislatura da oposición. 
Por iso, tras debuxar unha si
tuación de crise global e recla-

Progresista, e como tal , reite
rou un . especial compromiso 
de colaboración "co.s socialis
tas". 

mar un maior autogoverno, o Con estas afirmacións , o por-
representante de EU-EG, fixo tavoz do grupo mixto, demons-
un chamamento de colabora~ tra que segue empeñado en 
ción conxunta entre os grupos levar a diante unha hipotética 
parlamentários socialista , do "oliveira galega", no que agora 
BNG · e do seu próprio, co.mo pretende embarcar aos na -
única fórmula p·osíbel para "H' cionalistas, á vista de que sen 
asentando diante da opinión eles e éomo xa se viu tras das 
pública" a idea de que hai for-. eleicións, non están todas as. 
·zas alternativas, e impedir "Jorzas alternativas". Ldnx-e 
nunha próximas ·e,Jeicións que "ql)eda o .. Guer~eiro, qtJ_e saia 
sigan governando "xentes sen· nos·' mítines da C-Oalición, C.0-
esperanza, cabezas duras e mo ·encarr.egado dé lanzar os 
mentes Íf!!penetrábeis". ~ ata'Clues éontra do BNG, ao 

que agor:a recorre, despois de 
Non esqueceu, sen embargo, ter comprobado que os resul-
Guerreiro, lembrar que a sua tados . eleitorais o. colocaron 
recén inaugurada preséncia como terceira forza política. 
na cámara débese a: que Pero tras do seu oterecimento, 
con9orreu ás eleicións integra- áchase tarnén a necesidade de 
_go nas listas do PSdG-PSOE, contar co apoio dos outros gru-
ou para: ser máis exactos, da- pos da oposición , $e quer 
que la esq u ecida Coalición apresentar algunha iniciativa 

desde a sua cativa representa
ción parlamen~ária. 

· Maior autogoverno 

Ao longo da média hora de ré
plica· ao discurso de .investidu 
ra de Manuel Fraga lribarne, 
Anxo Gurreiro lembrou a situa
ción glo_bal de crise na que se 
atopan· os distintos sectores 
productivos sen tratar de ser 
"catastrofista" e centrou gran
de parte da sua intervención 
na ¡·mportáncia de acadar un 

. pleno autogoverno. Para xusti-

. ficar a sl)a reclamación e con
tradecfr as palabras de Fraga 
recorreu. ·aos exemplos do fe
deralismo. alemán , do rexiona
lismo italiano ou da constitu
c.ióa americana, asegurando 
que .en nengun deses casos se 
pode talar de "perigo de dis
greg'ación", como si fixera o ~ 
candidato á presidéncia da ~ 
Xunta ao negar a existéncia ~ 
dun "estadq plurinacional". + . < 
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Pita sae a xustificar a 
'emotividade' de Fraga 

Ao remate do seu discurso, 
xusto .cando pedía a confianza 
da cámara para ser investido 
de novo presidente, Manuel 
Fraga lribarne, que xa 
demostrara dificultades para 
controlar as suas emócións, 
non puido aturar máis. Para os 
deputados do PP debeu ser 
eterno, ao igual que pará todos 
os presentes, porque Fraga non 
daba pronunciado máis de 
duas palabras seguidas e os 
seus esforzos para non chorar 
eran evidentes. Nen os 
aplausos dos parlarnentários 
populares ao remate do acto 
puideron facer esquecer o que 
Xosé Manuel Beiras, definiu 
como "patético" espectáculo. 
"Nunca poderia imaxinalo asi" 
engadia o portavoz do BNG. 
Unha atitude que levaba a Anxo 
Guerreiro a asegurar que 
"Galiza precisaría doutro 
presidente" mentres que Emílio 
Pérez Touriño, o denominaba 
"discurso autocompracente". 
Foi Xaime Pita, portavoz do PP 
quen tivo que sair en defensa 
do seu candidato, xustiticando 
cun ''foi moi emotivo, por ese 
grande corazón que ten o 
pre.sidente Fraga cada vez que 
tala de Galiza". + 

Políticos de primeira, 
segunda e terceira 

Dicia Fraga en resposta ás 
ref eréncias a Marx do 
portavoz do grupo mixto, 
Anxo Guerreiro, que fora un 
filósofo de segunda, un 
político de terceira e un 
axitador de masas de 
primeira. Diante desta 
afirmación, Fraga terá que 
explicarlle a Xosé Maria 
García Leira, que asegurou 
no seu discurso de apertura 
da cámara que "a existéncia 
desa perpétua confrontación 
de teses e antíteses necesita 
ineludibelmente o 
achegamento a posicións de 
síntese", se foi elixido para 
desempeñar o papel de 
Presidente do Parlamento por 
ser un político de terceira, un 
filósofo de segunda ou 
simplesmente un axitador de 
masas de primeira. • 

Galeguismo e 
iniciativa privada 

O portavoz do grupo 
parlamentário popular déulle 
grande importáncia a 
identidade como galegas dos 
deputados, dos votantes e 
dos candidatos do PP. Pita 
quería tinxir o seu discurso de 
galeguismo e para iso decidiu 
ampliar a definición do 
"galeguismo popular" ao que 
se referira Fraga durante o 
seu discurso. Un galeguismo 
"constructivo e aberto" que 
segundo el, está enfrente "dos 
que queren disgregar en lugar 
de xuntar", un galeguismo que 
recolle "as mellares tradicións 
do humanismo, a defensa da 
democrácia e a iniciativa 
privada". Sen dúbida unha 
nova definición de galegúismo 
mercantil .que, por vez 
primeira aparece defendendo 
os princípios do 
neoliberalismo económico.• 
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Destaca o despertar da conciéncia como .pavo dos galegas que ~poiaron ao nacionalismo 

Beiras fai un paralelismo entre o governo_ do PP e o nazismo 
Cun discurso ateigado de sim- BNG, grazas á "loita dos demó-, cionalista fixo un percorrido pela 
bolismos e no que non faltaron cra1as nacionalistas galegos con- "Galiza en feitos" do PP, lembran-
os ataques á xestión do PP , tra as diversas formas de peste do as caréncías que ainda ten , 
apresentou a sua intervención o que leva aturado a cidadania", tras oito anos de governo, como 
portavoz do BNG, Xosé Manuel que, ao seu entender, acadou un "a electrificación rural, as augas 
Beiras. Unha arenga na que "ponto de ruptura decisivo na opi- interiores e a rede hidrográficá 
responsabilizou ao governo de nión pública, un ponto de infle- galega, comarcalización da admi-
Fraga de ter provocado a perda xión da epidémia política cara a nistración territorial como ordea 
progresiva de benestar social, sua democrática erradicación". facer o Estatuto, a aplicación da 
de atentar contra as liberdades Ainda así, Beiras recoñeceu que leí de montes viciñais, a lexisl~-
individuais e colectivas e de im- un de cada dous galegos votaron ción e planos forestais, os com-
pedir a salubridade cultural é ao PP, o que ao seu entender premisos contraídos con factorias 
ideolóxica do povo galega. proba o control que sobre os industriais como a das Pontes e a 

méios de comunicación e as insti- sua comraca, con cidades como 
O portavoz do BNG, Xosé Ma- tucións ten artellado este partido. Vigo e Ferro! e o seu hinterland'. 
nuel Beiras centrou o seu discur-
so nunha crítica aceda ao PP, Sen embargo, tamén lembrou Tras analisar as caréncias, o por-
ao seu governo e ao seu candi- que a notícia a nível estatal non tavoz nacionalista pasou a enu-
dato á presidéncia. Recorrendo tora tanto a nova maioria absolu- merar as desfeítas, entre as que 
A Peste de Albert Camus, fixo ta de Fraga como o espectacular sinalou "o ferrocarril , SOGAMA, 
un chamamento a combater ao incremento de votos para o na- os estaleiros ferroláns e vigue-
fascismo como o "combateu cionalismo . Unha repercusión ses, a non privatización de facto-
sempre o nacionalismo galega", que superou mesmo á que pode- rías e empresas públicas, a em- · 
do que hoxe é herdeiro o BNG. ria ter a perda de escanos do pacadora de Vilaboa, o encoro 

PSOE. Esta afirmación, non do Umia, a cuota láctea, a lexisla-
Beiras acusou ao PP de terse ap- agradou nada aos deputados so- ción e fusión das Caixas de Ato- . 
ropriado das institucións en lugar cialistas que patearon nos seus rros ou o financiamento universi-
de poñelas ao servizo da cidada- escanos ao escoitar do próprio tário" . Pero non rematou aí, na 
nia, de aplicar políticas represi- Beiras a afirmación de que o sua análise para continuar enu-
vas contra todas as voces discor- BNG se convertera en "tema de merando as deturpacións, das 
dantes co ''totalitarismo" imposto conversa e análise interpretativa que resaltou "a comarcalización, 
desde o poder, de falsificar a reé;l- e polémica mesmo acalorada, a aplicación da ESO, a pesca 
lidade e fabricar información para con todo o que representa para o costeira e marisqueo e acuicultu-
manipular á povoación e de ata- PP e o PSOE no taboleiro ·de xa- ra, a defensa da pesca industrial 
car os direitos e liberdades de- drez da alta política do estado". nos acordos da UE ou frente aos 
mocrátiyas do pavo galego. 

Gali:z:a en feitos 
secuestros dos buques galegas, 
autovias, gas ... " e rematou cos 

Mália o panorama debuxado polo desmáns, dos que subliñou "a 
portavoz nacionalista, destacou a Para dar máis probas sobre as ocupación da sociedade civil pala 
importáncia do medre eleitoral do ·suas afirmacións, o portavoz na- Xunta -e o PP, o control social e 
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as mocións de censura". outro dos eixos da intevención 
de Beiras quen de entre as· moi-

Debates usurpados tas probas apresentadas, desta-
cou os resultados dos votós da 

Oesta volta, e con tan abruma-
/ 

emigracion, _que serviron para 
dores dados, foron os deputa- quitarlJe ao BNG un dos escanos 
dos do PP os que se encarrega- obtidos pela província da Coru-
ron de patear nos seu_s ese.anos ña. Esta afirmación volveu pro-
para amosar" a sua oposición ás vacar o pateo dos populares nos 
enumeracións da Galiza en fei- seus escanos, que deberon aca-
tos apresentada por Beiras. En bar agotados tras do discurso. 
resposta a esta esperada actitu-
de de protesta, o portavoz do Esta auséncia de democrácia 
BNG convidou a Manuel Fraga coloca ao BNG,·segundo Beiras 
a contrastar as análises de am- "nas antipodas de vostede -diri-
bos diante dos meios de comu- xíndose a Fraga- da sua conce-
nicación e dos próprios cida- ción do poder e do seu uso, da 
dáns para que se poida "corro- autonpmia e a sua virtualidade, 
borar a exactitude da reflexión da democrácia e o respeito dos 
que acabo de desenvolver". princípios polos que recibimos o 

ma,r:idato representativo dos ci-
Xosé Manuel Beiras acusou ta- d.adáns para serviles e non para 
mén a· Fraga de ter usurpado á- manipulalos, para poñernos ao 
cidadania, tanto dun debate so- servizo dos galeg.os e non para 
breo Estado da nación, que tiña apropriármolás". 
que terse celebrado na primave-
ra e .xa noñ se celebrará, como Un servizo que' o portavoz na-
dun debate eleitoral no que se cional do BNG, se comprometeu_ 
puidera dar un confronto ideoló- a pre?tar durante estes catro 

· xico entre as distintas forzas po- anos de lexislatura, para "acabar 
líticas e nomeadamente entre o dunha vez por todas coas ratas 
portavoz nacionalista· e o popu- que son transmisoras de epide-
lar. Negativas ambas que leva- mías tan terríbeis como a peste. 
ron ao portavoz do BNG a per- Unha terríbel enfermidade que 
guntar a Fraga se se inspiraba diezmou á povoación no Antigo 
en "Mobutu ou en Obiang". Rexime e que segue a afectar, 

A.,,séncia de democrácia 
ainda que cada vez menos·, ao 
pavo galega" seguindo o símil ca-_ 

A falta de dem.ocrácia no país foi 
musiario que. empregou ao longo 
de toda a sua intervención.+ 
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OPtNIÓN 
-

SOBRE O BISPO SETIÉN E O 
-NACIONALISMO ESPANOL 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

Foi El País quen deu, unha vez máis, o pis
toletazo de saída dunha nova chuvia escre
mentíc ia sobre o valente e lúcido bispo 
basco Setién. Fíxoo cos titulares de porta
da: -Setién: "Para falar con ET A non é 
imprescirtdible que deixe de matar". Logo, 
o ABC púxolle a. puntilla dous días des
pois, tamén en portada: ·"Setién suxire que 
é o governo quen fomenta o terrorismo 
pola súa imposición dá forza", para descali
ficalo burdamente no seu editorial. N a 

· RNE, o "católico" 
·. Carlos Herrera · falaba 

despe.ctiv,amente de 

nalmente ·bastante óbvias, e, en todo caso, 
non fo1 el o primeiro en lanzalas á pales
tra; polít~cos nacionalistas radicais e mo
derados veñen dicindo o mesmo. desde hai 
tempo . Os mesmos governos do estado 
central teñen falado unha e outra vez con 
ET A, sen que a · xente se 1;.irase dos pelos. 
Non é de estrañar que -Carlos Garaicoet-

. xea califique os ataques · a Setién coma un
ha '!perversa hipocresía". Porque, vexamos 
sinceramente as causas. O problema máis 

grave de ETA é a súa 
violencia asasina, máis 
que as súas opinións 

"ese cura" que "defen·
de aos terroristas". E o 
"sociaÍista" -Óu o que 
sexa .. . - Alfonso Gue
rra dicía que "as pala
bras do bispo non son 
palabras da Igrexa e, 
aínda , menos, de 
Deus". Xa estrañaba 
menos que o Delega~o 
do govemo do PP en 
Euzkadi pedise o seu 
recámbio por un subs
tituto "que produza 
menos división entre 
'os bascos"; ·ou ql!e a 

· 'As ·afirmacións 
. do bispo parecen 

racionalmente 
bastante óbvias, e, 

· eri todo caso, 
·non foi el 

políticas. Se agardamos 
a negociar con ET A 
cando ésta tire as ar
mas, para que irnos ne
cesitar negociar des
pois, se o problema da 
violéncia xa está solu
cionado? Non haberá 
que intentar buscar 
calquera vía posíbel, 
precisamente para que 

o primeiro . ET A abandone a súa 
liña de loita armada 
violenta e se poida 
chegar 'a unha .situa-

en lanzalas á palestra"~ 

sorrinte Ministra de 
Agricultura chegase a 
aconsellarlle que "re-
vise o seu estado 
mental". En Galiza, 
tamén Fraga lle quixo 
lembrar os manda-
mentos, por se o bispo 
esquecera o 5º; e un 
tal Alvite, un facha 
que vai de- agnóstico, 
e a quen La Voz de 
Galicia lle regala unha 
páxina cada Domingo para que escriba as 
súas parvadas, comentaba se era sincero 
cando falaba do diálogo con ET A, ou se 
trataba "doutra das súas P?Storais cinexé
ticas". O rechazo nos meios de comunica
ción e 'nos políticos orgánicos foi case un 
tópico neses días. 

Aborrecido, eu quixen escribir un artigo 
cun título algo así como: "O caso Setién. 
A imbecilidade institucional dos xomalis
tas clónicos ~os políticos de~te país"; pero 

·deixei pasar un tempo e autocensureime 
este duro titular. Afortunadament.e, os de
mais bispos. bascas, e logo a mesma .Cqnfe
tencia Episcopal Española, saíron en apoio 
do colega, por médio do seu presidente e o 
seu secretario. Cunha. chamada á sensatez,·. 
Yanes dixo que non había dereito a que 
cubrisen a Setién "de impropérios e desca
lificac ións gfobais", pois en ·numer.osas 
ocasións tiña condenado a violéncia terro
rista "sen ambigüidade nengunha". José 
Sánchez dixo log9 que "non se pode tildar 
a Setién de condescendente co terrorismo, 
pois desde hai anos a súa doutrina é nídia , 
e coerente na condena"; destacando o va
lor das súas declaracións actuais, pois "Se- · 
tién é quen coñece mellar a situación da 
súa diócese e correspóndelle a el expor as 
súas opinións .sobre cal é. o mellor camiño' 
para unha convivéncia pacífica"_. 

Que compre. dicir disto? Primeiro, que a 
, polémica polas palabras de Setién semella 

estar máis no contexto da enquina que o 
nacionalismo español lle ten a este bispo 
basco comprometido co seu povo e con
vertido nunha verdadeira besta motira do 
españolismo, que nas súas afirmacións en 
si. As afinnacións do bispo parecen racio-

: r· :,·;·~·.- :·:·; s J "·.· .1-,.. .... ~, ..• ~;, r '~ , ! 

ción de paz? 

Por outra banda, está a 
figura, o pensamento e 
a traxectória histórica 
de Setién. Un home 
de ideas bastante cla-. 
ras, e moi teimudo na 
defensa destas. Expre
sión da claridade e 
acerto evanxélico do 
seu pensamento, é o 
feíto de que a meiran
de parte das excelentes 

pastorais dos bispos bascos, son da súa au- , 
toría. Ademais,- reafirmando isto, chegou
me días pasados unha nova revista basca 
cun interesantísimo debate sobre ética en
tre este bispo-teólogo-pensador e o filóso
fo agnóstico de moda Fernando Savater 
(Talaia, 1, outubro 1997). No debate, este 
último afirmaba que lle parecía un dispa
rate querer remediar os males da política 
con ética, pois "os males da política remé
dianse só con boa política"; claro que ha-

. beria que dicirlle a Savater que a cuestión 
é acertar cunha "boa política" ... Ante o 
diletantismo individual que caracteriza a 
Savater, Setién afirmou claramente nese 
debate algo fundamental : "Hai ocasións 
nas que a diversidade de intereses convér
tese ~n conflito, o conflito convértese en 
erifrontamento, o ~nfrontamento en loita, 
e a loita convér~ese en eliminación. Se en 
todo ese proceso a_ ética non ten nada que 
ver, esquezamos a ética e a ver quen ga
ña". De seguida, obispó levdu o debate ao 
problema de .ETA: "O que non se pode di
cer é que o enfrontamento ET A-Estado 
non sexa un .enfrontamento político, non 
embargantes, condenamos. a ETA'·'. Aínda 

· máis, Setién afirmou. claramente: "Eu te
. ño un ha ética que xulga -a ET A, e teño 
unha ética que xulga ao GAL, teño unha 
ética que xulga todas as explotacións e to
das as corrupdóns ... e teño un ha ética que 
xulga a Norteamérica ... Todo iso para min 
é política, pero non é só polí(ica, senón 
que é unha política que está xulgada polo 
sentido da existéncia ... ". 

Se isto non é lucidez intelectual e clarida
de evanxélica, que veña Deus e o vexa. • 

VICTORINO PÉREZ PRIETO é escritor e crego 
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ERGA· 
25 ·ANOS DESPOIS 

MANUEL MERA 

Hai 25 .anos chegaba a Vigo,·despois de 14 
días, nun barco que me traia de Bos Aires. 
Oeixaba atrás a miña família, a militáncia 
na Irmandade Galega de Bos Aires e en 
Vanguardia Comunista. Viña porque desde 
que estivera no ano 1962 durante un retor
no familiar fra~ado, despois de ver_as con-

. dicións de vida no campo e a marxinación 
en función do idioma, reforzouse en min 
esa idea, que sempre levei desde cativo, de 
que tiña que voltar á miña pátria. Idea que 
nacera nunha situación tan difícil como é a 
emigración, mesmo no país máis sol.idário, 
que se fortalecera coas histórias que conta
ban os paisanos cando os Domingos se xun
taban para fa lar da T erra lonxana. 

Yin por todo isto, pero tamén porque o tra
balladores de Ferrol e Vigo levaron adiante 
unha loita singular durante todo 1972 contra 
o franquismo, porque Luis Soto escribiame 
unha carta pedíndome que voltase a Galiza 
"xa que ían suceder cousas moi importan
tes". Tiña razón. Nunca pensei que a Unión 
do Pavo Galego fose tan cativa (nela milita
ba desde que en 1968 Ferrín estivera en Bos 
Air~ nun5 Xogos Frorais). Coidaba que era 
un partido organizado e disciplinado como 
os que coñecía en Bos Aires, pero, en com
pensación, había unha gran entrega persoal 
e moita disposición a cambear as causas. 

A sociedade galega en 1972 quería mudar, 
quería un cambeo que a alonxara do empo
brecemento que levaba á emigración a cen
tos de mileS' de persoas, que impedís~ que os 
aforros e as riquezas marchasen do país para 
servir ao desenvolvemento doutras partes do 
Estado, e que se seguise despreciando a aque
les que falaban no idioma de Galiza ou culti
vaban a cultura própria. Na Universidade 
había -centos de estudantes do rural ou dos 
arrabaldos das grandes cidades, que lograron 

·por diversos medios chegar alí, uns porque 
deixaran o se·minário que lles serviu de tram
polin, outros porque ían todos o anos no ve
ran a Suiza ou a Alemaña a traballar, algúns 
porque recibían diñeiro dos pais emigrados 
en Europa. Estes eran o máis ensibilizados 
cara estes temas, e serían os que constituirían 
a base inicial de ERGA Cantos caldos de 
berzas comían á semán estes amigos, compa
ñeiros, estudanres revolucionários ... 

Cando, ás poucas semáns.de chegar, o parti
do faloume de ir a Santiago de Compostela e 
artellar unha organización estudantil, co que 
quedara da desfeita que Pepiño T arres fixera 
na militáncia universitária do partido, pensei 

que non era unha boa idea. Eu quería militar 
no movimento obreiro. En Compostela Pe
piño de T eis presentoume a Marisa da Fon
sagrada, ao Rubio e a Anselmo López Ca
rreira, e estes a Bernardino, ao Indio, Casa
do, Suárez Canal, Chus, Xosé-de Medicina, 
etc. Xosé Paz, o Brasileiro , co que trabara 
contacto por medio do seu irrnán que viaxa
ra conmigo no mesmo barco, vencellaríame 
a un grupo de mozos da comarca d Ferr l: 
Chus, Che Mari, Suso, Zal , Pepe Barros ... 
Con todo ele comezou e a organizar ER
GA, a facer as primeiras reunión , con truir 
unha vietnamita, o panfl to , as pintada 
masivas, un programa ... Comenzaron os d -
bates no que e unía nacionali m marxis
mo ( esrudo do Que facer? O Estado e a Re~ 
volución , As teses filosóficas de Mao, empre 
en Galiza, etc.). Así na ía a tend n ia estu
dantil da UPG, que perseguía r xermolo 
dun indicato de masas na ionali ta. 

Todo empezaba a primeiro de Decembro, 
pero ERGA acadaría unha e trutura conso
lidada no primeiro mese de 1973, cand 
se integraron máis estudantes. Comenzaba 
entón a loita nas clases, por falar en galeg , 
por un ensino popular e científico. Pero ta
mén para aparecer com unha alternativa 
diferente ante os e tudantes, evitando que 
organismos fal amente unitário filtrasen o 
debates en reunións de cúpulas que nunca 
chegaban á base, debilitando <leste xeito a 
preséncia social dunha alternativa naciona
lista· de esquerda que acababa de nacer. 
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GAL IZA' - 4 DE bECEMBRO DE 1997 

Piden que un dos asteleiros máis rentábeis do Estado sega sendo público 
. . 

O intento de privatizar Barreras 
recorda as operacións especulativas 

. . , . 

de Motores· Deutz e Alvarez-
9* M. VEIGA 

Xosé Francisco Gon
zález Viñas, actual 
presidente de Barre
ras, pode ser o próxi
mo proprietário do as
te le i ro vigués, unha 
vez que este seña pri
vatizad o, a précio de 
ganga. A cantidade 
marcada para adquirir 
o a~teleiro é de 750 
millóns de pesetas, al
go menos do monto de 
investimentos tecnoló
xicos (800 millóns) rea
lizados na factoría nos 
últimos anos. Viñas te
ria asi vestido á noiva, 
a costa do ente público 
SEPI , para unha vez 
modernizado o astelei
ro facerse CO sua pro- Os traballadores comezaron xa as mobilizacións confra a privatización. A. IGLESIAS 
priedade. De progresar 
esta oferta, Viñas e outros directi
vos farianse co 30% das accións, 
a compañia navieira Odie/ co 
50%, a tamén navieira A/vacara 
co 1 O e Xosé Costa, proprietário 
dunha empresa auxiliar, co 10% 
restante. A División da Constru
ción Naval da SEPI rexeitou unha 
oferta máis suculenta realizada 

As centrais sindicais, presentes 
no comité de empresa, temen 
que a operación privatizadora re
mate nun escuro negócio espe
culativo, como sucedeu nos ca
sos da segregación de Motores 
Deutz da própria Barreras ou co 
grupo de empresas A/varez.• 

polo proprietário do asteleiro ta- "A xoia da coroa" 
mén vigués Rodman, sen que 
nengun responsábel do organis
mo público oferecese as razóns 
de que poida ir adiante a escolla 
menos favórabel. 

Fontes sindicais e políticas ven 
detrás da operación un intento 
por parte do posíbel novo pro
prietário de facerse cuns apete
c íbeis terreas , potencialmente 
urbanizábeis, no centro da cida
d e ._ De feíto, un proxecto da 
Xunta de Obras do Porto con
templa xa a posibilidade de tras
ladar o asteleiro a un novo re
cheo a realizar en Bouzas. 

e and ao funcionário 
R. Fandiñ lle con, 
vertiron o d pacho 

en pull foi como se o mata, 
ran. Pa u de ter un habitá, 
culo para u o próprio full'ti' 
me a verse abrigado a com, 
partilo cun par de auxiliares 
interinos e dous laborais sen 
estabilidade. Até daquela . 
Fandiño serviuse para os 
máis variados negocios e di, 
vertimento~ da infraestrutu, 
ra institucional. Desde ali 
so lucionaba os µrob lemas 
dos seus viciños de comuni, 

O asteleiro de Barreras foi fun
dado en 1908 e integrouse no 
sector público en 1976. No pe
riodo 1990-1996 facturou 43.823 
millóns en pesetas correntes , 
dos que o 41 % se dirixiron á ex
portación. Os benefícios de ex
plotación ascenderon a 1.382 
millóns. En declaracións realiza
das no Senado o ano pasado, o 
presidente da DCN sinalou a Ba
rreras como "a xoia da coroa, o 
asteleiro estatal que mellar vai". 

Barreras empregaba a 2.000 
traballadores a comezos da dé-

Cachirrian 

cada dos oitenta. A finais de 
1996 só xeraba 361 pastos de 
traballo directos. O custo desta 
redución (pago .de indemniza
cións) ascendeu no periodo 
1990-96 a 4.500 millóns ·de pe_: 
setas, sen embargo a activida
de produtiva da empresa mantí
vose no seus máximos históri
cos, o que indica o elevado cre
cemento da produtividade e a 
alta capacidade competitiva in
ternacional. Barreras ten unha 
carteira asegurada de pedidos 
para catro ou cinco anos. Ade
mais do persoal próprio, na ac
tual id ade xera un numeroso 
grupo de pastos de traballo en 
empresas auxiliares. 

Sindicatos e partidos convocaron 
xa mobilizacións contra a privati
zación , destacando a diferéncia 
de critério do Partido Popular cu
xo grupo municipal apoia as pro
testas , en contra da postura do 
governo central e autonómico.• 

Cos compañeiros instalados 
ao seu carón , o funcionário 
simbiótico viuse impedido -pa, 
ra continuar cos seus labores 
privados. Adicouse entón a 
facerlles a vida imposíbel-. In, 
tenninábeis sesións de proce, 
demento administrativo, lon
gas horas de arquivo e fotoco, 
,piado de legajos da época de 
Rosón, conversación sobre a 
penúltima borrachei~, e os li, 
.gues consumados, osteñtación · 
da sua militancia política e di, 
famación dos contrarios. 

clade como presidente que era da mesma, organizaba a . A cousa ·rematou en máis que palabras. Os empre , 
regata de fin de verán do clube marítimo do domicf ,-• gados en precário fartos de tanta exibición de pre-
lio vacacional, concertabá citas con client~s da axen, poténcia, vagáncia e mal- vivir optaron ·por aprobar 
cia de Seguros· da que tiña representación, levaba a unhas oposici Q.ns e largarse a respirar outros am, 
contabilidade, selado e recollida dos boletos da lote, bientes de traballo. 
ria e quinielas da Peña -Beber es un gran placer,, 
atendia as visitas interesadas en adquirir mercancía 
textil. importada de Portugal da que tiña un pequeno 
mostrarlo detrás da porta e sempre ·lle quedaba algo 
de tempo para buscar votos en calquera dos procesos 
eleitorais qi...te se convocasen. 

O super,home ou cachiman como lle dirían no MoiTa.' 
zo, medrou algo no escalafón e agora ocupa un de pa, 
cho a todo luxo e con recibidor. Tál auténtico marulo. 
Até .que alguén decida que debe compartir o seu poder 
con persoas de solvéncia, mérito e capacidade: + . 

A NOSA TERRA · 

O Consello Económico e Social péde 
á Xuntq investir 2·1 s.000 millóns 
O Consello Económico e Social instou á Xunta que nos 
capitulas VI e VII dos Orzamentos destine o 5% do Pro
duto Nadonal Bruto g'alego ao investim~nto- público pa
ra a criazón de erñprego. lsto significaria investir máis 
de 215.000 .millóns de pesetas .er'.l políticas de desenvol
vimento e xeración de emprego, un 17% máis do previs
to no presuposto do exercício do ·vindeiro ano. Dentro 
das exixénci~s do Consello ·Económico á Xunta está o 

- recorte nos gastos...:de protocolo e nas axudas á prensa.• 

Peden no Congreso a éesión 
do edificio do Governo militar de Ferrol 

7 

No pasado mes de Setembro o concello de Ferrol, a 
proposta do BNG, solicitaba do Ministério de Defensa a 
cesión -do edifício do Governo Militar, despois de que o 
Exército sinalara que o· inmóbel carecía de interese militar. 
Agora, Francisco Rodríguez, deputado nacionalista no 
Congreso, apresentou unha proposición non de lei para 
que a solicitude se faga efectiva. Na petición do concello 
sinalábase.o abandono do inmóbel e tamén do pagamento 
de impostas, por este edifício por parte de Defensa. O con
cello tamén solicitou a transferéncia doutros bens como o 
Castelo de San Felipe e ~ mosfeiro de Santa Catalina.• 

O BNG supera ao PNV 
en intención - d~ voto1 segundo o CIS 
O barómetro realizado polo Centro de lnvestigacións 
Soci9lóxicas e referido ao mes de Outubro, outorga ao 
BNG unha .intención de voto dun 1,2% se se celebra
sen unhas. eleicións xerais nese momento . Superaría 
dese xeito ao PNV, qu~ canta cunha intención de voto 
do 1 %. CIU ten unha intención_ de voto do 2,8% e IU do 
5,2%. As imesmo o estudo do CIS sinala que o PP obte
ria o 39,6% dos votos , tres pontos por riba-do PSOE.• 

Só o 5% ~os alunos do ensino meio fala galego 
Un informe do Consello Escolar de GaHza indica que só o 
5% dos alunos dQ ensino meio e·mprega o galego con asi
duidade. O informe corresponde aos anos 1994 e 1995 pe
ro publicouse neste curso~ O mesmo estudo indica que o 
65% do alunado emprega rnoito o castelán. O uso do gale
ga no ensino meio non é uniforme. O estudantado do ba
cherelato é máis remiso á utilización do noso idioma, 
mentres que na formación profisional o galego ten .maior 
presenza. No que se retire ao profesorado_, o 19% do mes
mo dá as suas clases en galego mentres que o 62% 
emprega o castellano. A Plataforma do Alunado pola Ga
leguización do Ensino Meio que foi quen deu a coñecer o 
informe e que e~tá integrada polos Comités Abertos de 
Estudantes, Esquerda Nova, Galiza Nova, Mocidades de 
Izquierda Unida e Mocidade pola Normalización Lingüísti
ca, realizará unha campaña para que se cumpre a lexisla
ción no uso do galego. • 

O ex deputado Franco Cerdeira 
non quer devolver 5 millóns de pesetas 
cobrados irregularmente 
O ex deputado do PP, Xosé António Franco Cerdeira, pe
diu a anulación da multa imposta_pola mesa do Parlamento 
durante a pasada lexislatura por ter cobrado cinco millóns 
de pesetas de xeito irregular. Franco Cerdéira entende que 
a lexislación galega de incompatibilidades "é moi restritiva" 
e que a interpretación da mesma que fixo o Parlamento é 
"amáis severa". Os cobros irregulares correspóndese ao 
periodo entre Abrii de 1994 e Xuño de 1997. O ex depu-

- tado ocultou que rexentaba a titularidade dunha xestoria 
en Narón e unha carteira de seguros cobrando asi por 
exclusividade no Parlamento 174.800 pesetas ménsuais.+ 

Galiza Nova a prol da autodeterminación 
Co_Jema "Autodeterminación, un direito democrático par.a 
exercer dia a dia", o vindeiro 6 de Decembro, Galiza Nova 
escomeza Linha campaña de contestación á celebración do 
dia da Constitución. Através do reparto masivo de 
propaganda e de conferéncias e actos convocados durante 
todo o mes, as mocidades do BNG pretenden suscitar o 
debate sobre a Constitución e a configuración do Estado. 
Ademais das conferéncias e concentracións programadas 
en Santiago, Vigo, A Coruña, Ferrol, A Mariña, Lugo, Muros 
e Noia súmanse a elaboración de murais reivindicativos en 
Monforte e O Grave e a "F&;;ta pola autodeterminación", 
que se ceiebra anualmente en Ourense odia 6 e que inclue 
un xantar de confraternidade, unha debate e unha festa po
etico musical no local da asociaciónAuriense.• 
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Contradi a Fraga, que. afirma que o· país figura á cabeza do Estado 

O Eixo Atlántico asegura que· Galiia 
está atraiada ñas telecomunicacións· 
~H. VIXANDE 

O plano de viabilidade para 
botar a andar o Observatório 
Urbano do Eixo Atiántico 
-unha base de dados para 
servir información e obser
var a realidade ·socioeconó
mica- indfoa que tanto Gal.iza 
como o Norte de Portugal es
tán atrasadas con respeito a 
España e Portugal no referen
te ás telecomunicacións. Este 
dado contradi as afirmacións 
de Manu~I Fraga, que asegu
ra que a Galiza está á cabe
za do Estado no ~ector. Fon
tes do E-ixo Atlántico apre
suráronse a dicer que o infor- · 
meé interno e non definitivo. 

Miguel Conde Prieto, da aseso
ría lisboeta Silicom, que redac
tou o plano de viabilidade do 
Observatório Urbano do Eixo 
Atlántico, indicou que "a regiáo 
Norte de Portugal tem· urna Den
sidade Telefónica de 30,0 linhas 
por 100 habitantes, contra um 
valor de 33,9 na Galiza··e um va
lor médio de Portugal de 38,5"_ 
Estes dados situan á Galiza en 
inferioridade de condi'cións a 
respeito de Portugal e do Esta
do español na penetración das 
telecomunicacións. Conde Prie
to tamén afirmou que na Galiza 
hai poucos teléfonos ·por habi
tante e que "a qualidade de 
transmissáo no rural é má". Ou- · 
tro indicador da situación de 
desvanfaxe da Galiza é que a 

porcentaxe de liñas d~ Rede Di
xital de Servizos Integrados é 
do 1 ,8 do total. Esta porcentaxe 
é superior á média do Norte de 
Portugal, que ten un 1% de liñas 
de RDSI, pero inferior -á do con
xunto de Portugal, cun 2, 1 % de 
liñé~s de RDSI. 

O Observatório Urbano do Eixo 
Atlántico é un proxecto para 
configurar unha base de dados 
global integrada por dous tipos 
de información e as suas apli
cacións, a saber: un sistema 
de información cidadá e un ob
servatório socioecoriómico da 
eurorexión. Para botar a andar 
este p~oxecto, o Eixo encargou 
á asesora lisboeta Silicom a 
elaboración dun plano de viabi
lidade que foi remitido a Bruxe
las. Este plano non aborda de 
forma concreta a sitüación das 
telecomunicacións na zona, 
pero entra neste aspecto para 
saber das posibilidades reais 
do estabelecimento e explota
ción dunha base de dad,os que 
agrupe toda a información que 
podan dema·ndar empresas e -
cidadáns. · ., 

Ante os dados adversos adian
tados polo plano de viabilidade, 
Xoán Vázquez Mao, Dfrector 
Xeral do persoal técnico do Ob
servatório, apresuróuse a dicer 
que o plano non é . definitivo, 
que está pendente de fut~ras 
emendas dos membros do Eixo 
e que .. se trata dun documento. 

.ENSIN2·-

privado. Contado, o plano foi 
dado a coñecer aos meios de 
comunicación. "É-un conxunto 
de dados que no_n se poden ex.~ 
trapolar", asegúrou Vázquez 
Mao ao ser interpelado sobre a 
situación de inferioridade de 
condicións qºue. o plano de via-
bi lidade outorga á Galiza. · 

Por outra banda, Miguel Conde 
P~ieto admitiu que o Observa
tó ri o ten como obxectivos 
prioritários do proxecto os cida
dáns e as empresas do ámbito 
urbano. Oeste xeito, a anuncia
da pretensión do presidente 
Manuel Fraga de levar as tec
n o l oxi as da información ao 
agro quedan desmentidas po
los obxectivos do Observatório 
e porque a calidade das liñas 
na telefonía rural modular non 
admite esta posibilidade. ·Mi
guel Conde dixo que hai qu-e 
promover o incremento dos te
léfonos e o uso da rede de in
formación internet. no rural, ain
da que admitiu que isto terá 
que abordarse no futuro. 

O plano de yiabilidade elabor(!
do por Silícom non estabecele 
com-paración coa situación noy
tras zonas de Europa, pero Mi
guel Conde Prieto asegurou ·que 
a política de telecomunicacións 
"a nível governamental está na · 
mesma linh·a que em outras par
.tes da Europa, ·em uns aspectos 
mais atrasada e em-outros mais 
adiantada". • 

O 19 de Decembro convocan unha cea de confraternidade 
-

Os CAF lembran os 25 anos· 
. . . . "' 

da fundación da organiza,icón e~tudantil ERGA-
Os Comités Abertos de Facul-

: dade organizan durante este 
mes de Decembro diversas acti
vidad es para lembrar que se 
cumpren 25 anos desde a fun
dación da organización estudan
til nacionalista ERGA (Estudan
tes Revolucionários Galegas). 

- O acto principal desta celebra
cipn terán lugar o dia 19 c;ie 
Decembro en Compostela. As 
19,30 convocouse uha concen
tración na rúa Xeneral pardi
ñas, no portal onde foi asesina
do durante a Ditadura frqnuista 
o estudélnte Cherna Fuentes.; 
ás 21 ,30 h_ descubrirase unha 
placa en lembranza da organi
zación estudantil na Residén
cia _Universitária Monte da 
Condesa, en cuxo comedor te
rá lugar unha cea-homenaxe 
de confraternización e congre
gación de militantes e simpati
zantes da organizaci.ón en to
das as suas épocas. 

Será precisamente a revisión . 
das diferentes etapas desta 
agrupación estudantil' naciona
lista a matéria de tres mesas 

_:~Je.dor:idas .. a celebracn.o.s días 

16, 17 e 18. A pririleiras delas, 
intitulada "O lume que prendeu 
(1972-1975)" contará coa pre
séncia dé Alfredo Suárez Ca
nal, Manuel Mera e Suso Sei
xo; en "Do soño ao desencanto 
(1975-1981 )"talarán Xulio Ríos 
Paredes, Manolo Vázquez e 
Xaquin Leiceaga e finalizando 
o 18 de Decembro cori "O ca~ 
miño que queda. (1981-1987)" 
con 8osár::io -Regueiro, Man.olo -

Jorquera e Manolo Antelo. 

Os actos completaranse coa 
edición dun libro de ártigos no 
que escreben militántes de ER
GA en diferentes etapas, unha 
exposición itinerante de dife
rente documentacion e propa
ganda e a edicion dun díptico 
que se repartirá por centros de 
Ensino Médio e Superior de to
do o.paí.s. . ...+- ---- '---·-- _ ·-

A poi 
Euskal Herrial 
Este é o título do comentário .. 
editorial coque o diário 
EGIN abre o número adicado 
ao fallo do Supremo. "O alto 
tribnal considera que os diri
xentes independeti tas basco 
son reos de colaboración con 
banda armada. Tal como a 
maioria do cidadan basco 
intuían polos inquéritos 
sociolóxicos previos á vista 
oral, a xustiza brillou en todo 
.o seu esplendor pola sua· total 
auséncia, pola sua absoluta 
parcialidade e por se consti
tuir en brazo vingador das 
eséncias pátrias españolas lu
xadas polo nacionalismo bas
co. Para a ampla maioria do 
cidadáns bascos, os tres 
maxistrados da Sala Segunda 
executaron con frialdade e 
desleigo de vellos 
funcionários o que Hes encar
garan. Sabían que a senrén
cia, en caso de ser condena
tória, non só non ia ser discu
tida, nen estudada, nen posta 
en observación, senon que 
seria magnificada, aplaudida 
e glorificada coma un fito 
contra a disidéncia basca. 
( ... ) Desde onte sabemos por 
se non soubésemos que a xu -
tiza non existe para Euskal 
Herria. Sabemo un pouco 
máis desde on te que este pa
vo debe acadar a sua liberda
de para ter xustiza. Non sen
do así, aos bascas, seguiraos 

- xulgando en Madrid un ma
xistrados e uns tribunais que 
teñen xa escritas as 
senténcias. + 

Ahora 
do retroceso 
Fernando López Agudin co
menta a condea de HB no 
diário EL MUNDO. "Pola 

CORMAC / AN PHOJlLACHT 

ECHE BEN 
COMPLICÁDO ISTO DE 

METER "PRIMEIRO MINISTRO 
BRITÁNICO", "IRLANDA 

DO NORTE" E 
"DEMOCRACIA" NUl':IHA 

MESMA FRASE! 
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primeira vez desde a rno~te 
do xeneral Franco, a 
dirección en pleno dunha · 
formación política vai ingre
sar na cadea- Esta é a 
decisió da sala Segunda do 
Ttibuna,l Supremo que con
denou as dirixentes de HB a 
sete anos de cadea por un 
delito de colaboración con 
banda armada. Pesia a 
extraordinaria defesa dos ad
vogados da coaliciórt abert
zale, baseada na inexisténcia 
da lóxica da proba e a 
pésima acusación, baseada 
na proba da lóxica, os maxis
trados consideran que os 
procesados incurriron en de
licto "por ce ión leitoral 
exclusiva a trave o da cal 
asumen a metodoloxia terro
rista como meio de imlanta
ción de reivindicación polí
tica ". ( ... ) A enténcia a ae 
coma roda n eixo á política 
anti-terrorisra do Gov mo. 
É coma a luva xudicial qu 
encaixa no cinco dedo da 
man policial que cerca o te-
rrori mo ( ___ ) Quen apo tara 
fortemente pola via institu
cional receberon un portazo 
nas narices. É a hora do 
retroce o. É todo un dado. O 
xuizo remata cunha convo
catoria de folga xeral en Eu -
kadi. Xu to como comezara. 
Entre as dua , O fraca o da 
apo ta xurídico-polírica dun 
advogado que recorreron á 
constitución e ao Estado de 
direito". • 

Bombas para 
os franceses 
Richard Cohen recomenda 
no WASHINGTON POST 
deitar obre a Franza as bom
ba preparadas para Irak. 
"Vendo que amol cerno no 
enfr ntamento con lrak e xa 
que temo dou portavión e 
unha chea de bombardeiro 
li to para atacar, go tariam , 
facer unha mode ta pr p i
ci 'n, ' mane ira de J nathan 
Swift: ror que n n bombar-
deam a Franza? irlancl 
Swift, n écul XVlII, reco.
mendaba aliviar a poboa ión 
inxen te de 1 rlanda · ba e de 
vender o neno para l ri o , 
comer. Co mesmo e pírit 
irónico, cu pregunt que el, -
se de inimigos nec siramos 
con aliado coma france-
ses. Cando a petroleira T atal 
asinou un contrato de tres 
billóns de pesetas cos irania
nos, Lionel Jospin dcu chou
tos de xúbilo- Por que? 
Non po lo éxito comercial se
non porque Estados Unidos 
estaba en contra. 
Algúns franceses 
mentalmente feb les parecen 
acfoecilfos pola febre anti
americana. Como Estados 
Unidos renega de Fidel Cas
tro, os franceses están 
e.ncantados con el. Cando 
París non estea dacordo con 
Washington debe 
comunicarlle as suas diferen
zas en privado e non andar 
abrindo a boca contra os Es
tados Unidos. A verdade é 
que o meu amor por Franza 

' pode compararse coas ganas 
que teño de bombardeala". • 
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Xosé Maria Pena· Gómez 
'O ministro que negociou as cuotas cria que as vacas daban l~ite polos cornos' 

~· MÓNICA ,ARES - CARME VIDAL 

COLLEU A EXPLOTACIÓN DOS PAIS CON QUINCE VACAS CANDO DEIXOU O TRABALLO NUNHA EM~RESA. AOS PAIS GUSTÓULLES A IDEA E EL ESTABA CON

VENCIDO DE SEGUIR NA PRODUCIÓN DE LEITE COMO XA RECORDA AOS SEUS AVÓS. "SE CAD~A, SE É AGORA TAL E COMO ESTÁN AS COUSAS XA O PEN

SARIA MÁIS" DI XOSÉ MARIA PENA GÓMEZ, DE 27 ANOS, NUN RECESO NO SEU TRABALLO EÑTRE ATENDER AS VACAS E LEVAR CONTADAS O~RAS DE 

AMPLIACIÓN QUE ESTÁ A FACER NA EXPLOTACIÓN. CON TODAS AS SINGULARIDADES, XOSÉ MARIA PENA PARTICIPA DOS PROBLEMAS DOS PRODUTORES 

DO PAÍS, TEN UNHA CUOTA DE LEIT.E ASIGNADA POLA METADE DO QUE SERIA A SUA CAPACIDADE DE PRODUCIÓN, SOFRE A AMENAZA CONSTANTE DA 

MULTA E O ABANDONO DA ADMINISTRACIÓN·. VÁISE MOBILIZAR O PRÓXIMO DIA 18 DE DECEMBRO PORQUE COIDA QUE SE TEÑEN QUE FACER OUVIR E, · 

DESDE A COMARCA DE SILLEDA ONDE TODA A SUA FAMÍLIA SE ADICOU Á PRODUCIÓN DE L_EITE PENSA QUE, CANDO AOS LABREGOS LLES VAi MAL "NADA 

VAi PARA ADIANTE". DI QUE O NOSO É UN PAÍS PRODUTOR DE SEMPRE DELEITE E NÉGASE A ACEITAR QUE NON HAXA FUTURO PARA O AGRO GALEGO. 
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facer, a cooperativa pásase. Por 
esta camama case todos esta
mos en cooperativa porque sós 
non se fai nada. Son elas .tamén 
as que se rél9cionan coas in
dústrias lácteas. 

As indústrias retiveron pagos 
durante moito tempo b~ixo a 
amenaza da multa? 

Durante vários meses deixaron 
de pagar e iso afecto u -moito á 
xerite porque houbo quen estivo 
até Xaneiro ou Febreiro sen co
brar desde o mes de Setembro. 

Cre que os límites de produ
ción levou a abandonos no 
agro? ' 

Pode ser que aproximadamen-
. te un trinta por cento teña dei
xado de producir desde .que co-. 
mezou o das cuotas . Non me 
gastaría que alguen por ter car
tas puxese unha grande explo- · 
tación e poidese subir ou baixar 
o prezo do leite pero o das cuo
tas está mal porque se ternos , 
posibilidades non enténdo por 
que non podemos producir can
do hai necesidades de consu
mo. Isa poderianno arranxar 
perfeitamente. Non deberia ha
ber límite, eles queren controlar 
o mercado á sua maneira e nós 
somos os perxudicados. Ade
máis, se·para o agricultor o res
to tamén se vai abaixo. Cando 
o leite está tirado de prezo ou 
non se cobra, o comércio tam
pouco vai adiante. O agricultor 
move o mercado. 

Pensa que desde aqui pódese 
facer presión contra a política 
de cuotas? 

·Os que están arriba teñen ma
neira de, se queren, pelexar por 
defender o noso leite . Houbo 
unha mala negociación, non hai 
máis que ver para Portugal que 
ten cuota para trinta anos. Pedia 
o mesmo que España cun se
senta por cento casB menos e 
ten a mesma cuota. Aqui, ao mi
nistro que negociou a cuota se 
lle dician que as yacas daban 
leite polos cornos , ao mellar co
láballe e todo. 

Competimos con paises como 
Franza, Bélxica ou Holanda que 
van máis adiantados e tirar por 

- -A. IGLESIAS eles. A maquinaria que eles es
tán cansos de usar ven aqui e 
véndese como churros. 

Como chegou vostede a re
xentar a explotación familiar? 

Ao princf pio estaba miña nai ao 
frente e meu pais traballaba fóra 
pero despois, por volta dos anos 
oitenta, tamén el se meteu na 
explotación. Eu estudei até FP 11 
e estiven traballando nunha em
presa durante un tempo, pero la
go decidin acollerme a isto pro
q u e habia bastante terra para 
poder buscarlle utilidade e esta
ban as vacas ás que se lle podia 
tirar proveito. Foi unha decisión 
moi rara que lle extrañou a todo 
o mundo, se cadra se é agora 
despois de como está todo non 
o fago, ou polo menos xa open
sarifi máis. Daquela cando o de
cid in non habia problema de 
cuotas, habia moito barullo pero 
non se sabia onde ian dar as 
causas. Agora tes límite de pro
dución e unha causa máis con
tra a que loitar. Naque! momento 
os meus pais estiveron conten
tos con que eu me fixera cargo 
das vacas, eu lembro tamén aos 
meus avós producindo leite, 
sempre se viviu diso e non sei 
porque agora non se vai poder. · 

r--.a.J. - _. _____ ----•!--!.!.. --- . 

aféctalle o límite de cuota? 

Claro , a cuota non chega para 
· o que se produce. Cando collin 
a produción tiña 15 vacas que 
tomos criando, comprando e 
renovando no que se sabia e 
SfJ podia. Lémbrome de cando 
habia tres vacas na casa, o pri
meiro tractor comprouse no 77. 
Logo foi cando me transpasa
ron a expotación porque lle vi
mos máis saida por ser mozo, 
por causa das axudas princi
palmente xa que a eles non 
lles ian dar. nada. As axudas 
téñoas aprobadas pero faltan 
que veñan . 

Piden a normativa moitos re
quisitos para cumprir? 

lso costa moito e é avanzar moi 
rápido. É certo que a adminis
tración leva talando disto moito 
tempo, pero' a cousa estaba sen 
resolver, moito talar nas cuotas 
e ainda non se sabe nada, se te 
sobrepasas anda, ao pobre hci.i 
que darlle polo sano. Pero de 
todas maneiras non lle vexo tan
to problema á outra normativa 
9-º"!1? ~s cuotas de P~?dución. 

aqui toda a vida se produciu de 
calidade. O problema está nas 
cuotas, a calidade xa a habia. 

Que cuota ten vostede asig
nada? 

Teño,.cen mil setecentos quilos 
en total. Deles dezasete mil fo
ron comprados e o resto foi 
asignado, primeiro cando tiña a 
explotación miña nai e logo can
do se fixo unha ampliación au
mentáronnos a cuota. 

Hai moito mercado de cuotas 
de produción? 

É un altibaixo como a da bolsa, 
agora leva un ano que está ca
rísimo , sobre cincuenta ou se
senta pesetas quilo, bastante 
máis cara do que percibes can
do vendes o leite. Hai que ·po
ñerse de acorde con quen a 
vende, chegar a un prezo e. lo
go pasar polos servizos de ex
tensión agrária a facer a' trami
tación . Despois cómpre agar
dar a que che veña aprotíada. 
Hai moito mercado porque hai , 
xer_:ite que quere vend~r pero 
~_on hai car~os para comprar. 

oficinas de extensión agrária e
comerciais agrícolas: Coñezo 
unha persoa que o ano pasado 
comprou seis millóns de cuota, 
uns douscentos mil quilos. 
Sempre tes que estar pendien
te de que alguen quera vender, 
outra cousa é pedirlla á admi
nistración pero reparten a quen 
lle da a gana e como quere. O 
que vende pode pedir o qúe lle 
de a gana. 

Canta capacidade ten para 
producir? 

Pois uns douscentos mil qui
los, aqui haberia posibilidade 
para corenta vacas de _produ
ción, o dobre case do que teño 
asignado. 

Como se fai o control da pro
d uctón? 

Lévao a cooperativa na que es
tás metido que tamén ten unha 
cuota que é a suma das aemáis. 
A- administración sabe perfeita
mente canto se está producin
do. Hai moi pouca xente que 
non se pase, pero ás· veces fan
se amaños para arranxalo. Mes- . 

Participa nas moyilizacións 
que convocan produtores e 
sindicatos? 

Participo. As movilizacións fan
se para que nos escoiten a,inda 
que a Xúnta sabe perfeitamente 
o que está a pasar . De todas 

- formas. a xente responde ben 
porque está en perigo o seu fu
turo como produtores. 

É importante o traballo que 
están facendo os sindicatos . 
labregos? 

O de todos menos Xóvenes 
Agricultores que cobran unha 
cuota de dez mil pesetas 
anuais para mandar unha re
vista na que ves en todas as 
páxinas ao governo facendo 
marabillas. Os conselleiros es
tiveron aqui e est iveron acolá · 
pero das causas que pasan na
da, só cantan as causas boni-. 
tas. Non tes outros beneficios 
nin che dan máis dados de co
mo está a situación . Eles ven
se moito de garabata. Os ou
tros dan outra información e 
polo menos vese que queren 
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-A·dragaxe escorrenta as praias e a recuperación con area d~ dra·ga produce máis problemas_ 

o·prezo ecolóxico do transborcl,ador .. 

A Guarda·C~minha supera ao dunha ponte 
.. , 

-0- G. LUCA 

A praia de Camposancos 
perde area a ollos vista por 
causa da dragaxe que requi
re ·a rota do transbordador 
que une A Guarda con Cami
ña e das obras de atraque -na 
riberia .. A extracción da area 
de fondo, precisa para man
te r o servizo, ten un custe 
ecolóxico e económico que 
supera ao da construcción 
dunha ponte. Outro proble
ma de contaminación é o que 
está. a criar a recuperación 
das praias con area da draga. 

Desque o transbordador come
zou a funcionar no 95, os proble
mas causados pala dragaxe in
tensiva son vários e -competen 
entre si en importáncia. A sub
comisión- de pescadores levou á . 
Comisión de Limites a preocupa
ción por un descenso apreciábel 
C:Jas capturas. Esta crise na pes
ca confirma as previsións reali
zadas por lnvestigacións Mari
ñas no sentido de que a remo~ 
ción de fondos entolda o esteiro, 
afecta ao sistema respiratorio 
dos peixes e actua direitamente 
sobre áreas de cria e a distáncia 
por sedimentación sobre os are- . 
eiros da desembocadura. 

T amén é visíbel o dan o sobre a 
orografía da ribeira, tanto na 
beira da Guarda como na ca
minhense. "Evidenciouse algo · 
que xa se ten denunciado: a 
dragaxe da canal ia xerar pro
blemas nas ribeiras do rio e xa 
está producindo a perda da area 
na praia de Camposancos, con 
conseguintes prexuizos", explica 
o deputado do BNG Francisco 
Trigo nunha pregunta sobre as 
consecuéncias negativas que 
está -a causar o transbordador. 

Area _de lama 

Na reunión da ·Comisión de 
Acompañamento das duas ribe
rias celebrada en Setembro do 
96 acordou a extracción -de 
70.000 metros cúbicos de area 
coa condición da metade ser de
positada na praia de Camposan- -
cos. A asig[lación prevista para 
as praia:s guar:desas foi redama- -
da nesta xuntanza polo repre
sentante do ministério do Interior 
en Pontevedra, pero o resultado 
é moi diferente á esperada rexe
nefación do .areal. "A area é la
ma e así que ven o tempo seco · 
e · venta, a poeira contamina en 
todas direccións ~di a parlamen- . 
tária autonómica guardesa Rosa 
Dar~iba-. O que se demostra é 
que a dragaxe soluciona tempo
ralmente os problemas materiais 
de navegacion do transbordador 
pero a un prezo que non se po-

, de pagar, tanto polo que custa . 
en si como pola desfeita que 

· produce no río e nas praias". Os 
insecticidas que chegan ao ria 
procedentes das escorrentias 
das áreas de cultivo intensivo da 
ribeira, fan que as areas de dra
ga alcatreen, como aparece· 
nunha protestas asinada por 
usuários das praias 

A erosión continua nas duas bei
ras, coas raíces dos piñeir..os 

: I 

O dragado ás avesas da corrente penneteµ a operatividade do transbordador pero altera as beiras do ~ na Guarda e Caminha. . 

descobertas na marxe gua~desa, 
mentres as sondqs do ria volven 
ao seu ser. Esta sedimentación 
in!?xorábel do esteiro que estra
ga os traballos de dragaxe, apa
rece recoñecida na última acta 
da Sesión de Acompañamento 
en boca dos técnicos. A razón 
deste poder de recuperacion dos 
fondos do ria, é o percorrido No
roeste-Surleste do transborda
dor, trazado ás avesas da co
rrente despois de Caminlia de
fender enérxica e eficazmente o 
Piñeiral do Camarindo cando se 
propuxera como opción para o 
peirao da beira portuguesa. Ao 

négar a utilización deste parque 
natural, a alternativa foi o embar
cadoiro de Caminha pero con 
dous anos de funcionamento do 
transbordador o que se deseo-

- bre é a desfeita de Camposan-
. cos, con perigo de desáparición 
do areal, e danos importantes 
nas praias do esteiro caminhen
se. As aperturas inopinadas dos 
encaros tamén contrib1:1en ao 
fracaso do traballo da draga. 

Por fin a eficiéncia técnica do 
transbordador demostrouse pési
ma nunhas augas con tanta area 
en suspensión, como se demos-

trou durante a avaria de o manti
vera en grada en .(\bril pasado 

Mentres se espera o resultado 
dun segundo estudo de impacto 
ambiental e aumenta a alarma 
en A Guarda e Caminha polas 
consecuéncias ecolóxicas da 
dragaxe, toma carpo a opinión 

. de que os gastos sumados da 
posta en marcha do transborda
dor non están lonxe do que teria 
custado unha ponte. En todo ca
so, prevese que a de Goiáñ ha
berá de reducir ao mínimo a uti
lidade do barco entre Caminha 
e a Guarda.+ 
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Luís Pérez Leira, 
CIG Migración 

'Na Arxentina o galega 
Soto é unha figura 
emblemática, 
na Galiza ainda non' 

A CIG vai homenaxear ao 
galego Soto. 

Si. A partir do interesante per
fil de António Soto, o galega 
Soto que liderou as folgas na 
Patagónia en 1922, a CIG for
mulouse a posibilidade de ho
menaxealo na Galiza, pero 
non de forma sectorial. Pen
samos que ten que chegar a 
toda a sociedade pola rele
váncia da sua figura, por isa 
talamos co Concello do Ferrol 
para que prestase financia.
mento e coa Deputación da 
Coruña e distintos concellos 
arxentinos , asi como coa 
Central de Traballadores Ar
xentinos e a Central Única de 
Traballadores ·de Chile para 
que desen axuda nas home
naxes. Aqui na Galiza invita
mos aos partidos políticos co
mo o BNG, PSOE ou ás cen
trais CCOO-e UGT, ainda que 
a CIG é quen organiza. 

En que consisten os actos 
a celebrar na Galiza? 

Irnos facer unha homenaxe 
no Ferrol dando o nome de 
António Soto a unha rua da 
cidade. No concello do Ferrol 
hai unanimidade de todas as 
forzas políticas en homenaxe
ar a Soto . A CIG tamén colo
cará unha placa na casa on
de nasceu , haberá unha ex
posición e un seminário coa 
participación de persoas pro
cedentes do exterior, como a 
filia de Soto, Isabel Soto, os 
historiadores Osvaldo Bayer 

- e Roberto Reinoso e un ha 
delegación da Central de Tra

' bailadores Arxentinos, asi co
~ mo intelectuais galegas como 

Bernardo Maiz ou Dionísio 
Pereira. 

Que releváncia ten Soto no 
noso país? 

Na Galiza Soto non é coñeci
do e estamos a tratar de re
cuperar a nasa memória nes
te caso através da sua figura. 
Todos os anos a CIG fai unha · 
homenaxe a un personaxe da 
emigración- ou do exílio. Este 
ano trátase de António Soto, 
quen tivo unha grande rele
váncia no sindicalismo arxen
ti no e repercusión interna
cional pelas folgas na Pata-

. gónia nos anos 20 e 22, que 
remataron co fusilamento".de 
1.500 persoas, entre as cales 
estaban 300 galegas.+ 

1 r_ • 1, t_ 1 · , :.~..J '·-' ~.:-:;, .. . ~ ':°" c'J. ~~Bi...,. t:_.(.y·c, , ·, j·- 1 1 \,¡.. , 1 -~ 
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C~MARCAS 

Renúncia asi ao principal proxecto de Gas Galicia, fundamento do-novo porto de Ferrolterra _· 

Fraga favorece que Unión·Fenosa. e:· Endesa 

· Critican as expropriacións 
da N·540 

asuman priv~damente a planta de gas de Ferrol 
-0- G. LUCA 

Unión-Fenosa e
Endesa poderian 
instalar na ria de 
Ferrol unha planta 
de regasificación 
coa participación 
de capital local. 
Esta seria a op
ción privada favo
recida por Fraga 
en contra da esta
ción de descarga 
comprometida po
i a Xunta e o Go
verno central en 
As Canefiñas (Ca
bo Prioriño). A 
planta privada non 
teria a importán
cia do proxecto 
público, tanto pa
ra o desenvolve
mento do porto do 
Ferrol como para 
a gasificación in
d U S tri a 1 d O p a Í S. A privatización da política enerxética compromete o futuro da central das Ponte s. 

A construcción dunha planta de 
recepción, armacenamento e 
distribución de gas licuado en 
Ferrol figuraba no Convénio asi- · 
nado entre a Xunta e o Governo 
central en 1990. A instalación 
correspondía á Gas Ga/icia, na 

• que participan a Xunta e 
Enagás, e tiña que estar remata
da neste ano. 

As obras non comezaron ainda 
pero tanto o presidente en fun
cións da Xunta coma o secretário 
de Estado para a Enerxia anun
ciaron en Compostela que pode
rian favorecer unha iniciativa pri
vada de recámbio. Nesta compa
recéncia o dous políticos anun
ciaron o abandono do proxecto 
de Gas Galicia ainda que deixa
ron aberta a porta a iniciativas 
privadas capaces de levar adian
te unha empresa destas caracte
rísticas. Ao favorecer a candida-

tura de Unión-Fenosa/Endesa, 
Fraga considera que está a pro
mover un grupo de enerxia pró
prio, coa implicación do aforro 
emigrante, que aproveite as no
vas regras de mercado en benefí
cio do pais. Non explica de que 
xeito poderá suplantar este con
sórcio privado a política industrial 
que corresdponde á Xunta. 

De público a privado 

O traspaso á iniciativa privada 
faise ao abeiro do novo protoco
lo de gas que permitirá a libre 
importacion de gas licuado para 
industrias que teñan un consu
mo superior aos 25 millóns de 
metros cúbicos anuais. "Estas 
condicións, xunto coa utilización 
mediante peaxe dos gasoductos 
de Gas natural debe facilitar a 
Endesa-Gas a toma de posi
cións no mercado", explicou o 

secretário do comité de Quími
cas e Enerxia do da CIG do Fe
rro!, Xosé Alonso . 

Esta iniciativa privada podeíia 
cobrar unha parte das funcións 
previstas no Convénio do 90 pa
ra a planta de Gas Galicia, sobre 
todo no que se retire á importa
ción de gas licuado do mercado 
marxinal para competir con Gas 
Natural, monopólio de feíto do 
Estado; pola contra non cumpri
ria o papel reservado á estación 
de As Caneliñas: o de server, 
por unha parte, de é;ilicerce ao 
novo porto exterior do Ferro! e 
por outra de motor público para 
in.centivar o desenvolvemento in
dustrial de ferrolterra. 

A política fraguista d.e subrogar á 
iniciativa privada os compromi
sos de fomento público que co
rresponden á Xunta, situa o pa-

norama da enerxia 
do país nunha situa
ción comparativa
mente desfavorábel 
verbo do Pais Basca 
que coa nova planta 
de_ gas poderá com
petir no mercado ga
lega. "O obxectivo do 
Governo basca coa 
nova planta dé rega
sificación de Bilbo -si
nala Xosé Anxo Blan
co- é pasar de impor
tar o 80% da enerxia 
que consume a seren 
excedentários e para 
iso xa ten proxectos 
de centrais eléctri
cas alimentadas por 
gas, unha central de 
ciclo combinado, _ 
tratamento de resí
duos etc" 

Fernando Blanco, 
delegado sindical da 

A. IGLESIAS e 1 G na térmica de 
As Pontes considera 

que Galiza, nunha situación 
enerxética privilexiada e exce-
-dentária, poderia en poucos 
anos ter que importar enerxia no 
mercado libre: "Galiza é exce
dentária en enerxia pala graza 
de Deus". X.A. Alonso acrecen-· 
ta: "A Xunta non ten desenvoJvi
do nengunha alternativa real de 
futuro para a continuidade deste 
seitor estratéxico e non ten na
da previsto para cando rematen 

_as ·minas de carbón de As Pon
tes e Meirama". 

O deputado do BNG no Congre
so Francisco Rodriguez ven de 
apresentar unha ptoposición 
non de leí-en apoio da planta de 
regasificación de Ferrol. O Blo
que empraza ao Governo cen
tral para que implique a Endesa 
no proxecto como garantía da 
central térmica de As Pontes a 
partir d~ 2007. + 

A Autonomía de Madrid califica de perigosa a influéncia dos tendidos eléctricos e abriga a soterralos· 

áo seu paso por Bande 
Viciños de Bande critican as 
-expropriacións que o alcalde, 
Amador de Celis, pretende _le
var a cabo na estrada que cru
za a-vila e que ir:lCrémentaria o· 
seu ancho .até. 24 metros. Os 
afectados sinalan a paradoxa 
de que as expropriacións 
anunciadas, que incluen 
algunha casa, noil afectan a 
outros pasos estreitós da 
mesma· rua que 
permanecerían nos sete me
tros actuais. Fontes da oposi
ción sinalan que o único que 
busca o alcalde é construir un
ha obra de ornamento "que . 
vai facer que os coches entren 
na vila fogueados e ao chegar 
ao médio vello que pillan, vello 
que cepillan".• 

Denúncian 
_ irregularidades nas 
vivendas de promoción 
pública de Pontevedra 

Os ~eputados do BNG Salo
mé Alvarez e Francisco Tri
go solicitaron información 
no Parlamento en relación a / 
concesión de corenta viven
das de promoción pública 
en Pontevedra. Segundo os 
parlamentários 
nacionalistas, o IGVS 
promoveu a construcción 
das vivendas e o concello 
encarregouse de confeccio
nar a lista de 
adxudicatários. 
Posteriormente, a comisión 
provincial de vivenda modi
ficou o listado incluíndo a 
persoas que non cumplian 
os requisitos para acceder 
ao direito a estas vivendas. 
O BNG interésase por cales 
foron os critérios para elimi
nar aos solicitantes 
incluídos polo concello, al
guns deles situados como 
primeiros na lista.+ 

No Milladoiro mobilízanse · 
contra das obras 

Madrid regula a contaminación electromagnética 
, de ampliación da estrada 

mentres a Xunta califica de inócua a alta tensión en Merza 
-0-G.L. 

A comunidade autónoma de 
Madrid ven de publicar un de
creto que abriga. a soterrar as 
liñas aéreas de transporte de 
electricidade de alta e baixa 
tensión para evitar os efectos 
negativos do campo electro
magnético. Esta disposición de 
longo alcance da Autonomia 
de Madrid, tamén do PP, con
trasta coa defensa que fai a 
Xunta do tendido de 400.000 
vóltios que atravesa o centro 
de Merza (Vila de Cruces). A 
obstinación do governo Fraga 
xa provocara unha protesta da 
Comisión Europea polo uso 
dos fondo.s FEDER nun traza
do non autorizado. 

O decreto do Governo que presi
de de Alberto Ruiz Gallardón xus
tifica esta medid¡;,i "no impacto que 
produce no meio-ambiente que 
aconsella evitar no sucesivo que 
aumenten as situacións que se 
deran nos últimos anos". O texto 
legal retírese á crecente alarma ci
dadá pala contaminación electro
magnética, que ten a sua base na 
onda de lexislación preventiva en 
todo o mundo a partir de avances 
na investigación que relacionan a 
incidénciq de certas clases de 
cancro coa exposición continuada 
a campos eléctricos intensos. 

O Governo da Comunidade de 
Madrid prevé o soterradpo das ' 
redes de alta e baixa tensión na 
proximidade de vivencias e ten a 

precaución de sinalar que os 
tendidos de alta non deben estar 
á beira da poboación nen duran
te as obras. O decreto 131 /1997 
concede prioridade ás -liñas de 
elevada tensión e poténcia 
transportada que poidan estar á 
beira de espazos habitados. 

As consellarias de lndústria e a 
- de Política Territorial Obras Públi

cas e Vivencia da Xunta asegura
ron que o trazado· por Merza era 
inócuo porque atravesaba a pa
rróquia á distáncia de seguridade 
prescrita. Gamo esta separación 
precau1ória. entre as vivencias e 
os ·cabos de 400.000 vóltios non 
se daba, a Xunta: falseou os da
dos que lle foron reclamados pala 
Fiscalía para a instrucción da de-

núncia dos viciños. Para · subven
cionar o tendido con tondos do 
FEDER, a Xunta non informou á ~ 
UE da modificación do trazado 
polo que foi obxecto dunha pro
testa por parte da Comisión. 

· O trazado orixinal de liña. Mesón 
do Bento-Lindoso corria á beira 
da canteira de pedra Minas da · 
Bandeira, S.A. Cando· comezaba 
as obras de instalación das to
rres, a empresa REDESA 'foi ca
minada a modificar o percorrido
da liña por presións da Xunta. O 
propriet~rio de Minas da Bandei
ra, Xosé A. Vallo Costoia é ami
go do conselleiro Xosé Guiña e 
apareceu á sua beira en actos 
da campaña eleitoral de Outubro 
p~sado na comarca de Lalín. • 

A Asociación de viciños A 
Curuxa, do bairro de Miladoi
ro, en Ames, ven de iniciar 
unha série .... de mobilizacións 
en protesta palas obras de 

· ampliación da estrada N-550, 
· xa q'ue ao seu entender, esa 
non é a solución axeitada pa-

- ra os problemas provocados 
polo intenso tráfico que o 
atravesa. Pala contra, 
demandan a construcción 
dunha circunvalación ou de 
vías de servizo, para que o 

- que definen como "foco de 
contaminación, de ruído e de 
perigo, saia fara do Milladoi
ro". Ao tempo, demandan do 
concello a criación dun insti
tuto de secundária, de 
parques e zonas verdes, a 
limpeza e acondicionamento 
das· ruas, dotándoas de 
papeleiras e árbores, a pre
séncia da policia local , un lo
cal de usos múltiples e unha 
biblioteca municipal.~ 
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Acordan iniciativas contra a precariedade, a inseguddade e os subcontratos 
-

Delegado~ sindicais da cOnstrución 
·de 30 paises reúnense en Vigo 

1 • 

-0- A. ESTÉVEZ 

Do 27 ao 29 de Novembro reu
ní ronse en Vigo delegados de 
sindicatos da construción e ma
deira de trinta paises. Foi a pri
meira vez que a rama da cons
trución da Unión Sindical Inter
nacional celebraba a sua confe
réncia anual na Galiza. Ademais 
do debate interno da organiza
ció ns, esta 12ª conteréncia 
mundial puxo en marcha dife
rentes iniciativas contra o em
prego precário, a subcontrata
ción, os riscos !abarais e o tra
ballo infantil. o encentro tamén 
estivo marcado polos problemas 
dalguns delegados para chegar 
a Gal iza: o ·senegalés Mamadou 
Daba foi retido ao chegar a Ma
drid durante un par de t:lOras e os-
delegados libios non cor:isegui
ron o visado. "Entendemos que 
non houbo boa vontade por parte 
da embaixada española", sinalan 
desde a CIG, central encarrega
da da organización. Estiveron 
presentes delegados de Albariia, 
Angola, Brasil, Australia, Chile, 
Franza, Dinamarca, Exipto, Cu
ba, ·Nepal, Nixeria, Portugal e 

Grécia, entre outros pai~es. 

A primeira medida aprobada 
na conferéncia está programa
da para Xuño de 1998 e diríxe
se contra o emprego en precá
r i o . As 
mobiliza
cións in-
t e r ·n a -
cionais 
van coin: 
cidir coa 
conferén
cia da Or
ganización V> 1 
Interna-~ 
cional do~ 
Traballo. :;'. 

maior número de vítimas mor
tais. · · 

"O problema da seguridade no 
traballo é un problema qu-e atinxe 
aos paises desenvolvidos e aos 

· ·· do terceiro 
mundo . 

,_ Por exem
p 1 o, na 
constru
c i ó n 
dunha no
va ponte 
en Portu-

, (\ ~e.gy~da Anxo Pére:z Carballo, un dos res~nsábeis do CIG-
1 n 1 C 1 a t 1 V a Construción, e José l;linis, Sehetário da rama na UIS. 

. gal. morre
ro n oito 
traballa
d o r e s 
d u n h a 
vez. Os 
empresá-vai orien~ . 

tada contra aos produtos peri
gosos xa que os trab~lladores 
da construción están en con
tacto con disolventes, pós can
ceríxenos e fibras tóxicas, por 
exemplo, o amianto. A seguri
dade no traballo tamén ocupou 
parte das sesións da conferén
cia ao ser a construción o se
gundo sector mundial con 

rios, mália existir unha directiva 
comunitária que estabelece os 
mí[limos de seguridade, non a 
cumpren ; Xa foi implantada en 
1992 e foi ratificada por poucos 
paises. Os accidentes danse en 
duas situaciórís, nas gruas e _nas . 
excavacións, arriba e abaixo", si
nala o secretári6 xeral dª Cons
tn..ición na UIS, o portugués José 

RObert Brum, presidente da Canstrución na Unión Sindical lnlemaéional 

'Calcular o que traballa cadaquén para pagarlle no_n é un reparto de emprego. xusto' 
• 1 . • • •• 

O francés Robert Brum é o pre-
. sidente da rama da Construción 
da Unión Sindical Internacional. 
Memoro da CGT,, opina que 
subcontratación e precarieda
de son os 
elementos · 
que impi
den unha 
dignifica
cións do.s· 
traballa
dores da 
constrcuc
ción e da 
madeira. 
Comparte 
as expec
tativas xe
radas nas .· 
forzas sin
dicais e de 

· esquerda 
sobnre a 

. chegada 
ao Gover
no de Lio
nel Jospin 
pero criti
ca as con
cesións á 
patror.lal. 
"O reparto 
de emprego non ten que pasar 
por conxelar ou reducir os salá
rios", di. 

Vostedes sinalan a precarie
dade. como un impedimento 
para a ~cción sindical. 

Por duas razóns que son com
plementarias ademais: estar 
ameazado co paro é unha razón 
para un sentimento de medo. rs
to leva queran pasar desaperci
bidos. Os traballadores en pre
cário pensan que a organiza
cións sindicais van defender un 

modelo de trabailo estabel que 
non se corresponden · cos seus 

· intereses. Son os sindicatos os 
que teñen q1.1e facer fincapé en 
erradicar est_a idea. Hai que 

chamar 
aos · tra
ba 11 ad o
res a afi
liarse se
xa cal se- . 
xa o seu 
problema, 
grande ou 
pequeno . -

O sector 
está mar"' . 
cado po
las sub
contrata
c - i ó n . 
Vostedes 
sinalan 
que isto 
é negati
vo. Por 
que? 

Desde hai 
' un tempo 

A. IGLESIAS non se tra-
ta dunha 

coopéración técnica, xan non se. 
trata de cubrir as caréncias en 
persoal especializado das que 
pode adoecer unha empresa. 
Agora máis ben trátase dunha 
xestión de man de obra , o cal 
provoca que as grandes empre
sas desfáganse dos problemas 
xerados polo emprego. As sub
contratas reducen ainda máis os 
direitos sociais dos traballadores 
e levan a salários non declara. 
dos, contrat?s en precário. 

Cal é a incidénci~ das medi
das sobre emprego formula-

das por Lionel Jospin? 

Lionel Jospin xerou moitas ex
pectativas tanto na criación de 
emprego como neutros temas 
porque xa non nos atopamos 
frente ao governo de direitas que 
fixo retroceder os direitos so
ciais. Atopámonos nunha situa
ción complexa na que se vislum
bra. a posibilidade de cambiar as 
correlacións de forza. Os traba
lladores son os que teñen que 
aproveitar a situación para pro
gresar. P~ro todos os proxectos 
que está preparando o Governo 
de Jospin teñen aspectos negati
vos : estanse face ndo conce
sióos aos obxecti vos da patro
nai. Por iso ternos que loitar con
tra a anualización do tempo de 
traballo, é dicir o cálculo das ho
ras que traballa Cé;lda persoa, ou 
a conxelación dos salários. 

Coinciden as forzas sindicais 
francesas na análise da cons
trución europea .que se está a 
levar a cabo? · 

Dunha maneira xerál, Goincidi 
mos que o Tratado de Maastrich 
cos planos de estabilidade vai 
en contra dos direitos dos traba
~ladores. Mália as diferéncias 
entre os próprios sinaicatos, dé
monos canta de que hai ele
mentos comuns na loita contra 
as consecuér:1cias de Maastrich. 
Cando o Governo francés f ala 
de elevar a taxa de emprego a 
nivel europeo, estamos con el 
pero, ao mesmo tempo, somos 
conscientes de que Jospin tala 
pero non hai actos concretos . 
De calquem maneira, sempre é 
preferífel que o Governo fale de 
criar emprego que de reducir o 
déficit público. + 

4 DE DECEMBRO DE 1997 

s ·orteando 
MANUELCAO 

M~itas veces, criticamos desde es tas páxinas as actuacións de 
determinados organismos ou institucións. Pois ben, cabe fe lici
tar neste caso . á institución militar española polo aproveita
mento demostrado das ensinanzas recibidas durante tantos 
anos a pau limpo. Millán Astray es taría encantado e feliz ao 
comprobar que o seu maxistério non caeu en saco roto. O seu 
famoso berro: "Muera la inteligencia" ten importantes seguido
res e velaí o máis difícil ainda. 

Non é fácil no terceiro país máis ludópata do planeta, no que o 
sector do xogo é relativameqte importante a nivel tecnolóxi
co, e no que se fan sorteos para case todo, que unha inst itución 
como o Exército español sexa incapaz de ortear ben a que 
librarán da mili por excedente de continxen te. Bastaría dele
gar nos expertos loteiro para facer a cou as b n e rápido, ade
mais de aproveitar uil capital human xa formado. Mái non, 
ese afán de chapuzas que todo levamo dentro debeu levar ao 
responsábeis militares a pensar que ortear é un traballo mecá
nico-manual que poderíamos traducir como darlle ao b mb . 
Excluida a tentación intelectual pola sábia herdanza r cibida 
só nos queda felicitarno porque n o Exércit t ña p uca 
oportunidades de defendemo , p i co actual n ivel de tecnolo
xías e sofisticación d armament convencional p deríamo 
caír sen clamo conta víctimas do "lume amigo" implemente 
por imper{cia e incompeténcia. 

Esta pequena diatriba só ven s conto polos ano e anos que tive
mos que aturar aos govemos cuarteleiros de turno para, ainda, a 
princípios dos oitenta ver como un grupo de iletrado pretendía 
salvamos por enésima vez. Máis non cabe dúbida de que a evo
lución do Exército español foi moi positiva coa in talaci 'n da 
democrácia. Hai que ver que ben lle entou ao no o Exército a 
integración en organismos militares internacionais onde puide
ron aprender educación, idiomas, preparación técnica e un res
peito pola sociedade civil. As misións humanitárias dos militare 
españois en guerras fratricidas e de infausta lembranza como a de 
lugoslavia acrescentou o valores positivos dos eus integrante e 
a vertente pacificadora que, a veces, poden ter as forzas armadas. 

~ Tal vez, os militar~ españois se acaben especializando en epa
rar aos contendentes das mú ltiples batallas libradas no planeta e 
en xerar lazos de colaboración que permitan a reconstrución do 
seus países e un avance nas liberdades democráticas. Mira por 
onde, este Exército, adicado case sempre á destrución de cultu
ras próprias e alleas pode acabar convertido nun rabaño de año 
promotor da toleráncia e a convivéncia intercultural. 

'Só nos queda felicitarnos porque o 
noso Exército teña poucas 

oportunidades de defendemos". 

Afortunadamente, as fo rzas armadas xa non meten medó á so
ciedade española pero, tampouco son un grande atractivo para 
os mozos tal como demóstran o número de insubmisos e ob
xectores alérxicos á profesión de armas. A supresión do serví
cio militar obrigatório e a criación dun Exército profesional, 
pequeno, ben equipado e coordinado coas ihstitucións milita
res internacionais é un. paso adiante· na liña correcta, sempre 
na espera do momento, que desexaríamos próximo, da absOluta 
obsolescéncia ·do material e das estruturas mili tares organizadas 
e pagadas por todos os cidadáns. • 



7 

SOCIEDADE 
4 DE DECEMBRO DE 1997 A NOSA TEllPi.A 

· Apostouse polo consenso e a integ~ación ante os graves problemas que sofre a profisión 

O IV Congreso de Periodistas 
decidiu a criación dun Coiéxio Profisional . -

-* E.L. 

Tiveron que pasar doce longos anos para que se puxese en 
marcha nun novo Congreso de Xornalistas unha das princi
pais resolúcións adoptados no terceira edición: a cria.ción 
dun Coléxio Profisional. Esta .era a única misión coa que foi. 
convocado o Congreso que rematou coa misión cumprida. A 
decisión foi tomada por ampla maioría: cento vintetres votos 
a favor, sete en contra e tres abstencións. A necesidade do 
maior consenso posíbel era unha das necesidades que se fa
cia sentir en case todos os presentes. Tentouse, por iso, integrar 
ao maior número de profisionais e facer xuntoiro de vontades. 

O acceso á profesión , que las
trara os dous primeiros congre
sos , quedando aparcado no 
terceiro para debater a situa
ción real na que se atopan os 
traballadores da comunicación, 
voltou de novo a centrar estes 
debates como eixo cardinal. No 
texto consensuado pola maioria 
das asociacións profisionais 
que funcionaron a xeito de xes
tora para pór a andar o congre
so, recollíanse tres vias para 
pertencer ao Coléxio Profisio
nal. Por unha banda os licen
ciados nas diferentes ramas de 
comunicación social , por outra 

os pertencentes ás Asociacións 
da Prensa e unha terceira , a 
daqueles profisionais que exer
ceran como tales sen cumprir 
as duas primeiras en 1990, da
ta de constitución da Facultade 
de Ciéncias de Información de 
Compostela. 

Por parte da Asociación de 
Prensa de Vigo pretendíase 
pechar calquera aceso aos non 
licenciados ou membros da 
FAPE. Pala sua banda, a Aso
ciación de Xornalistas de Vigo, 
maioritária nesa cidade, apre·
sentou unha emenda na que 

A. EqÉ\'EZ 

A televisión comprende 
aos agresores 

Emít e un programa en Antena 3 TV, cunha audiéncia máis que 
estimábel, que se chama Lo que necesitas es amor. O seu conductor, 
Je u Puente, é un experto en convencer a mulleres agredidas polo 
eu home de que o perdón e a volta co eu marido é o único camiño 

posíbel. Nun do últimos programas, un home desconsolado requeria 
a o lta da ua muller de poi de ter mallado nela unha .dúcia de ve, 
ce . A ua muller non atendeu a chamada pé ie a que Je us Puente 
in i tiu en que e ·coitara a mensaxe. Non é nen mvito menos a pri, 
meira v : qu agre ore atopan a porta aberta ne te espácio tele, 
vi l qu s u pre ntador r lama a compren ión da audiéncia 
argum n tand) qu "mao mt ment pa ámol todo ". Qu izai lle 
int r a programa a o dun ax nte da pol ic ia local de Vigo, 
qu e tá ndo xu lgad ) ·te. d ia · por mal lar violar a ua ex moza 
n m - J Mai durant toda unha noit . and v1cmo entra, 
r m n 1 pi o, al gou qu " tt ba di utindo cunha rapaza". Non fo i 
apm-rndo do traba llo, asi que e tá localizábel no concello de Vigo. + 
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FERROL 
DA 

"HISTORIA XERAL DE GALICIA" 

MARTES 16 DE ÜECEMBRO AS 2 0 HORAS 

NA GALERIA SARGADELOS 

COA INTERVENCION DE 

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA 

Luís OBELLEIRO 

Organiza 
A. C. Medulio 

se sostiña que todos ·os inte
grados na profisión cando .fose 
publicada a leí de criación do 
Coléxio Profisional no DOG, te
rian aceso á colexiación. Esta 
emenda foi aprobada por am-
pla maioria. - . r 

Agora a Mesa do Congreso rea
lizará todas as xestión necesá
rias para que o texto aprobaao 
sexa tramitado como texto lexis
lativo polo Parlamento galego. 
O PP e EU-EG xa deron o seu 
apoio explícito na clausura do 
congreso, faltando lamentábel
mente os voceiros do BNG e 
PSdG-PSOE. Unha vez que en~ 
tre er:i vigor a lei, unha xestora, 
integrada polos membros ·das 
distintas organización profisio
nais, deberá de convocar unha 
asemblea constituinte e nomear 
unha nova comisión para reali
zar todos os trámites necesários 
para aprobar os estatutos do 
Coléxío, nun prazo máximo de 
seis meses. 

Será cando se teña constituí-

I 

DA~ TERRA 
ASIBAw.ADA 

Traballando 
en Naveiro, 

. ,,. . 
conces1on_ana 
do concello 
da Coruña, 
por 60.000. 
pesetas ao rries 

Odia 24 de Novernbro o xulga, -
do do social n º 4 da Coruña 
emitía unha senténcia na que 
declaraba o contratos da em, 
pre~a Naveiro S .L. en fraude de 
lei e, polo ~anto, os traballado, 
res tiñan que pasar a ser con, 
tratatados de maneira indefini, 
da. A medida que atinxe a oito 
traballadores non pudo evitar o 
despedünento d~stes o 30 de 
Novembro·. Actualmente estase 
negociando a sua -reincorpora, 
ción ainda que desde a CIG, 
central que denunciou a situa, 
ción, ainda non hai compromi, 
sos da empresa. 

Estes oito traballadores traba, 
llan na asisténcia técnica do 
Teatro Rosalia de Castro e do 
Parque de Europa da Coruña en 
tarefas .de iluminación 1 monta, 
xe e tramóia desde hai .dez anos . 
Primeiro foron empregados do 

• ' • J 1 l 

do o Coléxio que se comeza
rán a abordar os graves pro-. 
blemas que sofre a profisión 
xornalística galega, até o pon
to que se está a pór en cues
tión se verdadeiramente existe 
unha profisión xornalística co
mo tal. O obxectivo de pór co- . 

• mo primei"ro paso a posta en 
marcha do Coléixo e a necesi-

. dade de consenso levou a que 
reivindica:cións e análises 
máis detallados da situación 
se pospuxesen. 

Ainda asi, apresentouse unha 
comunicación -asinada por máis 
de cen xornalistas, na que _se 
denúncia a manipulación que 
sofren os médios, pola "crecen
te tendéncia dos poderes públi
cos a condicionar o contido dos 
médios" , ao tempo que -se de
nú ncia o "deterioro das suas 
condicións de traballo". ·A pró
pria.tramitación da proposta, á 
que se opuña un minoritário 
sector, daba xa idea dos condi
cionan tes existentes hoxe- na 
profisión xornalística. • . 

, 

concello; cando este adxudicou 
· o servizo ª concesionárias, i:ra, 

baliaron para Llorente Bravo e 
agora para Naveiro S.L. Segun, 
do explica Paulo Carril, da fe, 

. deración de servizos da central 
sindical nacionalista; foi a pri, 
vatización do servizo a que pro, . 
vocou a situación actual. As 
suas xomadas de traballo che
gan a prolongarse ate quince 
horas, non se atende as suas ca, 
tegorias laborais ,alguns deles 
non cobran máis de 60.000 pe, 
setas, , non están suxeitos a 
nengun convénio colectivo e 
teñen contratos temporaü. 
Tanto no Te a tro Ros alia de 
Castro como no Parque Europa 
l:i.a i reprcsentacións teatrais a 
cotio. A asociación de actores 
galegos e o comité de empresa 
do concello da Coruña amosou 
a sua solidariedade cos oito tra, 
halladores. 

A requerimento da CIG, a ins, 
pección de traballo levantou 
acta das condicións dos oito 
traballadóres, que foi recurrida 
pola empresa. Mália o recurso, 
o xulgado do social considera 
que hai frau~e de lei e que de, 
ben ser contratados indefinida, · 
mente. Pero os empregados de 
Naveiro xa tiñan no peto o pre, 
aviso para abandoar a empresa 
o últimQ dia de Novembro. "O 
conceUo: ten-que ser capaz de 
presionCtr á concesionária para 
que dignifique as condicións la, 
.borais <lestes traballadores. É o 
responsábel en última instáncia 
desta situación. Levamos todo 
o ano intentando que o conce, 
llo interveña na regularización 
des tes empregados", sinala Pau, 
lo C arril. As negociacións es, 
tán . en m archa p e ro só hai 
compromiSos ve rba is; o dono 
de Naveiro non se decidiu a 

_acatar a enténcia. + · . 
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Encontro de 
Solidariedade con Cuba 

Perto de un cento de 
asociacións de arrírzadé e . 
solidariedade con Cuba de to
das. as c_omunidades da penín
-sula participarán durante os 
dias 6, 7 e 8 de decembro no IV 
Encontro de So!idariedade con 
Cuba. Entre as distintas activi
dades programadas, conferén
cias, -exposicións, mesas redon
das, festas e outros actos coltu
rais destaca a conferéncia so- · 
bre o pensamento do Che Gue
vara, a cargo de Hermínio Ba
rreiro; o Sábado 6 en Compos
tela. O Domingo haberá un acto 
de solidariedade, no parque Jo
sé Martí de Oleiros e unha me
sa redonda no castelo de Santa 
Cruz, sobre a "Solidariedade 
desde as institucións", coa parti
cipación de representantes polí
ticos e cargos institucionais de 
concellos e parlameotos, ade-

- mais dunha festa solidária. Co
mo remate deste IV Encentro, e 
tras da elaboración da 
resolución final, Compostela 
acollerá un acto cultural coa in
tervención de escritores e músi
cos solidários da Galiza. + 

Concentracións contra 
as <ondeas a insubmisos 

A ANOC e o MOC convocan 
en Vigo unha concentración 
de solidariedade co insubmi- . 
so Manolo Pipas para o Mér
cores 1 O de Decembro ás se
te e m~ia da tarde. Terá 
lugar diante da Federación 
Viciñal da cidade, lugar no 

- que se riegou a facer a PSS o 
insubmiso. Ao dia seguinte, 
será xulgado en Pontevedra 
onde está convocada unha 
nova concentración. En San
tiago, a ANOC tamén convo
ca unha concentración para o 
dia 1 O pol_a liberdade dos in
submisos e o Venres 12 saen 
os autobuses a Alcalá de He
nares, para solidarizarse cos 
dous galegas condeados na 
prisión militar. As últimas 
senténcias.recollen condeas 
como a de Tino Vila, que foi 
xulgado esta semana en 
Vigo, de oito anos de inabili
tación e 1 ao.croo pesetas de 
multa.+ 

Dou_s viños de 
Rias Baixas, mellores 
brancos na Gourmets 

Os viñas Pazo de Señoráns e 
Veigadares da denominación 
de orixe Rias Baixas acadaron 
unha valoración de 8,5 sobre 
1 O-na Guia de viñas Gourmets, . 
o que os situa na calificación 
de mellares viñas brancas da 
sua especiatidQde. A guia . 
Gourmets de viñas está consi
derada como a máis completa 
do Estado no seu campo. Un
ha mesa de cata formada por 
cito recoñecidos enólogos, 
convocados por José Luis Ca
sado e Gonzalo Gonzalez, 
contrastaron 3.000 viñas polo 
procedimento de cata cega. 
Pazo de Señoráns, das 
adegas do mesmo neme e Vei
gadares, de Adegas Galegas, 
sítúanse nos primeiros pastos 

- da Guia. Pazo de Señoráns 
como mellor branca seco sen 
crianza e Veigadares como 
mellor branca con crianza.+ 

r ) } ;. .. , 1 o 
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Amplo réxeitamento nq País Basca 

Á condea de HB provocará o primeiro encarceramento 
I ,/ '• ' 

dá direción dun partido· ocurrido en Europa desde 1945 
· -O-M.V. 

Partidos, sindicatos e· un aba~ 
(lO variado de entidades do 
País Basco manifestáronse xa 
en contra da cond,ea de sete 
anos de prisión contra os 23 
membros da Mesa Nacional de 
HB que ven de ditar o Tribunal 
Supremo. Ob~ervadores inter
nacionais prese·ntes no xuizo 
amasaron tamén o ·seu. estu
por. O PNV, nun duro comuni~ , 
cado; sinalou q~e ,non ten mo
tivos "para derramar bágoas 
polos líderes de HB", pero ao 
mesmo tempo asegurou que a 
senténci11 supón "unha creba 

. do estado de dereito". 

Só as forzas estatais, PP e 
PSOE, no Paí.s Basca xulgaron 
favorabelmente a sentencia 
que condea a pena de cárcere 
a ·toda a direción dun partido 
político nacionalista_ O pavo 
basca en xeral non entendeu -
está demostración de forza do 
Estado que se serviu de algo 
tan inócuo como un video elei
toral, para máis inri pedindo a 
negociacjón política, para ·ofe
recer un escarmento entre os 
sectores políticos máis próxi
mos a ETA. Entidades, aso
ciacións e partidos abertzales 
coincidiron en poñer dé mani
festo ao coñecer a senténcia a 
ameaza que esta conleva para 
a liberdade de expresión , o 
precedente anti-democrático 
que supón a condea de toda a 
direción dun ·partido político e o 
flaco favor que lle fai ás postu-

Membros da Mesa de HB nunha rol_da de prensa. 

.. ras que · defenden a paz no Pa
- ís Basco e o achegamento en

. tre os extremos políticos. 

As expectativa~ que se abren a 
partir de agora son contraditó-

- rias e ·dependen do opinante. 
Para uns vaise xerar un clima 
ainda maior de violéncia, froito 
do envalentoamento do gover
no central; par.a outros en cám- _ 
bio este pode ser un paso de 
equilíbrio ante algunha próxima 
medida de grácia de Mayor 
Oreja como seria o traslado 
·dos presos de ETA a cárceres 
próximas do País Basco. · 

(ondea maioritária 

Os sindicatos maioritários b"as
cos foron unánimes ao condear 
á senténcia. Para o sindicato 
ELA (46% dos delegados), "este · 
é un éxito do,Governo e dos que 
apostaron pala via represiva_ 
Segundo LAB (18%), "estamo.s 
ante unha mostra da involución 
política cunha orientación neo
franquista do E:stado español". 

Eusko Alkártasuna calificouna, 
pola sua parte, de "barbaridade 
xurídica". Un portavoz do partido 
de Garp.icóetxea sinalou que "o 
próprio xuizo era -xa cuestioná
bel e a senténcia moito máis". IU 
· sinala que "a condea é extrema
dament~ dura e está baseada 
en argumentos políticos, ·máis 
que xurfdicos, . polo que penaliza 
ideas democráticas, como o di-

reito á autodeterminación'.'. 

"Unha vergoña", 
segundo os observadores 
internacionais 

O comandante da revolución 
portuguesa dos caraveis, Rosa 
Coutinho considerou "unha ver
goña" a condea que "puxo de 
manifesto a falta de indepen
déncia do Tribunal". Rosa Cou
tinho asegurou "que ''traerá con
secuéncias graves para o Esta
do español". O trances Denis · 
Langlois confesouse "arrepiado" 
pala senténcia, mentres que o 
parlamentário xermano Winfried 
Wolf .calificouna de "provocación 
que busca incrementar a esca
lada de tensión". Para o domini
cano Enrique 'de León trátase 
dunha "montaxe política que re
pugna aos demócratas de todo 

M.V. - F.C. 

. . 

U~h.a l9usa para a.democrácia 

o mundo". Por último, Jean Pie
rre Garbade, membro da Liga 
Internacional ae Xuristas, ase
gu rou que "en Madrid puden 
comprobar que se trataba dun 
xuizo de guerra, no que se en
frentaban duas partes que tala
ban distintas linguaxes. O na
cionalismo español é incompatí
bel co nacionalismo basco. Es
paña actua como o fai Turquia 
co PKK, non se pode falar, non 
se pode reivindicar a indepen
dénda .. . Entón que camiño que
da para lograla?". 

Pola sua parte, HB sinalou que 
a sua liña política estaba "clara
mente fixada" e que "non sofrirá 
alteración algunha"_ As bases 
desta forza política elexirán un
ha nova Mesa Nacional lago da 
folga xeral convocada para o 
próximo dia 15. + 

menos que cada un dos membws da dire
ción abertzale. 

Quitando incidentes aillados· de orde públi, 
co no País Basco, é moi pi:obábel que· esta 
senténcia contra HB non suscite máis que 
algun comentário crítico marxinal. Pasará 
sen pena, mesmo con regocixo, pero hai 
poucas dúbidas á ' h~ra de supoñer que den
tro de dnco ou dez anos tomará á superfície 
para converterse nun dos baldóns da demo, 
crácia, nun dos feitos a incfuir no· pasivo do 
govemo de Madrid, coma 1:-íoxe os Gal·, que 
no seu dia tamén pasaron subreticiainente 
en médio do éxito dun govetno crecido (co, 
ino o de agora). E non resulta difícil adivi; 
ñalo. porque este xuizo xa está servindo, na 

Pero estas cousas n~n danan só ao govemo, 
senón a todo o conglomerado de forzas 
estatais entr:e as que cada día se deixan ver 
máis coincidéncias en certos temas . Difi, 
xentes do PSOE afirmaron, comentando a 
serrténcia, que unon se xulgou á direción 
dun partido; ?enón a unhas persoas". Flaco 
sofisma que non oculta que esas persoas 
eran todas membros da Mesa Nacional de 

A senténcia demostra, por último, que aco
llerse á Constitución e realizar unha defen, 
sa -loubada por todós . os que qu~xeron 
manter a obxetividade- dentro dos paráme
tros estritamente legais, serve parn o mes, 

. actualidade, para desprestixiar a España, 
máis alá das suas fronteiras e máis alá de on, 
de Miguel Angel Rodríguez pode exercer o 
seu control informativo. - · 

. 'liB e que· nori houbo nengun mem~ro da 
citada Mesa .que :qon fose condeado. Tam
,pouco se tivo en con ta que o video d€ autos 
nen seque-ra se emitiu. HB mereceu castigo 
só por telo remitido a TVE. A senténcia re
sultou máis dura que no caso, por exemplo, 
dun membro de ET A que recentemente foi 
condeado a catro anos de prisión por cola, 
borar con banda armada, .é dicer tres anos 

. mo que erguerse levantando o puño, cantar 
o Eusko Gudariak e non recoñecer ao tribu
nal como fan os presos máis belix:erantes de 
ET A. Os maxistrados e os que aproban esta 
condea optaron, como ven sucedendo nos 
últimos trinta anos, pola alternativa máis 
dura. Sondeos de hai pouco máis dun mes 
non predecian nengunha baixada· de HB 
nas próximas eleicións.: Vaticinarán os pró, 
ximos un crecemento? • 

4 DE DECEMBRO DE 1997 

Comeza o xuízo 
a Mário Conde 

O Govérno central tivo que 
negar que existisen presións 
do ex banqueiro de Banesto, 
Mário Conde, no xuízo que 
comezou o Luns 1 de Decem
bro na Audiéncia Nacional 
contra el e dez colaboradores 
máis, que se enfrentan a peti
ción de penas que suman 145 
anos de cárcere -a Conde pé
denlle 35 anos e seis meses
pola presunta comisión de vá
rios delitos relacionados con. 
estafas, a'propriacións indebi
das e falsidade en documento 
mercantil por valor de 16.000 
millóns de pesetas. Os acusa
dos personáronse na sala da 
Audiéí).Cia con 27 avogados e 
a ·defensa de Mário Conde 
apresentou ante presidéncia 
do tribunal un escrito de pres
cripción dos delitos que foi re
xeitado. + 

Desmantelar a nuclear 
de Vandellos 
costará 100.000 millóns 

O desmantelamento e sela
do total da central nuclear 
de Vandellos 1 requerirá em
prego de 30 anos e o 
desembolso de 100.000 mi
llóns de pesetas, segundo 
calculou a Empresa 
Nacional de Residuos 
(Enresa), que será o 
organismo encargado de di
rixir a operación. A central 
de Vandellos 1 é a única nu
clear pechada na história do 
Estado e para que o Conse
llo de Seguridade Nuclear 
decidise tomar esta medida 
houbo de producirse un 
grave acidente en 1989, 
cando un incéndio afectou á 
parte convencional da esta
ción eléctrica. Vandellos es
tivo aberta 12 anos e a sua 
capacidade de produción 
enerxética era de 480 mega
wátios.+ 

Os escindididos de IU 
achéganse ao PSOE 
na sua apresentación 
ao eleitorado 

Nun acto no que non faltaron 
mensaxes de achegamento 
ao PSOE, o Sábado 29 de 
Novembro apresentouse en 
Madrid, no local da UGT, o 
lanzamento eleitoral das or
ganizacións escindidas de 
IU. Estiveron presentes Nue
va Izquierda, con Cristina Al
meida, Iniciativa per Catalun
ya, con Rafael Ribó e 
Esquerda Galega, con Anxo 
Guerreiro, asi como Os Ver
des e representacións de 
Cantábria, Valéncia e Caste
la-A- Mancha. A converxén
cia de esquerda foi o ponto 
central das intervencións, 
con chamadas ao PSOE, "ví
tima dos erros dalguns 
dirixentes" e cunha mensaxe 
de proxecto conx.unto cos so
cialistas. Os participantes xa 
puxeron data, no vindeiro 
mes de Abril, para un novo 
encontro. Apoian esta inciati
va o secretários xerais de 
CCOO e .UGT, António 

. Gutierrez e Cándido 
Méndez.+ 
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A Segurid~de Social .suiza poderiase e~cargar da búsqueda 

O maior s_indicato suizo reclama a ~~rna que; 
se devolvan miles de miHóns de penSións " · · · 
complementares aOs emigrantes retornados . 

~ XAN CARBALLA 

Unha investigación do mei
rande sindicato suízo (SIB) 
en oito caixas de pensións 
do sector da construcción 
en vários cantóns, permitiu 
localizar perto de 68.000 
contas durmidas cuns fon
dos por devolver de 40.000 
millóns de pesetas. A cen
tral suíza reclama unha in
tervención activa da seguri
dade social suiza na bús
queda dos titulares desa 
prestación complementária. 

Apesar de levar máis de un ano 
denunciado nos meios de co
municación, o escándalo das 
pensións complementares sui
zas anteriores a 1985 segue 
sen ser resalto. Agora a princi
pai organización sindical suíza, 
o Syndicat Industrie et Batti
ment (SIB), ven de realizar un
ha investigación que confirma as 
previsións feítas polo SIT de Xe
nevra e asumidas pala CIG gale
ga: centos de miles de millóns de 
pesetas deben ser devoltos a 
emigrantes xa retornados aos 
seus países. Unha moi relevante 
porcentaxe deses cartos corres
ponden a emigrantes galegas. 

A novidade do proceso, agora 
retomado con forza polo SIB, é 
que se conseguiu o compromiso 
da OF AS ( Office fédéral des as
surances sociales) , para trami
tar as reclamacións feítas desde 
os seus países polos emigran
tes xa retornados. Dese xeito, o 
labor que até agora viñan facen
do volunariamente sindcatos e 
sindicalistas , pasarían a ter a 
cobertura organizativa dun or
ganismo oficial suízo que esta
belece un departamento de 
"Cantas esquencidas". 

Unha protección 
esquencida 

Os emigrantes na Suiza coñecen 
desde 1985, que a maiores da 
cotización de xubilación, na sua 
folla de salario fanlles un descan
to para unha Caixa de Pensións 
suplementar (coñecida por se
gundo pilar ou pensión casa), que 
lles é devolta íntegramente no ca
so de abandoar definitivamente o 
país ou se quixer construir unha 
vivenda na Suiza. O problema 
das "cantas esquencidas", xurde 
porque estas Pensións Comple
mentares están reguladas por Leí 
desde 1985·, pero moitos anos 
antes xa comezaron a porse en 
marcha en moitos sectores con 
descoñecemento ou escaa ir.lfor
maicón dos traballadores. 

As persoas que regresaron de 
Suiza denantes de 1985 (sobre
maneira .traballadores estacio
nais), abandoaron o país sen 
saber que deixaban atrás eses 
cartas, que apesar de non ser 
recollidos, seguiron aumentan
do o seu montante ao estar pro
duci ndo réditos continuamente. 
En vários casos tramitados pela 
CIG e os seus delegados na 
Suíza, persoas con -27 meses 

..,,,.....,----..,,,, A ·atitude oficial das instito
cións galegas . foi inibirse do 
problema da búsqueda deses 
lraballadores ou misturar a in
formación de pensións· de ve~ 
llez e complementares. A Se
guridade Social española dis
tribuiu uns folletos nos conce
llos, encarregándose de, enviar -
algunha documentación aos 
consulados suízos que se ma
nifestan incapaces de abordar 
unha investigación polas máis 
de 14.200 caixas·de pensións 
que hai hoxe na Suíza. 

O proceso que agora se abre 
permitirá dirixirse, ás persoas 
que se consideren afectadas, á 
antedita OFAS (Effingerstrasse 
33 -3003 Berna J Fax -07-41-31-
3227841 ), onde fprnecendo un
ha série de dados básicos (em
presas onde se traballou, datos 
persoais, número da segurida-

INTERFOTO de socia) suíza, ... ) buscarán· a 
de traballo do ano 1977 ao posíbel renda_perdida. 
1979, recuperaron unha média 
de 150.000 pesetas e como re
collemos nunha reportaxe (nº 
761) o caso dunha família emi
grantes que vitara deixando alá 
800.000 pesetas. A prensa suí
za tamén documentou casos 
galegas de vários millóns de pe
setas nestas cantas esquenci
das. (nº 770 de A Nosa Terra) 

A outra reclamación do ·SIB é 
que sexa a própria Seguridade 
Social suíza a que se encargue 
de buscar de ofícib a todas as 
persoas que xa delxaron o país, 
e unha vez localizadas en cola
boración coas autoridades dos 
paises de orixe proc~der a de
volverlle eses cartas.+ , 

Pensións- esquencidas n·a construcción 

Caixa Número de cantas Montante total 
(en millóns de pesetas) 

CRP- Vaud 20.000 8.000 

CP- Xenebra 16.000 5.900 

CAPRA- Xenebra 280 150 

CPPMC- Xenebra 3.830 2.500 

VSBV- Zürich 18.000 19.000 

PK SBV - Zürich 7.000 6.000 

CRP - VAlais 750 250 

CAPAV Valais 2.500 300 
' 

Total 68.360 42.100 

Investigación do SIB en oito caixas de pensións do sector da construcción. Na 
Suíza hai até 12.800 caixas , en todos os sectores , ainda que o da construcción 
estímase o de maior cuantia. 

M. VEIGA 

Clima e consumo 
Din que aos governos reunidos estes dias en Kioto custoulle dez 
anos de investigacións o ter chegado á conclusión de que detrás dos 
cámbios climáticos está a acción dos humanos. Parece máis unha 
coartada que unha explicación, porque hai moito que se sabe quen 
son os vetdadeiros culpábeis das deforestacións de grandes masas 
arbóreas en Africa e n·o Amazonas e os efeitos que estas provocan 
sobre o clima. Pero, sobre todo, non é preciso remi.tirse a nertgun 
estudo para saber que a contaminación atmosférica e a destrución 
da natureza teñen a sua raiz no consumismo. 

O economista malaio Martín Khor explícao nestes termos: "O 20% 
da povoación vive no primeiro mundo e consume o 80% dos recur, 
sos mundiais. Toda a imensa povoa~ión do terceiro mundo só cun, 
sume unha cuarta parte do que utiliza o norte! Cal é o problema? 
Povoación ou consumo?". · 

Refl'exionando un pouco máis sobre as palabras de Khor pódese de, 
ducir que se todo o mundo imitase o modelo de consumo nortea., 
.mericano o planeta estalaria. + · • · 

.,, .. 
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Novas coma esta pódens~ evitar. Entre todos, empresarios e traballadores, debemos reducirmos 
os actuais e alarmantes indices de siniestralidade laboral (máis de 600.000 accidentes de traballo producidos, 

con preto ae LOOO mortos e máis de 2 billóns de pesetas de perdas estimados en 1996), 
-que supoñen un grave problema, humano, social e económico. 

Os-emptesarios deben avali~r os riscos que non se puideron eliminar, e planificaren e executaren polo tanto 
as fr!edidas de· segur'idade axeitadas, integrando esta prevención na política de xestión da empresa, como 

parté inseparable do proceso productivo., A Lei de Prevención de Riscos Laborais e a formación dos traballadores 
son as súas mellar.es ferramentas para o. acadar. 

•

·FONDO 
SOCIAL 
EUROPEO 

Os traballadores e os seus representantes teñen dereito a participaren na empresa nas 
cuestións relacionadas coa prevención de riscos no traballo, dó mesmo .xeito que a unha información 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

: 

I' 
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e formación suficientes sobre estes riscos e o xeito de os previr; 
e deben cumprir todas as medidas de prevención establecidas na súa empresa, . 

tanto pola súa propia seguridade como pola dos seus compañeiros. A formación 
forma parte do dereito xeral dos traballadores a unha protección eficaz en 

· seguridade e saúde no traballo. 

Investir en seguridade e cumprir a Leí, sempre é rendible. 
A formación dos traballadores, tamén. 
Para que a boa nova sexa xustamente a ausencia de noticias. 

FUNDACION 
PARA LA 

FORMACION· 
CONTINUA 

FORCEM 

17 
Nº 807 - ANO XX 

6 COMISION NACIONAL 
- DE SEGURIDAD Y SALUD 

. · · EN EL TRABAJO 



rº) 

#( 

(. 

· · Abel Caballero 
criticoulle a Fraga, 
durante a campaña 
eleitoral, o .ter 
inaugurado tramos 
inexistentes de autovia 
en Pedrafita.· A oficina 
de prensa do PP 
acusou. daquela ao 

1 1 PSOE de difamación. 
1 Esta semana Fraga 
: ven ·de recoñecer que 

1 si, efectiyamente, 

1 "non había obras, pero 
1 aproveitamos un acto 
1 perta, para facer alí 
1 unha inauguración 

1 

simbólica. Que ter. de 
mao ... ?". 

Miguel Angel Cortés, 
Director General de 

.Cultura do Ministério, 
afirmou o pasado 
Martes, dia 2, en Vigo 
que habia tropocentos 
millóns destinados ao 
museo de arte 
contemporánea desta 
cidade. Pero quince · 
días antes, a ministra · 
Esperanza Aguirre 
recoñecera nas 

. Cortes, ante unha 
pergunta do deputado 
nacionalista Guillerme 
Vázquez,. que non 
había nengu.nha 
partida 9onsignada 
nos orzamerítos para a 
obra citada. 

l 
1 
I , 
1 
1 

1 

Pilar Urbano canta, 
no seu último lib~o, 
que os lemas: "Bascas 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN (ODAX 
VIGO 
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Bib'lioteca 
en castelán 
O servizo informático da- Biblio
teca da Universidade da Coruña 
utiliza inicialmente· como língua · 
veículo o castefán, ainda que o 
usuário, despo.is de furgar ün 
anaco, pode solicitar o .uso dou
tros idiomas, concretamente, in-
glés e galega. · 

,r 

Pois ben, nalguns terminais, so
licitando o uso do galega, a 
maioria dos comandos e expre
sións aparecen en inglés. Trilin
güismo harmónico?• 

RDBERTO DACOSTA TABOAS 
· (A CORUÑA) 

Tristuras dun 
licenciado 
. en galegó-.-portugués 
Lin estes días en vários xornais, 
e recibin por outros médios, in
formación sobre o que parece 
ser que nos fixeron coa carreira 
aos licenciados de galega-portu
gués ou, como queren outros, 
galegoportugués. A min, e a es
tas alturas, tanto che me ·dá. 
Non son' lusista, como son os 
que segundo parece descubri
ron o pastel, nen son oficialista. 
Creo que deberian chegar a un 
acordo todos e deixar de foder o 
galega (e perdoade a expre
sión). ·E é que os problemas 
sonche ben outro~ ... 

Sei, porque non son parvo, que 
AGAL vai 
querer sacar 
'beneficio ago-
ra que os ofi-
cialistas mete- Todos sabemos -
ron · a pata 
ben fondo, e 
non por isa 
me vou volver 
lusista, ·se é o 
que pensa
·ban. Só me 
faria lusista se 
lograsen con
vencerme de 
que é o mellar 
para o gal ego. 
Nembargan
tes si sei que 
os organis
mos oficiais 
representan-
tes do galega 
deberían- ter 
s¡;ibido o que 

que os Cursiijos 
de Galego son 
repartidos a 
dedo e que en 
moitas ocasións 
van parar 
precisamente a 
profesores que 
xa están 
traballando. 

-nos estaban a fazer e que se 
non dixeron nada até agora por
que non lles interesaba ou sim
plemente porque non o sabían: 
E xa non sei o que é peor, por
que no último caso demostran 
acadar unha incompetencia que 
roza claramente a ridiculez. Tan 
difícil me é de crer unha.--c0usa 
coma a outra. -

O caso é que un ve cousas-e 'xa _, 
está de volta. Certo é, como me 
dixo un lusista, que é estraño · 
que no Departamento de Gale
ga e TIO 1 LGA non haxa ninguén 
que no'n éomulgue en maior ou 
menor medida coa normativa, 
que non sexa do grémio, va
mos. A estas alturas todos sa
bemos como está o ramo. To
dos sabemos, por exemplo, que 
os Cursiños de Galega son re
partiaos a dedo e que en moitas 
ocasións van parar precisamen-

ANOSATERRA 

O NOSO MODELO 
TELEVISIVO É O DO 

SACERDOTE APELES, O POLICIA 
AMEDO E O BANQUEIRO MÁRIO . 

NADA DE ETARRAS CON 
ALTERNATIVAS, NEN 

te a profesores que xa están tra
.ballando e que, ás veces, nen 
sequera son de galega. E al
guns reciben dous cursiños so 
mesmo tempo mentres outros 
non recib~n nengun, á vontade 
de quen os distribúe. Non vou 
denunciar casos concretos, pero 
todo o' mundo convirá comigo 
en que o sistema se empr~sta a 
todo tipo de abusos e dubido 
que sexa legal. Ninguén deberia 
repartir a dedo nunha democrá
cia cartas públicos que son de 
todos. Non vou falar tampouco 
dos negócios das editoriais e 
das traducións de galego, que é 
ben triste. 

Pero si quero que se saiba que, 
como diria Shakespeare, algo 
cheira a podre no mundo do ga
.le@o ... + 

AMANCIO REI 
(SANTIAGO) 

Unha pluma nova 
Hoxe estren.o pluma. Parecera 
alegre moza, e neste primeiro 
contacto un algo arisca. Achéga
se un silencio, e faise mesta a 
desconfianza do peso das pala
bras. Atoutiñando, con dificultade 
propia de me- . 
llar causa, co- -
mezo a me 
afacer ó seu O , · 
tacto: e ela és- UntCO que 
ta miña can- acaso quera 
seira: É1ste sexa coller liña 
afán de esco-
rar as letras, : do renglón e 
esos des.velos, estrar nela 
cara ad1ante, 
p recu.ra nd o garabatos de 
non se1 se sa-
berei ben que neno. 
misterioso froi-
to. Paréceme 
que ten gana 
de trazo groso, de deixar unha 
pegada firmemente apretada con
tra o tempo: quereme abrigar a 
agrandar a letra ou agachar as 
palabras . Quen sabe? O único 

XORNALISTAS 
EN SOSTÉN. 

. que acaso quera sexa enredar, 
coller a lene liña do renglón e es
trar nela garabatos de nena, mais 
que garatuxas de amor, acendi
das moxicas que agatuñen polo 
irío aire da invernía. Un meu de
sexo sería ofrendár o pequeno 
brinco da carriza, ou o alegre ca-

. latría da festa. A verea que nos 
· arreda da sombra, o inferno da 
soidade -os outros?- e o arre
guizo estarrecido diante da sem
pre estulta inmisericordia. Causas 
que me fagan, se non mellor, a-lo 
menos un chisco mais listo. Con 
·todo, acaso a ciencia consista na 
tarefa do acomodo, no progredir 
lento mais constante das cansei
ras, xa que, en fin de cantas, to
dos os camiños conducen á mes
ma despedida. Lembro: Eppur si 
muove. Quén sabe?• 

XERARDO MÉNDEZ 
(ÜURENSE) 

Graciñas Lugo 
Con certo retraso decídome a 
escr:ibir esta carta que respon
de a unha promesa de agrade
cemento público feita no trans
curso das oposicións que, ao 
final., otorgáronme un pasto de 
traballo. 

Quera desde aquí dar as grácias 
sobre todo á C/G Formación pola 
súa axuda na preparación e for
mación das persoas desempre
gadas que· coma min buscaba
mo? unha saída ao pozo do de
semprego. Graciñas .en especial 
ao seu persoal administrativo, 
aos monitores e desde lago aos 
meus compañeiros de curso pala 
súa comprensión e apoio. Graci
ñas á CIG Saúde, xa que sen a 
súa cooperación desinteresada 
na formación, tanto teórica coma 
práctica, estou seguro que xa
mais lograría este traballo. 

Graciñas, tamén, á cidade de 
Lugo por ser como é -pésie ás 
súas autoridades locais e provin
ciais-, por conservar, aínda, ese 
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aire que fai que no pasear polas 
súas rúas, carballeiras e muralla 
os carpos cansos e os espíritos 
desacougados descansen e 
amainen .. 

Graciñas ao 
seu xornal El 
Progreso por 
permitir, sem
pre, expresar 
as miñas ide
as. 

Graciñas cla
ro está, aos · 
nosos veciños 

Grácias sobre 
todoá CIG 
Formación pola 
súa axuda. 

da Rúa do Franco, aos nasos 
amigos ... 

Graciñas ás xentes de Lugo tan 
entrañábeis e hospitalárias , e 
ante todo ás do Clube Cultural 
Valle-lnclán que loitan porque o 
corazón da cidade que irradia 
ese aroma de amizade, história, 
cultura e optimismo non pare 
nunca de latexar. • 

CELso A. MAGARIÑO Co TA 
(ARZUA) 

Violencia arcaica 
As , para algus, democráticas 
manhancinhas galegas tiram áo 
ar, mudas cantigas de desespe
ranc;a arcaica ; arcaica porque a 
sua velhice fainos ver um ente
rramento em vida, mas só esso, 
um enterramento que resurge 
constantemente de entre as en
tranhas do despotismo. Tuverom 
que sair mulheres facultativas e 
chegar ate a "embaixada" de A 
Nosa Terra e no nº 803, infor
marnos da violencia que sofre a 
mulher nestes tempos e no nos
so entorno. Tenho a sensac;om 
que estamos a viver no ano 1700 
e que as mulheres som na socie
dade, o que os negros eram para 
os brancas, naqueles tempos. O 
98% das mulheres comec;;:am 
ainda agora a darse canta do 
seu significado social , e quánto 
lhe queda para facer ver ao mun
do que é um ser humano femia 
com os mesmos direitos que um 
ser humano 
macho? Cómo 
se explica a 
violencia num 
tanto por cem 
tal alto, num 
homem razoa
dor qué foi pa
rid o por mul
her? Credes 
que há tigre 
que paira le
ons? Por lei 
natural a mul
her é exacta
mente igual ao 
homem, so-
bretudo inte-

Cómo se explica 
a violencia num 
tanto por cem tal 
alto, num 
homem 
razoador qué foi 
parido por 
mulher? 

lectualmente, ninguem pode pa
rir seres inferiores ou superiores! 
-Qué passa com esse despotis
mo? Só o ter poder é motivo? Sé 
se chegou a trajéctoria familiar 
actual tam pejudicial para a íf!Ul
her, polo motivo progreac;;:om; e 
que o homem esta-se a. compor
tar intelectualmente inferior a 
mulher, (selo nom cabería dentro 
dos ambitos naturais) esta-se a 
comportar de um jeito que de
mostra o mal feíta que esta a ins
tituic;;:áo "matrimonio", com o am
bito educacional para tal menes-
ter inCluido. · ' 

Esta-se a podrecer. unha insti
tuic;áo que o homem loita por 
preservar, sem olhar donde por-
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Nº 807 - ANO XX 1 si, ETA non" e "Miguel 
1 -Ange_I somos to_dos" 
1 son da autoria do 

Que pensa do xuízo a Mário Conde? 
1 CESIO. A estratéxia 

de "manifestápións 
espontáneas" foi 
maquinada tamén nas 
oficinas dos servícios 
secretos. 

1 

Xúlio Fabián Xosé António Mário Miguel 

Emigrante retomado Estudante Decorador· Biólogc; Estudante 

Espero que saia mal. Es- Non estou moi enteir.a- Non sei nada do que está Paréceme ben que o xul- Supoño que será un deses 
tou no e tranxeiro, en do, pero penso que quen a pasar co ex banqueiro , guen e que o metan na macroxuízos en candelei-
Bélxica concretamente, as fai remata pagándoas. de Ban~sto. Eu non leo a cadea trinta anos. Polo ro no Estado moito tem-
de de hai 34 ano e agora Ao princípio se cadra prensa, non vexo os tele- que sei é un trepa que pe- . po. Pero non, sei se é tan 
lev tre mee en Lugo e Conde tiña pouco cargo xomais nen escoito a rá- gou o pelotazo. Está a importante. E unha per-
vexo a televi ión españo- de culpa, pero a cada está dio. Sei que Mário Con- presionar a todo o ,mundo sonaxe da xente guapa. 
la e todo é unha vergoña. a sair máis merda por to- de está a presionar a todo para sair absolto. ,E como Todo o que ten que ver 

'-co Poder Xudicial.está en Conde ten moitos cartos das partes. Ao final están o mundo, pero non sei o director do Mundo e 
e e tá a presionar a todo implicándose uns aos ou- moi ben que é o que pasa. esas cousas. Esta xente candeleiro. Haberia que 
o mundo. Polo que se es- tros. El está a presionar á Sei que existe, que tivo ten moitos cartos e pode deixar aos xuices traballar 
tá a ver, quen ten cartas xente tentando que todo un banco e que algo ruin mercar a' quen queira. A na intimidade. Non sei se 
pode eludir a acción da vaia cara outro lado. Tar- fixo, pero non sei que pa- Xustiza xa sabemos como Conde ten vídeos agacha-
Xu tiza. Mário Conde é de ou cedo o cárcere é o sou exactamente nen co- funciona e ao mellar ao dos pero a xente guapa 
un exemplo.t que lle queda. t mo vai ser o xuízo. t final sae absolto. t 

que esta manido. Nom se dam 
canta os que tenhem o poder, 
que tapando e arroupando actos 
que a eles mesmos lhes puido 
ocasionar traumas em determi
nados momentos, estam a co
meter umha aberragáo na sua 
propria condigáo. Pensam nes
ses momentos em quem os pa
reu? E qué pensam os homes 
que temhem filhas, num estado 
o gual estamos a denunciar? 

Doulhe mil voltas e a única ra
zom que atopo a este compor
tamento som as leis familiares, 
incluidos roles . Atrevo-me a di
cer que colhe umha responsa
bilidade que nom pode soportar 
pola carga de fracaso obriga
tório que tem com respecto as 
ideias formativas deste. Nom 
deixo de pensar no que se esta 
a destruir, porque a familia num 
estado no que estamos a de
nunciar, melhor que nom exis
ta. A hipocresía nom a acepta
mos nem homems nem mulhe
res ; como lhe vam a dicer aos 
seus filhos que o matrimónio é 
bo? Oeste xeito vaílhes passar 
comét Sto. Antonio, nem que os 
tente o demo, pero se essa 
mentira ja relucía nos tempos 
de platom, ou quería este que 
relucise, as mulheres temhem 
muito que leirar para que nom 

- brilhe máis. Dentro de "nada" a 
mulher nom sera necesaria pa
ra a procreagom, só faram ho
mems e eles socinhos se es
tam a buscar um novo jeito de 
inxustiga e sofrimento. 

Mentres exista-mas, mulheres 
intelectuais, facede ouvir a 
vossa sinceridade; nom deixe
des que por desconhecimento, 
a repressáo da mulher chegue 
a esse estado de ter que odiar 
algo tan querido. Sei que há 
muitos homems, que a pesar 
das circu ns-táncias, nom se 
lhes ocorre aprovei-talas para 
essa imposigáo, e penso que o 
mesmo que a mulher -o apoia 
em multiples causas estes ta-

mem lhes podem botar umha 
máo a través dos meios de co
m unicagáo. Estades ai, mas 
estades calados.• 

O.M.S. 
(o BARQUEIRO) 

Drogas e cárcere 
As drogas continuan con máis 
forza que nunca, inundando as 
grandes e pequenas capitais da 
península ibérica, e en conse
cuéncia, as suas prisións, onde 
o Estado capitalista actual alma-

cena a miles de persoas atrapa
das por ela, sen máis saida que 
a marxinación e a miséria. Da 
realidade que agora ~xpoño xa 
todas e todos estamos bastante 
informados: Euskal Herria, Galí
za, Madrid, Catalunya, Sevilla, 
etc., sofren a ollas vista esa 
inundación fácil da droga, da 
heroina, e as terribeís conse
cuéncias na sua xuventude, par
te da povoación máis castigada. 

En prisión, alomenos sí na que 
coñezo eu, casi o 90% da povoa
ción reclusa, está relacionada co
as drogas-, dunha ou outra forma. 
Moitos e moitas, a imensa maio-

. Suso Sanmartin ~ 
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pode facer presión. t 

ria, son consumidoras e de feíto, 
vitimas dela, no senso de que do_
m i na as suas vidas e os seus 
sentimentos, converténdoos en 
seres amorfos, carentes de per
soalidade. Outra parte, a culpá
bel, son as persoas que se ser
ven desta situación de ansiedade 
nos e nas drogadictas, para reali- 1 
zar o seu negócio inundando os 1 
pátios de heroina e explotando 1 
económicamente, sen o mínimo I 
risco ou escrúpulo, ás persoas 
prisioneiras aqui. Todo isto ante a 1 
pasividade intencionada da admi- 1 
nistración que, ao igual que suce- 1 
de co Estado, da que €'afluente 
vital, beneficiase diso e só a persi- 1 
gue en apariéncia e nunca de ma- --· 
neira efectiva, pois necesita da 1 
sua existéncia. I 

Cabe dicer qué, en consecuencia 
a todo o desenrolado até agora, 
os pátios son un reflexo leal e ho
nesto (quizais é ese o motivo de 
que os seus muros sexan tan al
tos e grosos) da socied~de na 
que vivimos hoxe en día, da sua 
cobardía e da sua miséria. Perso
as pululando polos páti9s bus
cándose a vida para unha dose, 
o.utras roubando, algunhas ven
den o seu ouro, T.V., reloxo, rou- , 
pa, etc... ante a crecente oferta 
existente na· cadea, agora que a 
hemina ven a darse máis barata 
(abaratamento que indica a imen
sa cantidade dela que existe na 
actualidade na península). Como 
consecuéncia disto multiplícanse 
as enfermidades, SIDA, tubercu
losis, etc ... que crean estragos 
entre as -persoas enfermas, máis 
ainda cando encontramonos ante 
uns servícios· médicos pésimos e 
incompetentes, e xa é habitual 
ver a persoas nos osos camiñan
do por un pátio ou na enfermeri_a _ 
agonizar, como algo tan cotián 
que, parece normal, e mentres is
to acorre, mentres se ven a enga
dir agora o narcotráfico dos médi
cos ao xa existente en prisión 
(pastillas psicotrópicas, metad.o-. 
na ... ) outros presos e presas, alo
menos, benefícianse disto e se 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
_I 

Por culpa da 
inve$tidura P?SOU 

desapercibido que 
Fraga 1ecebi ra a 
Chave de Ouro da 
Asociación Nacional 
de Conserjes de 
Hoteles Españoles, en 
recoñecel)lento do seu 
labor a prol do 
turismo desde 1962. 

O director de El 
País, Jesus Ceberio, -e 
o de El Mundo, Pedro 
J. Ramírez, teñen algo 
en común: estudaron 
xornalismo na 
universidade do Opus 
-de Navarra. 

110s xornalistas 
galegqs acordan en 
Santiago agruparse 
nun coléxio 
profisional", informa o 
titular dun periódico, 
escrito por un 

- xornalista, no que tala 
da sua profisión coma 
se lle fose allea. A 
terceira persoa é o -
recurso máis usado 
pasa simular 
obxetividade. Os 
-xornalistas empregan 
( empregamos) este é 
outros moitos métodos 
para distanciarnos, 
para estar por riba do 
ben e-do mal. 
Usámolos máis cando 
menos obxetivos 
somos, cando menos 
liberdade hai, cando 
máis depende dun fio 
a nosa situación 
laboral. · 

O Reino Unido 
camiña cara o sistema 
proporcional que de 
paso poñerá fin ao 
bipartidismo. A 
emblemc!tica (e pouco 
democrática) regla 
eleitoral britanica 



~ 

~ 

1 
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obsolescéncia .. Aquí 
ainda ecoan os cantos 
ao bipartidismo, . 
realizados tanto desde 
o PSOE como desde o 
PP. Fraga era un 
adalide de tal sistema. 
Tamén el mudou de 
parecer desde as 
últimas eleicións. 

1 
1 
1 
1 

Faro publka unha 
notícia ·sobre os 
Mártires de Sobredo: 
"Lembrouse, sen ódio, 
a marte a tiros dos tres 
agricultores que 
loitaron contra os 
foros". Voluntariosa 
información. Xa se 
pode talar do que 

·1 sucedeu hai 75 anos. 

1 Claro que hai que 
1 colocar o preservativo 
1 desa expresión: "sén 
1 ódio", que rebaixa as 
•• calorias do que ven 
1 · despois. Non vaia ser 
1 
1 que a~gun bisneto dos 

1 matarifes chame ao 

1 dia seguinte ao xornal 
i para protestar. 
1 
1 
1 O PSOE arribou á 
1 Moncloa fardando de -
1 chaqueta de pana, 1 
1 arrebolando o puño e -

1 a rosa e asubiándo a 
1 Internacional. O 
1 desaloxo é ben 
1 diferente, desde o 
1 ponto de vista 
1 simbólico. O maior 
1 achade.go foi o da C?I 1 
1 viva para enterr.ar as 

I~ equivocadóris dos 

•• servícios secretos . 
1 Agora os discípulos de 

· 1 - Almúnia (e de Vera, 
1 Barrionuevo, 
1 Corcuera,· etc. que 
1 ainda non foron 1 
1 renovados) tan 

1 rexouba dun video no 
que o inimigo é 
bombardeado cunha 
choiva do4rada. En 
cen anos non 
resultara, como agára, 
tan cativa e pouco 
~dificante a aportación 
do PSOE á história. 

A administración 
única foi divisa, 
promesa e. 

. salvatjtulares de 
Manuel Fraga en ~-

anteriores lexislaturas. 
Agora esqueceuna. 
Aznar está en Madrid e 

. o presidente da Xunta 
~ garda s_iléncio. • 
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dan a gran vida, fan grandes eco
nomatos .e os dirixen, teñen pos
tas de confianza, permisos e ou
tras persoas traballando para 
eles, asiíf!ilando o máis parco es
pí rito capitalista exterior no que 
todo se fai un negócip (droga, se
xo, trata de mulleres, de 
nenas/as, negócio con inmigran
tes, etc.). Todo isto siñifica que, 
os problemas da droga e da de-

- lincuéncia, son sen dúbida xene
rados pola sociedade e polo seu 
proxecto .socio-económico en · 
concreto, pois con 50.000 perso
as presas nos séus cárceres, a 
delincuéncia, o narcotráfico, e to
da esta miséria que se pretende 
ocultar tras os muros, non só non 

. diminuiu, senon que aumentou e 
aumenta considerábelmente, tan
to que de cárceres ternos pasado 
a mac:;rocárceres (esta é toda a 
solución que a estes in.útiles se 
lles ocorreu ante o problema ~.n
comendado: sen embargo unha 
vez máis han botar a culpa a os e 
as presas ... ), . xenerando· máis 
carne de presídió, ao ser estos 
habitáculos cheos de frias maz
morras, lugares ·onde as persoas 
encarceradas -cairán máis airida 
nese mundo de drogas e de de-
1 in cu é n c i a, xa para sempre, 
.Perpetuándose asi o negócio que 
se oculta tras tocio isto. 

A administración é parte interesa
da en que se sosteña ~ droga en 
pri9ión, e cabe afirmar seriamen
te que, se existe ·droga aquí 
adentro, con os enormes controis 
que existen, é sen dúbida porque 
esta o permite·. Nos 1 O anos que 
levo no carcere recorrín 17 delas, 
nas que fun hospede .dos seus 
illamentos e departamentos · es
peciais, e nunca, absolutamente 
nunca, encontrei aquí uri preso 
que estivese por traficar con dro
gas, pero si con moitos que esixi
ron os seus dereitos, ou que eran 
consumidores e se metían en
problemas por unha dose, ou por 
·pelexas, pero non por traficar. A 
que é canto menos curioso? .. o 

pero é asi, e de feíto, incluso aqui 
neste aillamento de Villabona, ve
ñen e \lan rapaces con "mono.", 

.. totalmente enganchados e des
trozados pola droga que se pa
san as noites pedindo medica-
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Gonzalo 
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dón que lles axude a soportar o 
durísimo síndrome de abstinén
cia. Se é asi, traficantes e droga 
~xisten, pero nembargantes .aqui 
non hai nengun traficante, nen os 
habia nas outras 16 cárceres nas 
que estiven .. . (insisto: para cer
ciorarme diso. consultei a ·compa
ñ.eiros doutras prisiórts nas que 
eu non .estiven e outros conve
ñ en _ nos mesmos pontos, hai 
moita droga, moito drogadicto pe
ro nengun traficante) , polo que 
cabe perguntarse o por que. 

A resposta é simple ·para min, tal 

como eu a observo desde aquí: a 
droga serve como calmante aos 
presos e presas, suaviza os pá
tios e .mantén as persoas sumi
das no sopor e na escravitude 
(isto é a dependéncia) o que os 
levará a estar toda a condea pen
de.ntes de conseguer a sua dose 
e non · dos seus dereitos, da sua 
situación en prisión. lsto facilita a 
labor da administración, manten
do as persoas excluidas da so
ciedade, alonxados da sua situa
ción real , da exixencia dos seus 
dereitos e sumisas ao reglamento 
penitenciario. 
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Perseguir o · erradicar a droga 
dos pátios seria igual que xerar 
conflitos, polo que os trafican
tes son beneficiosos e obteñen 
as·i un posto de priviléxio en 
prisión , senda xunto cos viola
dores, os confidentes e os te
rroristas do Estado, os favori
tos da administración ·(atoparé
dE;:!IOs ubicados en pastos de 
confianza sempre , cociñas , 
economatos , comunicacións , 
etc.). 

Non é certo que a administra
ción trafique coa droga (isto só 
o practica algun que outro car
celeiro a t ítulo persoal e rara
mente) , pero si é certo que non 
fai nada para ' 
erradicala e 

· beneficiase 
diso cara a 
seu tr'atamen
to e en conse
c u é n c i a os 
traficantes an
dan ceiba s e 
a droga inféc
tao todo , 
mentras os 
carceleiros da 
democrácia 

Non é certo que 
a administración 
trafique coa 
droga, pero si é 
certo que non f ai 
nada para 
erradicala e 

dedicanse a beneficiase 
perseguir to-
do brote de deso. 
dignidade ou 
a apalear ou 
-encerrar en 
celdas a todo 
aquel o aquela que mostre a 
coerente actitude dun espírito 
rebelde e contestatario. 

A esperanza de que algun dia is
to se erradique (e non esqueza
mos nunca que sin droga a po
voación reclusa e os cárceres 
serian mínimos) pasa pola toma 
de conciéncia e a ruptura con to
da forma política que sosteña ou 
participe da actual dinámica neo
liberal do Estado, que só ten co
mo fin o perpetuar as desigual
dades sociais ( orixen de todo is
fo) , o priviléxio duns poucos so
bre os demais e un sistema de 
cousas que nos levan a escravi
tude e a inxustiza constante.+ 

XosÉ T ARRIO 
PRESO LIBERTARIO 

A. NOSA TERRA oferécelle aos leitores os mellares viños galegas cun 20% de desconto. 

PHEZO DE Vf.NDA CO IV A E 

THANSPORTE INCLUTDO. 

Ü ESCONTO XA APLTCADO. 

Os PEDIMENTOS PAHA FORA 

DE GALTZA TERÁN ! IN !NCHEMENTO 

DE 500 l'";'A ./CATXA. 

DF. TER ALGlJNHA DÜBIUA, 

Cf-TÁMF.NOS POH'TELÉFONO E 

AT F. DEHÉ1\ IOLO Gl lSTOSAMENTE. 

....... . .. ........... , 
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· A Real Académia anúllcia unha nova época 
~ 1 • -

se consegue unha financi.ación adecuada 
Como estaba previsto Francisco Femández del Riego f oi elexido presidente 

'* x.c. 

Francisco Fernández 
del Riego foi elexido 
novo presidente da Re, 
al Académia Galega na 
reunión celebrada o 
pasado sábado 29 de 
Novembro. A eleición 
produciuse despois de 
eis meses na que esti, 

vo António Fraguas na 
pre idéncia -interina. A 
equipa directiva am, 
pliouse respeito a oca, 
ión anteriores, logo da 

demisión de Marino Dó, 
nega como secretário. 

Del Riego f íxose cargo 
da presidéncia "por res
ponsa bi Lid a de", pero 
apesar da úa idade 
amó ase dispo to a revi
talizar unha in titución 
que ten importan tes 
problemas que re olver, 
e algunhas eivas históri
cas que ó a renovación 
pode resolver. 

Segundo Del Riego o principal 
problema que se manifesta agora 
é o económico "e as primeira 
conversas van ser para tratar de
finitivamente de saldar esta cues
tión". A queixa sobre a caréncia 
de médios da RAG é xeral e im
plicou que todos os académicos, 
o novo presidente considera que 
unha institución como a Acadé
mia "deb ter unha financiación 
pública acorde coas uas homólo
gas basca, catalan e española, o 
que nunca será en detrimento da 
ua independéncia". Esa autono

mia financeira eria o único xeito' 
d abordar unha actuación 

Renovac ion necesária 

O proce o de debate prévio á re-

As Xornadas de Crítica 

novación presidencial, coas suas 
caréncias, foi o máis intenso que 
se produciu nestes anos sobre 

- unha institución que esmorecía 
e mesmo caira no desprestíxio 
por mor da coirtcidéncia no car
go de presidente dunha persoa 
como Domingos García Sabell 
que, desde a Delegación do Go
vemo, admitiu a tesitura de ele
var un recurso de inconstitucio
nalidade sobre a Lei de Norma
lización Lingüística. 

O número de persoas que poci~n 
formar parte da Real Academia, 
segundo os actuais estat\.ltoS, é • 
de 25. Actualmente hai seis elei
tos que poderian integrarse no , 
caso de ler o seu discurso: Antón 
Santamarina, Ramón Lourenzo, 

/ 

Paco Femández Rei, Andrés Fer
nández-Albalat, Xesus Franco 
Grande e Xaime Illa. De noh 
producirse nun 1apso -eurto de 
tempo estas incorporaéións, ha
beria unha série de vacantes que· 
reallnente. poderian,comezar a 
estabelecer o xirn reClamado por 
moi diferentes voces ,,.. 

Paco del Riego teimá en· reivin
dicar un papel central para a 
Académia na defensa da cultura 
galega "e da nonua·lización lin
guística. Non é o noso un papel 
de contínua presénc.ia social1 co: 
mo a Mesa p·ola Nor1Jlalización 
Lingüística, pero saberemos asu
mir o que nos corresponde; por
que para lso naceu esta institu- _ 
ción hai 92 anos''.• 

da AELG alentan á leitura sen intermediários 
Ler desde nós mesmo e reclamar 
unha crítica própria tanto da no~ 
sa produción literária como da 
allea foi unha das principais 
mensa.xes tiradas-das l Xomadas 
Galegas de Crítica Literária cele
bradas os 'días 26 e 27 na Coruña 
e organizadas pola Asociación de 
Escritores en Língua Galega. 

Por vez primeira tratáronse no 
país cuestións que están a afec
tar directamente ao desenvolve
mento do sistema literário e da 
sua da indústrta cultural. ·o pro
fesor Carlos Paulo Martínez Pe
reiro apontou que a mediatiza- _ 
ción dos . meios de comunica
ción está a afondar no silencia
mento de determinados sectores 
ba.s-eado nunha exclusión ben 

con c.ritérios ideolóxicos, estéti
cos ou normativos. ' Os casos de 
Manuel Lourenzo, Pila~ Pallarés 
ou Guisam Seixas, que non ti
veron eco das suas obras nos 
meios galegos até que gañaro:11 
prénüos fóra, daban ben a medi
da do que está a acontecer na 
crítica que se fa¡ no país. 

No meio quedou o debate sobre 
a integración dos sistemas lite
rários peninsulares, que, ao di
cer de Martínez Pereiro conti
n1.,1a a ser utópica e desigual. O 
feito de que a obra de Manolo 
Rivas fose galardoada no orixi
nal galega pasou a se ·con verter, 
mesmo no país, a un trunfo da 
sua ti.-adu"cción ªº español, sina
lou co1p.o exemplo o profesor 

da Universidade da Coruña. O 
paradoxo clase cando até a nosa 
própria literatura ven peneirada -

_ .pola crítLca española. -

"As outras literaturas chegan via . 
Madrid e non casualmente, te
rnos que pular por unha leitura 
directa, sen intermediación" 
aclarou lamentando que mesmo · 
unha literatura ·tan próxima co
mo a portuguesa só chega a ter 
eco na Galiza se ven "via España 
e de maneira abrumadora, e a 
miudo unida a grandes intereses 
económicos". Casos como a críti
ca de Barcia Caballero lóubando 
a xenialidade de Pessoa no Eco 
de Santiago a ·comezos de século 
de xeito pioneiro é un bon exem
plo para os nasos críticos e , res-

pande a_unha situáción que non 
se está a dar na actualidade, dixo 
Carlos · Paulo Mar.tínez Pereiro. 

Alex Broch, Angel Basanta e 
Jon Kortazar estiveron convida~ 
dos ás xmnadas e valoraron o 
peso da crítica noutros sistemas 
literários. Broch falou da crítica 
coi'no un segun_do proceso de 
criación mentras Kortazar des
tacou que á situación política 
do País Vasco engloba todas as 
facetas da producción cultural. 
Críticos e estudosos galegos co- · 
mo Francisco Rodríguez, Vicen
te Araguas, Silvia Gaspar, Fran
cisco Martínez Bouzas, Dolores 
Vilavedra, Carlos Berná-rdez ou 
Manuel Vieites completaron o · 
programa.+ 

Kitsch 

-~ 
~ VÍTOR VAQUEIRO 

~ 1955 o' escritor austríaco 
Hermann Broch resumía os seus 
estudos teóricos nun volume_ qué 
levaba por título Poesia e investiga
ción. A derradeira parte deste 
extenso tratado adicaba-o ao -
problema do Kitsch. Como coñecen 
as miñas cultas leitoras e 'leitores, o 
termo Kitsch, que orixinariamente 
procede do dialecto bávaro e que no 
alemán contemporáneo significa 

. cursilaria, denota unha arte na que 
se atopa presente, en grau 
sobresaínte, a inautenticidade, que 
reduce a realidade a estereotipos e 
que súpón unha forma de 
alienación e de arte do engano, até 
o ponto de que hoxe o alernán 
chama Kitschroman ao que nos 
coñecemos baixo o nome de 
romance rosa. 

-Á lembranza de Hermann 
Broch veu á miña memória hai 
poucos dias peranfe a 
contemplación das fotos que 
Manuel Sendón expón na galería 
Ad Hoc de Vigo. Non trato de dicer 
que, na súa série de fotografias, 
Sendón caía no Kitsch ou utilice 
mecanismos e actitudes do mesmo, 
senón, sinxelamente, que se ocupa 

. de fotográfa-lo. Até o de aquí1 • 

nengunha novidade, xa que existe 
certa escala da fotografía galega 
contemporáflea -da que discrepo 
abertamente,-por reducionista· e 
reaccionária- que leva anos 

· desenvolvendo este labor. Esta 
escoLa ocupa-se, de maneira tan 
sádica como telmuda, de pór-nos de 
re1evo as actitudes de mal gasto e de 
cursilaria que arboran os 
consumidares, esquecendo a miúdo 
·que os fruidores -que levan unha 
gorra dos Lakers ou dos Bulls 
mentres tanguen o gado- son 
vítimas dun determinado sistema 
cultural e que, se do que se trata, é 
de documentar unha execución 
cómpre dar conta de vítima e 
verdugo, agás no caso de sermos 
Goya ou deseñar gravados de Atila 
en Galiza, casos nos que non ,se 

. precisa - seria redundáncia
presem:a de verdugos. 

Ás avesas, Sendón dirixe tamé~ 
a sua lente· - aborrezo o termo de 
obxectivo, polo engano ruin que leva 
apare llado- cara onde, igualmente, 
debe dii:ixir-se: cara os produwres de 

, Kitsch, que veñen sendo, nunha · 
grande medida, aqueles que 
controlan -de maneira consciente
º espallamento do Kitsch: grandes 
áreas; empresas, in~tituizóns, que 
deberian -para iso pediron o voto e 
non para estragalo en maquilaxes e 
brillantinas, persoais e sociais
erg11er o nível de cultura que 
atesoura -é unha maneira de falar-
a colectividade. , 

ffo:~e trata-a .ide~ é de Eco- · 
de que se a soci.edade chega-a · 
aborrecer-se do parrulo Donald, 
debamos O.ar-lle un parrulo mais 
culto. Do que se trata -eis o Labor 
do artista: mergullar-se no obxecto .. 
do seu estudo e chégar a entender a 
estrutura e as normas que o rexen e, 
despois ; transmití-las baixo forma. 
axeitada- é simplesmente, asasinar 
dunha vez e por todas ese parrulo 
antiderriocrático, noxento-e · 
pornográfico. • 
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•••••••••••••••••:w••••••~•••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••~•••••••~•••••••••••••••••••••••~·~ . anos de existéncia. O seu 
P,resid.ente, Manuel Francisco . 
Alvarez sinala que "mália ser reco
ñecidos polo público",· tiveron que · 
restrinxir as suas actividades nos 
últimos catro anos pala escasa co
laboración da Xunta, Deputación 

• Reedítase La cated!al y el niño de.Blanco Amo~ 

_A editóri.al Galaxia.apresenta .· 
o Venres 5 a reed ición do libro 
La catedral y el nino, de Eduar
do Blanco Amor, despois de 

-. pasar máis de vinte anos sen . 
pasar pola imprenta. A , _ 
apresentaé.ión desta novefa:fa_ 
rase no transcurso da cea de 

· entrega do Prérµio Blanco 
• Amor, na Pobra do Caramiñal, · 
·: que este ano recaiu no libro 

Calzados Lolli, de Suso de To-
ro .. : A reed ición, que non conta 
c~nha· parte crítica, recolle a · 
primeira edición da novela n:a 

: ...•.....•.••...... .-~ .............. . 

• Sementeira 
de Viveiro · 
celebra 6 seu 25º 

. . "' . an1versano · 
A agrupación cultural 
Sementeira de Viveiro celebra 
estes dias o seu 25º aniversário. 
O Xoves 4 cantan coa -preséncia 
de' Quico Cadaval e o ~eu Falar 
por Falar e o Sábaclo 13 de De
cembro celébrase unha cea na 
praia da Area de Viveiro. "A 
idea é xuntar a todos os 
presidentes, sócios e persoas 
que, dun xeito ou outro, colab9-
raron na agrupación desde 

' 1972",. di Francisco Luis Rodrí
guez1 actual presidente de 
Sementeira. Para quen estea inte
resado en contactar coa 
asociación o enderezo é rua 
Constanza de Castro, n 2 32 Bai
xo, 27850 Viveiro ou o apartado 
de correos 62. + 

• Prémios 
para Raul Dans e 
Iolanda Castaño 
O escritor e dramaturgo Raul 
Dans obtivo o prérnio Borde . 
T eatre po la sua pez a Derrota, 
compartido co barcelonés 
Gerad Vázquez pola obra Mag
ma. Este galardón é concedido 
polo Cercle Artistic de Ciuta
della, en Menorca. Ademais da 
edición da obra, o prémio can
ta cunha dotación económica 
de dous rnillóns de pesetas. 

Editorial Rueda de Bos. Aires no 
ano 1949 con algunh'as 
correcións. Galaxia tomara a 
decisión hai anos de, excepcio-. · 
nalmente, publíoar as óhras en · 
castelán dos prit:i.cipa,is ·ci~tbres 
da literatura galega "pofqtie é o 
xeito de entender a obra d11n es- . 
critor en com~unto" , segundo di ·.· 
Damiárl Villalain . No e.aso de 

. °La catedral y el niño, ei~ inexpli
cábel que non se reé.dit~ra ap . 
tratarse dunha obra fundámén
tal, cun forte trasfuildo anticle
rical, do autor de:\)yrense. • 

. ••••••••.............•..•.........•• 

Dans, guionista da série televi
siva Pratos Combinados entre 
outras, xa .foi gañador dout;os 
prémios literários e de teatro e 
reseña o papel do azar na 
trama de Derrota. · 
Por outra parte, Iolanda· 
Castaño foi merecedora do 
prémio de poesía Johan Carba
lleira, convocado polo concello 
de Bueu. ·o título da-obra 
gañadora, pala que percibirá . 
125 .000 pesetas, é Vivimos nó -
ciclo das erofanias. Iolanda Cas
taño, nascida en 197 7, xa ten 
outro poemário publicado. en 
Espiral Maior co título Elevar 
as pálpebras. + 

• Cumpreano's 
das Xuventud~s 
Musicais de Vigo 
sen recoñecimento 

. oficial 
"Non queremos utilizar o victimis
rno pasto que non é o naso estilo, 

. pero _si queremos deixar constán
cia do naso desacougo diante do 
que está a acontecer coa nasa aso
~iación", din desde as Xuventudes 
Musicais de Vigo, que curnpren 25 

e concello. As actividades progra
rn'adas foron subvencionadas pala 
Fundación Barrié de la Maza e o 
Min~stério de Cultura. De calquer . 
xeito, celebran o seu anivers'ário 
desde o 27 de Novembro ate o· 18 

. de Decembro coa primeira parte 
do "XI Ciclo de Intérpretes inter
nacionais". O Xoves 4 cantan coa 
preséncia de Mariana Prjeválska
ya, o di~ U co coro de·cámara Ca
_merata ad Libitum e o dua 18 co 
tenor Valeriano-Gamguebeli e o 
pianista Alexo Arnoedo. • 

• Cen anos de 
cine en Betanzos 
O cine Alfonsetti de Betanzos 
acolle nestas duas primaeiras se
manas de Decembro unha série 
de proxección de entrada libre. 
Oeste xeito, a.asociación cultural 
Eira Y ella celebra o centenário 
da c~egada do cinematógrafo a 
Betanzos. Os dias 2 e 4 proxectá
ronse Nuestro c;ulpable, de 1936, e 
La casa de Troya, con imaxes da 
vila de 1925. O Martes 9 emítese 
o documental Un viaje por Galiza, 
tam.én con escenas rodadas en 
Betanzos e As Mariñas en 1929 e 

' 
•Sesión 

/ vermu, 
terceiro 
disco nun 
ano para 
Siniestro 

""' 
Total 
Primeiro foi Cul
tura Popular, un

l/) ha 
~ interpretación 
~ persoal do rock 
:i español dos últi-

mos anos, 
despots. Asi empiezan las peleas, unha edición especial para Latinoamérica e, agora, Sesión vermú, o últi
mo disco de Siniestro Total e o' terceiro neste ano. O seu título fai referéncia ao traballo das orquestras 
que per~orren vilas e aldeas no verán tocando unhas pezas despois da misa maior e contén trece ternas 
gravados en Vigo e mesturados en Memphis. Polo de agora, a peza rnáis coñecida é Joder , Cristina, cuxa 
apresentación.coincidiu.coa boda da infanta con lñaki Urdangarin, o que motivou, segundo os mebros 
do grupo, certa censur~ dos méios de corrwnicación "mália ser unha canciqn nada ofensiva".+ · 

A maioria de idade dun certáme de cinema 
Festival Internacional de Xixón 

* FRAN ALVAREZ 

Do 21 ao 28 de Novembro cele
brouse a 3 5 edición do Festival 
'de Cinema Internacional de' Xi
xón, un ce~tame peculiar na ·sua 
concepción debido á sua compo
sición: .filmes 1.neditos no Estado 
e praticamente nu!a distribución, 
ciclos de directores clásicos ·es
quecidos (este ano tocoulle o tur
no a Richard FÍeischer), especiais 
dedicados a directores polemicos 
(caso do pofrugués Joifo César 
Monteiro -que foi expúlsado d~ 

. fe ira po las su as malas . formas), a 
. ¿ -- •• t .. ..... ~ ..... " ; #_ "*" ; 

s_ectores sociais (baixo o epígrafe 
"A imaxe negada" ·adicouse un 
ciclo á representación da clase 
traballadora no cinema), a filmes 
radicais (neste apartado abordá
ronse as pelí¿ulas de clara voca
dón provocadora ) ou as fitas 
malditas e de culto entre certo 
,sector d_e cinéfilos. (agrupadas no 
,ciclo "Trigo suxo"). · 

A particular fo rma de entender , 
-o cinema que ten a organización 
_do certame conleva que n.o ám
bito que arrodea ao festiva l ci
nematografico se celebren fes-

· tas, exposicións . (nesta edición 
dedicada ao deseño gráfico no 
último cinema espáñol), proxec
cións de vídeos gore e musicais 
ou a no.va forma de subtitulado 
das películas (posta en prática 
por unha récén criada empresa 
deValéncia, Subtitula'm, c-uxo 
sistema combina o ordenador e 
o proxector de .diapositivas .e · 
que pon de ~anifesto a obsoles
céncia dos subtitu lados electró
nicos). Esta nova técnica é unha 

- acertada aposta de futuro pola a 
sua calidade case perfecta e o 
seu baixo custe. 

Entre as películas premiadas es
taba·n Made In Hong Kong , de 
Fruit Chang (Prémio Principa
do de Astúries á mellar longa
metraxe e ao mellar guión) e 
Possum de Brad McGann (Pré
mio Principado de Astúries á · 

/ mellar curtarnetraxe), ambos·· 
filmes premiados po¡lo xúri da 
seéción oficial, senda os galar
dóns outorgados polo xúri xo
ven (integrado por 50 rapaces 
de todo o Estado entre os 1 7 e 
os 26 anos ) os seguintes: Adam -
-& Eva, á mellar longametraxe e 
Hilda Hum¡/)reyr prémio á mdlor 

.' 

A NOSA. TERRA 

o Xoves l l proxéctase Conws, de 
Alentraia do cineasta de Betanzos 

· Xosé C~rlos Soler: Ademais, un
ha exposición sobre cine pode ser 
vista no Liceo da vila e o Venres 
12 apreséntase na aula de cultura 
o libro de Rosário Sarmiento O 
_cinematógrafo en Betanzos. + 

• Joam Guisam 
,..., / . 

gana-o premio 
-Eixo Atlántico de 
Teatro 
A táboa ocre de Nubia é o título 
da obra coa que Joam Gui am 
ven de gañar o Prémio Eixo 
Atlántico de Teatro, dotado dun 
millón de escudos. O autor c ru
ñé , que ven de editar Teatro para 
se comer en Laiovento, apres n
tou a sua obra en portugués xa 
que a convocatória contemplaba 
as duas línguas: galega e 
portugué . Gui am, quen denún
cia a di criminación que sufren o 
autores que utilizan esta opción 
lingüística, sinala que se están a 
perder boas obras na Galiza ao re
xeitalas pola ortografia lu i ta.+ 

•Xomadas 
da Socioloxia 
da Cultura e das 
Artes en 
Pontevedra 

_ Celébranse os dias 11, 12 e 13 de 
Decembro as IlI Xornadas Estatais 
de Sociaoloxia da Cultura e das 
Artes na faculdade de Belas Art 
de Pontevedra, que teñen como 
obxectivo anali ar as lític cul
turais no marco do Estado aut nó
mico e abrir un debate obre pa
pel do asociacionismo e a oci da
de civil na acción cultural. Partí i
pan Salavador Giner, Romá u
bern, T oni Puig, respo nsá l de 
as ciación en Barcel na, O avi 
Uña, da Univ rsidad ele Castc la
A Mancha Xavier M r é, do In -
tituto de Cultura de Barcel na, 
] uan Vento a, de alamanca, 
Eduard Miralles, Enrique Gil Cal
vo, da universidade Compluten 
de Madrid r:nái Iñaki mínguez 
e Xan Bouzada, da Universidad 
de Vigo. a matrícula está aberra 
ate o 5 de Decembro no teléfono 
(986) 229903 .• 

curtametraxe. Asimesrno cóm
pre sinalar a mención honorífi
ca do ~úrLinternacional á labor 
realizada por Jay Schwartz na 
recopilación, conservación e . 
promoción dos tesa uros cine
matográficos. A respeito des ta 
mención houbo un pase espe
cial acompañado' d~ música en 
directo, coa proxección das pe
lículas Entríacte de Ren e Clair, 
Dous homes e un armário~de Ro~ 
man Polansky, La folie du Doc
teur Tube de Abe l Gance o u 
Romance Sentim.entale de Ein
senste in e Alexandrov·. • 

Al 



ANOSA TERBA 

Memoria e 
soños 

Titulo: Johan Carballeira. 
Auror: Xesús Portela. 
Editorial: Ir Indo. 

Titula: !ria e a lúa. 
Autor:Oli . 
Editorial: Xerais. 

Dous libros ben diverxentes en 
todo menos en que os seus auto, 
res son do Morrazo. Xesús Porte, 
la é de Bueu e Oli de Cangas. 

O primeiro dos dous é unha bio, 
grafía do que foi militante gale, 
guista e alcalde de Bueu pola 
Frente Popular ara o golpe de es, 
tado franqui ta: Jo é F. G 'mez de 
la Cueva, que había pa ar á hi5' 
toria da no a Líterarura c hete, 
rónimo de Johan Carballeira. 

Ainda que a intención do autor 
é a de reivindicar a memoria do 
eu pai ano, vai chegar mai alá 

e no e tá a ofertar X. Portela un 
libriño (65 páxinas) que se len 
dun tirón e que non te deixa ata 
que repasas a vida do escritor e 

olítico de Bueu na cronoloxía 
final. O texto está escrito a xei, 
to cáseque de crónica periodísti, 
ca e por alguén que sinte agari, 
mo polo persoaxe mais que gar, 
da di tanda abando de obxeti, 
vidade coma para que o resulta, 
do final non eña un panexírico 
ou un panfleto. 

Especial arrepío produciron en 
min o dou apartado finais (A 
conciencia tranquila e O ConseUo 
de guerra) poi tremaba ao pen, 
ar na familia dos fu ilados 

mai tamén p ñíame no pelexo 
represor que alf citan e 

NARRATIVA 

Calzados Lola 

CALZADOS LOLA 
Suso de Toro 

Johan Corbolleira visto polo seu amigo Arturo Souto en 1930. 

prcguntábame 
si o er hu, 
mán terá tan, 
ta capacidade 
de e quece, 
mento coma 
para poder 
durmir tran, 
quilo despois 
daquela salva, 
xada. 

O libro ten 
amais do tex, 
to unha inte, 
resante colee, 
ción de ilus, 
tracións que 
axudan a con, 

Especial arrepío produciron en 
min os dous apartados finais 
pois tremaba ao pensar nas 
familias dos fusilados mais 
tamén poñíame no pelexo dos 

ma está trata, 
do con fon, 
dura e rigor e 
mesmo esa 
brevidade 
amasa unha 
grande capa, 

represores que se citan e cidade por 

preguntábame se Ó ser humano parte do 
terá tanta capacidade de compilador 

d de sustanciar 
esquecemento coma para po er a biografia de 

durrnir tranquilo despois Johan Carba, 

daquela sal vaxada. lleira. 

Estou seguro 
de que as no, 
vas xeracións 
cando lean o 

textualizalo na época histórica 
do Bueu dos anos 20 e 30. 

libro amais de manter viva a 
memoria do noso, han tirarlle 
todo o siñificado que tiña o ver, 

A pesare da úa brevidade o te, o de Pondal, tan utilizado polos 

NARRATIVA 

.! 

militantes galeguistas para defi, 
nirse entre 'eles, cando fala dos 
bos e xenerosos. 

Unha recomendación .final: 
Non lle habia de sobrar, en pró, 
ximas edicións, unha pequena . 
escolma do traballo poético, na, 
rrativo e p,~riodrstico de Johan 
Carballeira. -

O segundo libro que veño de eo, 
mentar non é o primeiro do au, 
tor, (sínto non telo liclo) mais 
iste obrígame a mirar o xeito de 
conquerir o primeiro pois cerra, 
mente deixa-"lria e a lúa" un ex, 
celente sabor de boca. 

Iria é unha rapaciña a quen ·lle 
gusta miiar o solpor, mais ta, 
mén ten un avó que coa súa 
voz coma un luar fálalle da lúa 
coma un molete de pan e dos 
magos das palabras que nos 
axudan a descubrir ' os 
soños.Toda unha homenaxe á 
tradición oral, a imaxinación, e 
a <lúas xeracións, a posterior e 
a anterior ·a nós. Inquedante 
ausencia da do medio que se 
supón represer¡.tada polo narra, 
dor. Realmente o con to tén 
imaxinación, bo gu§.to e moito 
de lírico: En verdade é un fer, 
moso traballo.· 

Outros dous aspectos que non 
querería deixar de tocar: Por un, 
ha banda as boas posibilidades 
de utilización do canto nas aulas 
e pola outra o excelente e orixi, 
nal traballo- ilustrativo de Fin~ 
Lorenzo con ises mode.rnos e 
mesmo atrevidos collages que 
nembargantes non deixan de ser 
atractivos para a idade a que 
van dirixidos e mesmo para os 
que xa hai moito-tempo que dei, 
xamos ises anos atrás.+ 

X.MA DE CASTRO ERROTETA 

Un libro que conta, coa sensibilidade de hoxe, historias tan bellas coma a xente. 
Unha viaxe á orixe, unha escapada. O odio e o amor, a morte e a i-esúrrección. 
Unha novela atlántica. - . 

NA MESMA COLECCIÓN 

X ERAIS ORALMENTE POLA BOCA ,, UN XOGO DE APÓCRIFOS 

Xosé Cid Cabido Xosé Carlos Caneiro 

PREMIO BLANCO AMOR 1997 
~~ 
~~ PREMIO TORRENTE 'BAUESTER, 1996 

4 DE DECEMBRO DE 1997 • N2 807 2 3 

canta de libros 

Tri1oxia sentimental , 
de Xesus Manud 
Valcárcel 
A importáncia dos se!ltimentos para in-

-terpretar o mundo centra os tres ensaios 
que publica Xesus Manuel Valcárcel en 
Irindo e que se apresentaron o 2 de De
cembro en Santiago. "A miña intención 
era publica~ todo o ensaio nun só volu, 
me titulado Tratado da filosofía 
sentitnentalista pe
ro, á vista da sua 
extensión, divi
din o material en 
tres obras, que 
non teñen senti
do unhas sen ou, 
tras. En Animal 
sentimental faise 
unha crítica da tra, 
dición racionalista e 
proponse unha nova 
concepción do ser 
humano a partir das 
suas emocións; no se
gundo, Dialéctica 
sentimental, 
enúncianse as leis básicas 
da teoria e, no terceiro, Práctica sentí, 
mental, pásase da especulación á co11r 
-ducta, é dicir, da teoria á práctica", sin.a
la X.M. Valcárcel. t 

Poesia cara á marte 
Aparece en Ediciós do Castro Viaxe 
cara á morte, mostra dos poemas gale
gas de Isidro Conde, i1ascido na Corufia 
en 1911. As nenias incluídas no libro 
~stán adicadas aos poetas mortos entre 
os que se atopan Aquilino 
Iglesia Alvariño, 
Luis Pimentel ou 
Rosalia de Castro. 
De Isidro Conde, 
füm Xavier Carro 
unha lembranza 
agarimosa lembran
do a sua biblioteca 
como "un paraiso 
cando a cultura che
gaba en maletas de 
cartón á libraría de 
Eduardo en aquel ~ 
Santiago levítico e pechado". t 

Bruxas e vacas 
maruxas 
Edebé-Rodeira apresenta títulos para 

·leitores cativos. Doeme a língua é un 
libro para primeiros leitores que relata 
o problema de Mariano d.e5pois de ca ir 
polas escaleiras e cuxas autoras son An, 
ne Decis e Margarita Mainé. A partires 
de seis anos, apresentan A bruxa que 
non sabía rir, de Hermínia Mas, cunha 
personaxe á que nori !les gostan moito 
os cativos e A vaca maruxa esquía en 
valbabuxa, de.Xavier Frias Conde, cu
xa protagonista leva lentes para-o soi. t 

· Orixe e história dos 
cruce iros de Ourense . 
. Cruces e cruce iros dci concello de 
Ourens~ é un traballo de Anxo Losada 
Fernández e Hixínio Castillo Gómez, 
que edita o próprio concello. Estema-
terial amosa a canti- · 
dade de cruce iros 
que se conservan 

· nesta cidade, asi 
coino a sua histó
ria, autoría e es- . 
uumra dos mes
mos. A proposta 
está orientada, 
ademais, par,i tr.1, 

ballar nas aulas.• 
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Poesia e arte 
,. 
a escena 
Título: T earrn de ,iperación~. 
Autores e intérpretes: Sei-afin Marcos, 

Xohán Brit'in, Chus Paro, Maria Ruido, !vJa
ria Esteirán, Antón R. L<ipez, Ana Romani, 

Zc1é Nuia e Teatrn Ga lán. · 

Composicións para o momento 
e o espazo, col41boracións irrepe
tíbe is de artistas conformando 
obras nas que sobresae a grande 
carga conceptual que pega di
rectamente no público. Por ter
ceiro ano a Sala Galán achega o 
seu Teatro de Operacións, es
pectáculos con nomes próprios 
tirados maiormente da 'literatura 
e as artes plásticas que combi
nan os seus quefaceres artísticos 
cunha boa dose de dramatúrxia. 

O Sábado dia 28 a espectación de 
ver que daban 'de si poetas e artis
tas <liante do público apresentan
do pezas baixo a sua·-autoría que 
respondían ao apelo d~ teatro 
deixou sen un valeiro as cadeiras 
do Teatro Galán. As interven-

A fusión de Valigai 

Título: Alén da realidade. 

Grupo: Valigai. -
Edita: Consellaria de Famíl ia, Muller e Xu
venrude. 

Valigai son un xoven grupo de Vigo 
que ven de gravar o seu pri.ti1eiro CD 
grácias ao certame galego da canción 
da xuventude organ izado pola conse
llaria de Família. Apreséntase como 
un grupo de rock-fusión e' neste traba
llo, c_on catro pezas, asumen estilos va- · 
riados chegando no tema Almanzor a 
lembrar ao rock andaluz dos anos se- . 
tenta e oitenta. Nancy Mouriño, voz 
do grupo, pandeireta e tamén letrista, 

ció.ns na própria sala conformou 
un espectáculo no que primou a 
obra de poetas e artistas plásticos 
apresentada ao vivo e a composi
ción criada ·ao seu redor cunha 
posta en escea a carg dos pró
prios autores·, amparados tamén 
por efectos teatrais e audiovisuais. 

O trasporte por estrada e a pé dun 
marta -fondeo fixo no mar, nesta 
ocasión unha grande pedra- polos 
dez quilómetros que separan Co
rru bedo de Rlbeira para formar 
parte da exposición Acción foi a 
montaxe deserivolvida por Sera
fin Marcos. A conversión dun oh
xec to de uso pesqueiro nunha 
obra de arte a meio dun tránsito 
real por unha comarca mariñeira 
viña ser o interesante obxectivo 

· de Marcos que centrou en exceso 
a realización mm video grabado 
no perconido. A surpresa e os co
mentários dos viciños ao ver pasar 
o marta sobre un carro . camiño ao 
seu destino artístico conducido 
por Linha persoa cunha rara vesti-

. menta, á maneira dun monxe bu
dista, puña sobre a escea a cues: 
tión sobre o conceito de arte 
mentras retomaba o tema intro
ducindo un obxecto de uso cotiá 

canta de discos 

acompáñase de Chique Bemárdez, 
Fran Sánchez, Pablo Gonzalo, Suso 
"Feixón", Robetto Oliveira e Carlos 
Corral, que toca a gaita e a frauta tra
veseira adema is de ser o' autor do tema 
Ribeiro'Colado. Mágoa da pobre apre
sentación do CD, nen fotos, nen tex
tos dos temas e, ademais, con erros na 
orde das cancións. • 

Perigosos 
de Compostela 

Título: Que ~o flipe la vieja. 

Grupo: Semos peligmsos. 

Edita: Zlllna Rec,1rds. 

O grupo do bairro de Vista Alegre de 
Santiago Semos peligrosos. fonnouse hai 
máis de carro anos e xa gravaron unha 
maqueta con dez te.mas titulada Bebe y 
déjanos beber. Agora editan Que no flipe 
la vieja, co selo ourensán Zouma 
Records, e teñen en perspectiva actuar 
na Expo de Lisboa o vindeiro ano. As 
inquedanzas das suas canciót1s repostan 
a temas como a liberdadc, o alcool e as 

l. 

-nun espazo no que só se agarda 
atopar arte. 

Chus Pato, Maria Ruído e Maria 
Esteirán asinaron unha montaxe 
que partiu do"infantil conto da 
Se rea de 
Ándersen para 
facer un cruo 
alegato co~r_ra Un 
a áommac1on espectácúlo 
das mulleres. 
As en aparién- no que 
cia inocentes primou a 
palabras da obra de 
Sereiña dulci-
ficadas por poetas e 
Oisney pro- artistas 
xectadas- mm plásticos 
televisor son o d 
ponto de par- apte~enta a 
tida para toda ao vivo e a 
un.ha reflexión composición 
sobre o -sorne- criada ao seu 
timentó atura- -
do e a opre - redor 
sión do xénero 
feminino. Ma-
ria Ruido, ao rematar de se espir 
no escenário, comeza a rodear as 
suas pernas cunha corda con 
grande meticulosidade despois de 
que a Sereiña confesase que daría 

mulleres. Optan por mesturar a bossa
nova (Nova bossanova db' sumol), rock 
(Quiero morir), blues (Queimada) e pop 
(Me siento libre) como tamén combinan 
·castelán, galego, portugués e inglés. Re
píten tópicos na versión de The Clash, 
pasa de Should 1 stay or S~ould l go a 
Chubásqueiro dos collóns, na que relatan 
unha problemática erección ou en Des
piadado conejo no_que a "metáfora" re
fírese a unha má muller. Como non po
dia ser doutro xeito, os perígosos son to
dos homes: Loló Arincón , Moneho 
Sande, Mitxel Álvarez, Osear Andrés e 
Xosé Viqueira. • 

a sua vida por amor e men tras 
Chus Pato comezaba a recitar a 
sua poesia que tan ben entende de 
liberación das mulleres. Cunha 
dureza que estarrece ao público, a 
instalación remata nun cadro per
feitamente controlado que de -
man.tela a interesada inocéncia do 
conto infantil: Chu Pato deixa 
de recLtar, os debuxos animados 
chegan ao seu fin e Maria Ruido 
arrástrase polo chan convertida 
en serea pola gro a corda que foi 
amarrando ás suas pernas. 

Textos de Om de Antón R. Ló
pez foron á base para compoñer 
a montaxe apre entada polo 
próprio autor xunto á poeta Ana 
Romani e Zoé Noia baixo o títu
lo de "O outro extremo do parai
so". A suxe tión polo efeito 
dun extrano elixir africano está 
no comezo dunha viaxe poética 
que comeza Zoé Noia na repre-_ 
sentación dunha aeromoza que 
conduce ao mesmo parai o. ó a 
iluminación -acompañan en e -
cea a Antón R. López e Ana Ro
mani que desenvolven un xogo 
de-recitados cunha grande carga 
dramática moi ben levada polo 
protagonistas. Cun grande dina
mismo e unha adecuada combi
nación de ritmos os versos dan 
en esceas, deixando á vista as até 
o momento descoñecidas dot~ 
teatrais de Romani e López. 

· A noite chegou ao seu fin da man 
dos anfitrións da velada, o Teatro 
Galán que sorprendeu con Oipin
to di blu, unha operación desbor
dante na que cinco mulleres ves
tidas de negro comezan a facer 
pintadas na parede coa frase "lsto 
non é o ceo" en tinta azul, cada 
vez con trazo máis groso, a cada 
con máis pintura. As cinco traba
llan arreo con maneiras domésti
cas -cheg~n a utilizar a brocha 
como un.ha fregona- mentras to
do se vai tintando de azul, au
mentando a velocidade da acción 
e intentando cobrir todo de pin
tura cun. visíbel esforzo. Na tarefa 
van tamén quedando impas.ibel-

. mente tinxidos de azul dous mú
sicos que, a modo e sen aparente 
inquietude-, apareceran _ao come
zo en escea interpretando unha 
composición minim:alista. + 

CARME VIDAL 

'A NOSA TERRA 

JI TelevisiÓn 

Setvizo · 
de búsqueda 

A Garda Civil canta cun sistema 
de bú queda de d aparecido que 
apresen.ta como un servizo público 
a travé de Rádio Nacional d -Es
paña. En realidade deberían cha
marlle servizo de búsqueda de Rá
dio Nacional que ·é a que fa¡ a 
maior parte do traballo. Resulta 
~mpensábel que unha parella de 
motoristas pare a ninguén de via
xe para recordarlle que chame á 
família. O ervizo de bú qu da b -
ta man dunha axuda ao públi o 
que n n upón g t nengun, pero 
contribue a lavar unha imax m -
no p itiva do qu ll go taria. 
Hai dua emanas n pazo Re
porteiros un ficial l grup anna, 
do afirmaba qu na bi barra de 
Arou a o 60% da ación e ·tá 
implicada no ontrabando. ma-
iada x nte para poñ bu ar. 

Outro que tamén rentan facer un 
ben ocial on os d Qui~n sabe 
donde o programa que apre enta 
Paco Lobatón, cunha voz grave 
para reforzar o morbo. No princí
pio non tiñan conexión directa 
coa policía, pero apó de r olver 
un par de cas que forz de e, 
guridade xa tiñan arqui ado , ago
ra mandan a cada programa un 
arxento da Policía nacional, para 

dar con.ta de como van as inv ti
gación . Xa e ten di'to que hai 
moita xente que non quere er 
atopada. Chegaron a buscar perso
as que cerramente caparan da fa
mília. Hai un par de m anda
ban por Vigo á pr cura dunha ra
paza do bairr do P niche e fere
céron lle a vá-
r ia per a ir 
facer · unha re
po rtaxe. Non 
tiñan mái que 

a ca a p rquc 
a botaban n 
falla. P r u, 
posto n n era 
nece ário qu 
a coñecesen . 

n 

casa porqu 
a b ta an n 
falt . P r 

Morbo e poli- supo to, n n 
cia comparten 
xanela na TV era necesárí 
pública. O ca- que a · 
so dos progra, coñecesen. 
mas policiais 
ch.ega ao mo-
d e 1 o nortea-
mericano (Cops que emitia Ante
na 3 ), unha surrealista publicidade 
para a policía do país máis violen
to do mundo. A rnaiores do de Lo
batón hai outro ·en Antena 3 ao 
que lle din Buscados con cargo, no 
que anclan á caza de delincuentes. 
Non se decataron ainda da pre
séncia, no programa de Pepe Na
varro, de José Amedo, un policia 
que fo¡ condeado a máis de cen 
anos de cárcere por terrorismo e 
ao que lle queda tempó para tertú
lias televisivas onde xustifica as 
suas ·actividades. Agardemos que 
Diz Guedes non se engaiole e críe 
o tradicional reflexo na TVG. • 

IAGO l:..UCA 

L------~----~~-_J 
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Éo comisario da amoló:l):ic:áde Urbano LugríS 

,Antón Patiño l 

'Para Lugrís a arte tiña un sentido _comunitario' 

* XOSÉ MA DE CASTRO 

ATA O 10 DE OUTUBRO PASADO NO CÍRCULO DEBELAS ARTES DE MADRID 

MILLElROS DE PERSOAS PUIDERON CONTEMPLAR A MEIRANDE EXHIBICIÓN 

DA OBRA DE URBANO LUGRÍS QUE NUNCA SE FIXERA. A COMPILACIÓN, 

CLASIFICACIÓN E MONTAXE, EN RESUMO, A ALMA DA EXPOSICIÓN, FOI O 

PINTOR VIGUÉS ANTÓN PATIÑO. ANTÓN PATIÑO FORMA PARTE DO GRUPO 

QUE ALÓ POLOS 70 X UNTO CON MANOLO RIV AS, OS IRMÁNS LOIS E XOSÉ 

MANUEL PEREIRO, FERMÍN BOUZA ÁL V AREZ, VICENTE ARAGUAS, REIMUN

DO PATIÑO E OUTROS, XIRARON AO REDOR DA REVIST~ LOIA. NA MESMA 

ÉPOCA O COLECTIVO DA IMAXE (0 MESMO. ANTÓN, MENCHU LAMAS, 'CAR-. ~ , . ' 

LOS BERRIDE E-XURXO AGRA) COLABORAl)AN CO GRUPO ROMPENTE. A CA 

BALO ENTRE GALIZA E MADRID, AN}""ÓN FOI UN DOS MOTQRES DA ÉXPE

. RIENCIA MÁIS ANOV AOORA DA PLÁSTICA GALEGA NESES ANOS: ~ TLÁNTICA. 

Qué queda de todo aquelo ho
xe, Antón? 

Os anos de información/forma
ción son decisivos para o artista 
e foi ise intercambio de expe
riencias xeneracionais os que 
nos fixeron. Lástima que algúns 
como Enrique X. Macías ou Lois 
P~reiro non estean' connosco 
para ver os froitos. Foi a nosa 
aposta xeneracional de anova
mento da cultura galega, queda 
pois a marca de inflexión que 
supuxo Atlántica. Aportación 
que desde Galiza se sitúa en pé 
de igualdade con outras propos
tas peninsulares. ·xa no fin de 
século, vinte anos de distanciá 
abondan para o mirar asi. 

Posiblemente os tr~s pintores 
desa xeneración cunha · maior . 
proxección internacional 
-Menchu Lamas, Lamazares a 
máis vostede- seguen a viyir en 
Madrid, por que? 

Eu estou transterrado .por varias 
razóns. O exilio é unha boa con
dición para o ártista. Beckett e 
Joyce véñenrne á m~te pero ta
mén por razóns de estudos. O 
ámbito metropolitano pode ser 
moi e timulante. Galiza deica 
agora, a pesares de moito traba
llo dos plásticos, non nos c.onsi
dera no que a .arte ·contel,Jl.porá
nea se refire quizais porque é de 
difícil recepción, non é moi esti
mulante. A cultura apoia espe
cialmente o literario. Coido que 
estarnos má.is tempo mirando 
polo retrovisor que cara adiante. 

Considera esta distancia un / 
· alonxamento de Galiza? 

Non coñezo ningún pintor gale
go que refugue da prensenza de 
Galiza na súa obra. Non hai fu
xida posíbel. Aos píntores gale
gas nótasenos a procedencia e a 
orixe polos catro costados; é un
ha "estigma" qu~ eu acarrexo . 
con fachenda e mesmo a xeito 
de bandeira'. Non se pode facer 
pintura sen 'conexión coa· orixe, 
sería un suicidio artístico.· Eu só 

. creo na raíz máis. fonda das cou- . 
sas. 

Pódese cambiar o país facendo' 
plástica en Madrid? ., 

Di Giacornetti ·que a plenitude 
só se pode acadar ,na lonxanía. 
Eu voltaría ao de antes, ao estra
ñamento, mais persoalfnente es
tou comprometido no espalla-

mento da ncisa cultura fóra de 
Galiza. É precisc:Vq -ea{ infraes
tructui:_a. Galiza ten que ~xistir 
como realidade viva na mirada 
dos demais países ... , extrapolan
do dalgunha man~irá o concep
to filosófico da alter:.idade, o ou
tro levaríanos ao -suicidio coma 
se fósemos unha secta. Non creo 
que ..a cultura sexa ornamental, 
coido que a cultura é -a riqueza 
máis específica de calisquer país 
e Galiza ten qtte exportar país. 

E membro da ponencia-de Ar
tes Plásticas do 
Consello da C~l- · 
tura Galega e 
per~ence á direc-

rande parte do seu traballo ~ ar-
. te mural (restaurantes, bares, ca
sas do mar, librerías); para el a 
arte seguía a ter unha .función 
comunitaria, por iso ten sido tan 
mal pagado ao longo da súa vi
da. -Eu penso que Lugrís intuía 

. que Galiza era unha inmensa 
obra de arte popular. · 

· A personalidade de Urbano Lu
grís non se poderia entender sen 
estudiar a vida do seu pai, ·a 
quen Otero Pedrayo no seu "Li
bro dos amigos" chamaba "Lu-

grís o -vello" e .que 
foi cofúndador de 
todo o qúe había 
que fundar na 

tiva do Círculo 'N 
de~elas Artes de .- - on_creo 

Galiza da época. 
, Ou tro personaxe 

Madrid dirixido á :.· que a cultura 
súa vez por outro • 
galego,- Césai:. · · : 

.dec.isivo na súa 
visión da vida foi, 
como el mesmo 
ten declarado a 
xeito autobiográ-

Anto.nio Molina, · : 
arnais ele cornisa- : 
rio xunto con - : 
Rosario Sarmien-: 
to da mostra re-·. : 
frospectiva de 
Urbano Lugrfs 
que o vindeiro 
día 13 se vai 
abrir no Audito

sexa -
ornamental, 
coido que a 
cul(ura é a . 

- fico, o seu padri; 
ño Fuco Tetta
manci que lle en_.
cheu a cabeza 
dunha constela
Fión · de len das 
céltiC'as e rnitos 

riqueza máis 
específica de 
callsquer país e 

; ·Galiza Jen qúe 
románticos. 

rio de Galiza en 
Santiago. Cónte
nos -da súa expe-
rienda 
obra. 

µesta 
" " e?'portar pa1s .. 

Reivindicar o _ 
noso é .obriga de 
tod9s- -pero, cal 
foi a importancia 
de Lugrís na pin, 
tura galega, eu
ropea e rnundi<.tl? 

Na mostra ténta_se 
presentar unha vi
sión o máis com- . 
ple ta pos íbe 1 de 
Lugrís: cadros, debuxos, traballo 
literario, etc ... Resulta apaixoan
te deixarse. asu1agar e mesmo 
mergullarse no seu mundo sub
marino. Era un ser tan extraordi
nario, que ten ti-aballado tanto, 
que por veces non é moi doado 
lle seguir a pegada. O ni.eu pai 

· foi o seU: grande amigo nos anos 
vigueses da derradeira etapa da 
súa vida. Isto fíxome máis fácil o 
traballo. Ternos descuberto al
gCms textos inéditos e a pequena 
ennida dos Santos Reís perta de 
Bueu que el deseñara trazando 
pfanos e máis dando instruccións 
aos canteiros: .Está -chea de ico
nografía lugrisán: áncoras, bale
as, golfiños, ... toda unha mostra 
da súa temática mariña verquida 
en pedra. 

Outra descuberta de Lugrís para 
min fo¡ a sua faceta de artista 
popular, a pesares de ser un pin
tor terribelmente culto. A mei-

A importancia de 
Lugrís como_ pintor é indubidá
bel cle fronteiras para adentro e 
xa habia moifu xente que o ti
ñamos claro. Con esta mostra 
·exportámolo, pasa a cumplir un 
papel singular dentro da arte 
ibérica · e europea vencellado ao 
movemento de realismo máxico 
de entreguerras. A partires de 
agora hai que lle fater un occ:i na 
historiografía crítica artística eu-: 
ropea. Lugrís era 1,m grande, es
q u ec ido e témolo recuperado 
con ista mostra. 

O qu~ os galegas irnos ver. no 
Auditorio é unha recriación fa
bulada de Galiza, unha visión 
romántica dunha Galiza mítica 
pero que por veces ten máis po
ten,.cia que a real. Lugrís vai fa
cer unha cultura do soño, da né
boa, vai· pintar o rérritorio da li
berdade, onde acaba o real apa
rece o mar coma sírnboh" da p;:i
tria metafísica.• 
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Vostede é especialm~nte crítico 
co decreto de·sde o ponto de 
vista educativo. 

O decreto ' ministerial é coerente 
cunha icleoloxia españolista coa 
que se pode discrepar ou non. O 
qüe -é rexeitábel desde calquer 
ponto ,de vista é o enfoque educa
tivo. E unha abenación coa que 
poñen de manifesto que non en
tenden nada sobre o que é ensi
nar e aprender. Responde a un -
modelo educativo decimonónico, 
que se ·basea en crer que o alum
no aprende·en clase todo o que se 
lle conta. Segundo isto do que se 
trata é de contarllo todo para que 
o aprenda todo. É un disP.arate 
que só se sustenta nunha'metodo
loxia de tipo memorístico, coa 
que o único que se busca é que o 
aluno repita a lista inmensa de 
nomes que ti lle mostras. Facer 
unha proposta de ensino da His
tória que empece na prehistória e 
que chegue até .o presente, signi
fica ou ben non estudaro pres~n
te ou ben non estudar nada 
cunha mínima profundidade. A 
proposta m~nisterfal é absoluta
mente superficial e ten moi pou
co valor educativo e formativo. 

Anúlase a capacidade crítica do 
aluno? 

Na educación e na ensinanza de 
História en concreto, hai vários 
graos de compresión durante a 
apre1:idizaxe. $e temos en conta 
que aprender é algo máis que re
petir, non se pode prnpor un lista
do absolutamente exaustivo de 
coñecementcls. Hai que formular 
problemas que os rapaces ademais 
de apref.1der e memorizar sexan 
capaces de interpretar. O aluno 
ademais de reflexionar sobre. eses 
asuntos debe poder aplicar os co
ñecementos a novos contextos e 
refonmilalos, facendo un discurso 
novo e próprio a partir de _ek
mentos parciais. Iso só pode facer~ 
se cun número de problemas moi 
limitado e non cun listado exáus
tivo. Pero o Ministério e moitds 
historiadores da Universidade que 
descoñecen profundamente o que 
é o ensino e a aprendizaxe en 
Educación Primária e Secundária, 
obvian totalmente este plantexa
mento. Participan dl\n modelo to
talmente tradicional e chégalles 
con que a xente repita a cronolo
xia e os acontecementos que eles 
entenden como básicos. Prescin- _ 
den de que os rapaces teñen t¡ue 
interpretalos .e ser capaces de 
construir novas fonnulacións. A 
História, evidentemente, é algo · 
máis que todo iso. · 

Como · pode afectar ao traballo 
do profesorado esta reforma? 

i . 

Ramón López Facal 
'No Ministério ainda coidan que o importante é 
memorizar moitos acontecementos históricos' 

~ PAULA BERGANTIÑOS 

O decr~to de reforma das Humanidades responde a "un model~ educativo decimonónico que se basea en 
crer que o aluno áprende en clase todo o que se· lle con ta", afirma Ramón López Facal, especialista no ensi
no da História e coordenador do primeiro anuário de Ciéncias Sociais. Defende.-un ensino da História que 
lle axude ao alumno a "interpretar o que acontec_e ao seu redor" e a "elaborar un discurso próprio". A Ló, 
pez Facal precicúpalle a futura reforma da História nos Bacharelatos porque, a diferéncia do que acontece no 
tramo ~nterior, ~s contidos que se Úe ensinan aos aJ.unos están."sometidos ao control externo da Selectividade". 

exame ineludíbel da Selectivi
dade. O-programa desta matéria 
tamén o q,ueren rnodifjtal' atra
vés ~o segundo decreto que 

preparan p_ar~~Xaneiro. Neste 
a~ con·secuéncias si_ que pode9 
ser moito rnáis graves porque 
existe o· control dun exame ex-

P. BERGANTIÑOS 

terno, a través do cal poden 
obrigar ao profesorado a impar
tir unba determinada visión da 
Históriél d~ · Es-paña, Poden con-

PSOE e PP pactan -·a:.crefor~m-a-· - -

AÑOSA TERRA 

dicionar ao profesorado a través 
dun exame de selectividade que 
os alunas necesitan aprobar. 

Cal é a sua análise do programa 
oficial actualmente en vigor? 

As orientación so n bastante 
razonábeis . Inclue História 
Contemporánea. e permite que 
o rapaces estudien a formación 
do estado desde o éc ulo XIX 
até a época actual. A pesar disto 
é unha matéria moi densa por
que inclue a evolúción econó
mica, política e social dos últi
mos 200 anos. Co novo decreto 
para Bacharelato queren facer 
unha cousa em !lente ao que 
fixeron en Secundária, ub ti
tuindo a Hi tória Cont mp rá
nea p r un e tu do xeral. Parece 
que d que se trata outra v z é 
d e camotear a aprendiz x d 
probl ma hi tórico le pr bl -
ma reai qu 11 afectan a ra
pac e que teñcn mái pr 5x i
mos . Fa! d problema qu 
fi rmar n n último 200 an 
e non co fen í i . 

Cal e o papel dun prof sor d 
História? 

Ne te momento non e lle p de 
·dar unha fonnación encicl pe 3i -
ta ao repace no en in porque a 
información está fóra. A cantida
d e de información hi t ' ri a ou 
xeográfica que reciben atravé Jo 

1 mei de omunicación é bru-
. , madora. O problema é que lle 

chega dunha maneira confu a e 
acrítica ou esgada e interesada. O 
traballo dun profe or de Hi tória 
que exa un pouco consciente de 
calé o eu papel erá facilitarlle as 
claves de análi e da información. 
Facilitarlle a reflexión obre por 
que unha infonnación é e gada. 
Ou como analizar un tema para 
ver que inter es defende u que 
intereses representa. O qu p a é 
que e a vi ión crítica da Hi tória 
só pode facerse acotando pr ble
mas histórico . P,or exemplo e te 
ano e tam no entenári d 
guerra de Cuba e da mort d Cá
n vas e tase a pr ucir un d ba
te historiográfico na pren a br 
e ta figura. importante é qu 
cando o alun e tudien e e tem 
da Hi tória C nt mp rán n
t ndan p r qu Fr ga lrib· rn , 
por excmpl , reune na Funda
ción Canovas del Castillo n alza 
a sua figura e por qu de J outra 
perspectiva ideolóxica e mba 
a e ta pcrs a c mo un gran mani
pulador da vida política do e ta
do. lso é formar crit icamcnt á 
xente. Hai qu darllc unh infor
mación, várias análises e procurar 
que entendan p r que a partir d s 
mesmos dados a xente fai diferen
tes interpretación . Eu creo que 
eso pode ser máis fonnativo que 
contarlles roda a preparacíón da 
guerra de Cuba ou a política mi
litarista que fixo Cán.ovas a res
peito deste país. + 

O que sacaron até agora é unha 
proposta de reforma do ensino 
para Secundária que de aprobarse 
vai ser bastante irrelevante. No 
sistema escolar do ·Estado non 
existe ningun control externo da 
docéncia neste ciclo, que depen
de exclusivamente do profesora
do. A maioria da xente. vai seguir . 
dp.ndo clase máis ou menos igual. 
Pode condicionar· o mundo edi
torial .pero os programas oficiais, 
por parte do profesorado, nunca 
se tomaron moi en .sério. Vai Í:er 
escasísima aplicación. 

·das Humánidades cÜa opÓsiciÓn dbs nacionalistas 

O problema é que fagan o mes
mo no novo Bacherelato n o 
que o ensino de História de Es
paña é obrigatório para todos os 
alumnos que· ademais tcñen o 

O Martes 2 de Decembro PSOE e 
PP acadaron un acordo no Sena
do sobre a proposta de decreto da 
reforma das Humanidades apre
sentado pola ministra Espéranza 
Aguirre no mes de Outubro, que 
deixa fóra aos nacionalistas. -Co 
voto en contra de CIU, PNV, 

Eusko Alkartusuna e Izquierda 
Unida, o Senado apr_obou unha 
moción que insta ao Executivo a 
impulsar un plano de .mellara do 
ensino de Humanidades en Se
cundária e que foi resu_ltado da 
transación entre o texto orixinal 
do PP e unha enmenda do PSOE. 

A transaci.ón con.sistiu en que o 
PP retirará da moción a expre
sión "proseguir o proceso de elá
boración do proxecto de real de
creto" e o PSOE a enmenda 
"mahter en suspenso a tramita
ción do proxecto de real de.ere-

: to". Namentras o PSOE insi te 

en considerar retirado o proxecto
de decreto apreséntado pola mi
nistra e mantén que o. proceso 
corneza de novo, Esperanza 
Aguirre négase a dar por conxe.-
1 ado o proxecto e afirm a que 
agora conta co i'espaldo da Cá
mara alta.+ 
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OPtNIÓN 

LITERATURA: VERDADE· PRÓPRIA OU DE.SEÑO 'MERCANTIL 

Cando o autor dunha novela é interrogado 
por un xornalista, un leitor ou un amigo que 
tivo aceso alomen0s a algunha das partes da 
obra ou que foi informado do tema xeral da 
mesma, resultará que a primeira e a segunda 
perguntas formuladas son sempre estas: "Ocu, 
rriu de verdade o que canta?", "canto hai de 
autobiográfico no · narrado?". O máis frecuente 
é que o escritor non acolla con agrado estas 
cuestións, quizá porque pensa que tales per, 
guntas tenden· a rebaixar a sua categoria de 
criador á de xornalista, simples testemuñador 
de feito . Razonará asi probabelmente ampa, 
rándose na ~réncia de que o elemento que dis, 
tingue ao criador é a imaxinación. E sen em, 
bargo, a pergunta primária e directa que adoi, 
ta a realizar o público: "que hai de verdade no 
que e canta?" dá no cerne da obra literária e, 
en xeral, de toda obra de arte. Porque o ele, 
mento diferenciador da arte non é a imaxina, 
ción, enón a verdade. O e critor non se dife, 
réncia do croni ta de periódico polo uso da 
imaxinación, enón pola amplitude, e en tan, 
to que tal, pela riqueza polisémica da matéria 
que tratou de expresar através da ua obra. Un 
xomalisra debe necesariamente circunscribir, 
e a un ou dous aspectos da realidade e o seu 

mérito, non desdeñábel, radicará en distinguir 
os máis importantes. O escritor en cámbio ten 
mái oportunidades, polo tanto a sua obra re, 
ultará menos maniquea, máis aclaratória e, 

en consecuéncia, máis realista. 

Vexamo un exemplo: A obra Miss Ourense de 
Bieito lgle ias formada por catro cantos prota, 
gonizados por un detective e ambientados en 
Ouren e ten valor literário, non pala trama 
irnaxinária que move ao detective e que cerra, 
mente é a que adoita a atraer aos leitores e a 
motivalos a seguir lende, senón pala verdade 
ou palas pequenas verdades que o leitor, asi 
seña de forma inconscente, descobre. O detec, 
tive que se emborracha nun bar ou que discute 
coa ua muller está reproducindo observacións 
próxima ao vivido polo próprio autor. Se a 
su táncia da literatura é o concreto -o seu 
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MANUEL VEIGA 

'A novela 
actual 

de deseño é 
própria ~e clases 

médias, 
consumidoras 
principais de 

cultura, nunha 
época na que 

este sector" 
prefire pensar 
que vive no 
mellar dos 

mundos 
posíbes." 

1 J ' ·_ ¡ 1; 

aposto é o tratado de filosofía- a veracidade, 
ou mellar <lito a credibilidade, do que se canta 
resulta ser tamén o seu elemento distintivo. 
Introducimos o conceito de credibilidade por, 
que é <loado constatar que . a conversión de 
Gregório Ansa en insecto non é veraz, pero si 
diremos que é críbel, precisamente porque 
Kafka introduce os suficientes elementos de 
realismo como para facer ·que unha mutación 
tan extrana nos resulte· absolutamente familiar 
mentres lemas a obra. Precisamente nesa ere, 
dibilidade radica a arte de Kafka e non na sua 
capacidade para imaxiriar que un home des, 
perta convertido en insecto ou ·en dragón, que 
é algo que calquera nena pode. lograr con 
igual ou superior eficácia. 

É cerro q~e a trama ou seña a resposta á per, 
gunta "e despois que pasa?1

', representa un ele, 
mento importante, moitos dirán que crucial, 
de calquer novela. Recoñezamos que ese é o 
factor que adoita a prnducit o engado no lei, 
tor. Pero aquí debemos engadir que ese é o en, 
gado do leitor indolente. Por algo Agata Ch, 
ristie non figura entre os grandes da literatura. 
O mérito dunha novela radica na credibilida, 
de das suas personaxes, na coeréncia das suas 
actuacións, na plausibilidade -non moral, se, 
nón vital- das suas motivacións. Dá igual que 
o envoltório escollido polo escritor ~eña o de 
alienixenas ou cabaleiros templários. O im, 
portante é que as suas actuacións reproduzan 
dalgun modó, ben ·seña baixo a metáfora, o 
símbolo, o esperpento, o barroquismo ou a mi, 
nuciosidade descriptiva, circunstáncias novas 
e particulares da vida real. O realismo como 
condición non debe levamos a pensar que es, 
tamos ante unha idea reducionista da literatu, 
ra.· Só aquel que observa a vida de modo par, 
cial ou reducido, pode coidar que o realismo 
ten tamén esas características. Os soños, os 
desexos inalcanzábeis, forman, por exemplo e 
con tanta razón, parte da vida como a nosa re, 
alidade cotián normal. 

O feito ·de que a trama non é o importante 
dunha obra pode ser demostradÓ doutro modo: 

1 1 j 

· até o século XIX as obras literárias ~epetian o 
seu tema, apoiándose en mitos c;lásicos ou tradi, 
cionais. O que facian os autores do Renacemen, 
to era recriar--un mito grego, por exemplo, am, 
bientándoo na sua circunstáncia histórica per, 
soal e de acordo cos personaxes que eles coñe, 
cian. O fondo das pasións humanas é inmutá, 
bel,-por isa o v.alor da literatura está na localiza, 
ción espacial e temporal dos feítos. Hai centos 
de obras que tratan da venda da alma ao diaño 
ou da contradición entre as nobles metas e ü 

egoísmo inerente ás persoas, pero non todas po, 
suen a calidade de Fausto ou do Quixote. Os 
grandes autores escreben dun modo determina, 
do e nun m-omento determinado e a sua obra 
perpetuase non porque cante algo imperecedei, 
ro -para iso abondaria case cos mitos gregos-, 
senón porque refrexan con perf eción a eséncia e 
os matices da sua época. Pala tan.to as armas do 
Rarrador non son a imaxinación, nen a fantasia, 
senón a Qbservación e a meinória e tamén a lu, 
cidez analítica para -poder ordear os dados dis, 
postas ante el, até conseguir reflexar -mellar o 
aspecto da realidade, seña cal seña este, que li, 
bremente escolleu. Por isa se di que non hai es, 
critor sen mundo p:óprio, que non hai escritor 
sen biografía (nón por casualidade a novela é 
case sempre un xénero de adultos ou de ~scrito, 
res xa entrados en anos). Pero ese mundo pró, 
prio non é -e volvemos con isto ªº princípio
obra da sua imaxinación, senón da sua subxeti, 
vidqde, da sua forma concreta de mirar e da sua 

-experiéncia particular ante a realidade. 

T ampouco o estilo escapa á obrigatoriedade do 
realismo. Na linguaxe, como materialización da 
literatura, é onde se verifica de ·maneira cabal a 
falsedade ou autenticidade da obra. A mentira 
provoca, no mellar dos casos, un amaneiramento 
formal e supérfluo. O autor que deseña á sua 
obra, por razóns alteas á própria literatura ~ de 
maneira eonscente ou non, en lugar' de vivila co, 
mo' unha necesidade, remata debruzado na im, 
postura. O ,novelista que trata de agradar, con 
firts comerciais, aos seus leitores, ou de propor, 
cionarlle argumentos simples con obxetivos pe, 
dagÓxicos, case sempre incurre no uso de frases 

feítas, estereotipadas, preten, 
ciosas ou á móda, algo que non 
é doado de descubrir para to, 
dos os leitores no momento, 
pero que si salta inevitabel, 
mente á lÚz co paso· do.- tempo. 
A falta de autenticidade é' sem, 
pre intuida polo leitor, ainda 
que este non poucas veces se 
deixe levar polo afalago fácil, -

_por aqueJo que quere ler. Iso 
explica o éxito da novela rosa 
(que 'Sempre acaba ben e polo 
tanto oferece tranquilidade du, 
rante unhas horas) bu de cerra 
novela actual con doses cuan, 
tificábeis de erotismo e violén, 
cia e con pinceladas de erudi, 
ción e ecoloxismo, ou calisquer 
outra tendéncia política co, 
rrecta, ao gasto dun leitor de 
nivel cultural e económico 
médto que busca ante todo di, 
vertirse sen esforzo, pero sen 
deixar de man tamén certas 
coartadas intelectuais que lle 
permiten alternar no 'seu am, 
biente. Se a novela rosa tivo 
como público orixinário unha 
clase popular imitadora dos tó, 
picos daqueles a quen servia, a 
novela actual de deseño é pró, 
pria de clases médias, consumi, 
doras principais de cultura, 
nunha época na que este sector 
prefire pensar que vive no me, 
llar dos mundos posíbeis, antes 
que afondar na ruptura que 
sempre trae canda ela a boa li, 
teratura, como revelación da 
verdade do seu autor.• 
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O plebiscitD diario de Renan 
· O presidente da Conferencia 
Episcopal Española, don Elías 
Y anes, Arcebispo de Zaragoza, 
arnaneceu cheo de clúbidas o 
domingo 16 de Novem.bro: 
"Antes sabiamos -declarou a un 

. entrevistador de La Vanguardia
ou creíamos saber o que era un
ha nación e agora resulta que 
non está claro. Antes creíamos 
saber o siñificad; de autonomía 
e parece -que. tampouco está cla
ro o ·que siñifica, corno ocurre 
coa autodeterminación". 

Foi unha pena que don Elías 
non ouvise a lección inaugural 
da ·Cátedra UNESCO na· Uni
versidade Complutense, pronun
ciada polo seu director Rámón 
Luís Acúña (como informei no · 
meu anaco precedente), pois ce
cais lle empezase a aclarar o con
cepto de nación· ao per:nclito 
prelado canario. Cuestión, evi
dentemente, peliaguda, pola que 
se derramou, e .derrama, tanta 
tinta ... e tanto sangue. 

Nque "todo o mundo ten un
ha idea do que é unha na
ión, poucos acertan a defi

nila", c;omo _sinalou Acuña aquela 
mañá de xiada. Lembrou que "pra 
Salvador de Madariaga a nación é 
un carácter. Pra outros, un desti
no, unha CtJltura, unha vontade". 

"Unha das máis fermosas defi
ni,cións de-naciÓns débese a Er
nest Renan, un esquencido pero , 
lúcido, cabal e sensíbel filósofo 
rancés de 'finais do século XIX 
( instrueu Ramó~ luís Acuña 
aos seus noviños, ou máis ben 
noviñas, d iscípulqs ): A nación 
-dixo Renán- é un plebiscito dia
rio. Para Renan, nin ·o idioma, 
nin a. relixión, nin o territorio, 
nin a comunidade de intereses, 
nin por suposto a raza, explican 
o que é unha nación". 

&ó dilas circunstancias o fan 
cumpridamente: o pasado 
común das xentes dun po-; 

bo 'e o seu propósito de vivir 
xuntas . . Esta última característi
ca é a que defin.itivamente de
nota a existencia dunha nación. 
Implica consentimento. Así, 
nin a viol~ncia, nin a coacción, 
nin a forza das armas formah 
verdadeiramente unha nación . 
A súa ~lma debe forxarse a.:- par
tir do libre albedrío, da anuen
cia, da vontade s~n imperativos. 

Oeste xeito resumeu Acuña o 
pensarnento de Renan, que no 
par'ágrafo final semella confun
dirse co propio seu. De todo iso 
queda claro, coma fundamen
tos esenciais dunha nación , o 
pasado común e o propósíto de 

vivi r xuntos. Polo._que, confor
me á teoría de Renan, non ca
bería dúb-ida de que -Galiza ·é 
unha nación; dado que os gale
gas ternos unha histo'ria co
mún, anque adulterada por un 
feixe de mitos que xa é' tempo 
de desmitificar. E dende lago o 
propósito de vivir xuntos; ün
lia boísima intención que moi
tísimos nadas na Galiza non a 
puidemos manter, pola necesi
dade de eqligrar, ou pala forzo
sidade de transterramos . 

itas a MadriGaliza, coma 
Ramón Luís, Sabino Torres, 

orobó e tantos 011tros, ma
drigalegos que só nos veráns po
demos retomas ás nosas aldeas, 
ou aos nasos respectivos pobos 
para vivir xuntos, unhas semanas 
oü uns. meses, cos nasos paisáns. 

-· E dende lago, para folgar na nasa. 
terra e reintegramos no país, non 
fai falla que ninguén -nos abrigue. 
Facémolo,. ¡non faltaba máis!, sen 
violencia, nin coacción. 

Se González Laxe fixe-se seus 
estes postulados renanos, tería 
moi doado ofrecerlle á sua des
nortada organización . un docu
mento cabal'; capaz de realizalo, 
sin diferencialo demasiado do 

· pensamento nacionalista. Pois, 
¿que galeguismo cabe sin soster 

O complexo axadrezado 
Se para entrar nun templo hou
bese que deixar fóra as yaida
des, as insidias e todas as malda~ 
des, ¿para que serviría o templo? 
Se por algo se distingue a cuali
dade do ,h1:11nano, é por ser co
rno este axadrezado de san Mi
guel de Eiré, unha frlestura de 
contradiccións onde se. unen os 
cadriños simulando entre os al-. 
tos e os baixos, o branca e o ne
gro, ou o bo e o inalo; e o certo 
é que esa unión entre contrarios 
fai que o cpnxunto se comple-

. mente e faga bonito. O feo sería 
a uniformidade. 

Tampouco a vida se entende 
sen mestura; porque nin os 
santos son tan bos como os 

pintan nin os demos tan malos 
como os retratan. 

día e a docilidade. Se por 
unha banda non quería des
gustar á nai, pala outra de
sexaba dar lle renda sol ta ás · 
súas a-nsias .por coñecer as 
causas do mundo. 

Así era que, cando ina 
casa todos descansa
ban en.solitario retiro, 

el, levado por esa chamada 
do instinto, esa necesidade 
de encot}trar o contrapunto 
que lle dixese por propia 
experiencia por que o bo é . 
bo e o malo malo, saltaba 
pola fiestra e buscaba· a casa 
da Dora, onde as risas crecí
an co anoitecer, e onde,..o 
naso protagonista era aco-
11ido con predilección sobre 
todos os demais amantes 
que a visitaban. Porque na · 

·Traio isto a conto,. lembrando a mal entendida acdtude des- . 
historia dun rapaz á quen a nai ta muller, tamén se formaba 
lévara a san Campio, avogoso o dameiro da súa vida, ese 
dos endiañados, para que o cura querer agradecer, coa súa 
lle botase unhas bendicións, experiencia mundana, a 

. -pois, segundo ela, ·aquel fÜlo inocente idolatría do rapaz . . E -
éralle un Satanás en persoa, e · · cando a nai do mozo coidaba 
non daba teito bo del. :que este durmía cos anxiños, el, 

O asunto, non era pqra tanto. 
Aquel mozo era como todos e 
buscaba o seu desafogo ás aga
chadas da nai que o vixiaba en 
exceso obrigándoo a unha re-
dusión improcedente. · 

No espír ito do rapazote, loita.
ban como nun darneiro, a re bel-

realmente, soñaba coa gloria 
naquel paraíso terreal, despois 
de implorarlle á amante o de: 

"Oáme do peito un suspiro, d
os ollos unha mirada, -
e.ca teu parplar· de amore~, 
pon n_o meu carpo a alma . 

Pero a nai, celosa do fillo, unha 

noite, véndo que faitaba da ca
ma e a fiestra do cuarto estaba 
aberra, axexoúno. Agay-dou a 
que outra rioite Juúra e seguiu
no,. receosa, ata éncontralo coa 
muller qu'e llo encamelaba, no 
int.re en que ela o adéstraba nas
artes do ho amador. · 

"Si e~ floxeo e ti floxeas 
nunca a amarnos chegaremos. 
Apreta ti se eu floxeo 
~verás que ben o facemos". 

que os galegas ternos un pasado 
común e un propósito de vivir 
xuntos ?. E todo esto libremente 
consentido, pala propia vonta-

. de e non pala forza das armas, 
claro está. 

Nestas dúas, ou tres, ideas ima
xino que-haberá conformidade 
entre toda a progresía galega, e 
supoño que aínda tería a de 
máis dun reacionario no que 

· alente algo do espírito de Alfre
do Brañas. De tal xeito coido 
que se podería gañar ese 
"pleibscito diario", do que fala-

·ba Renan coma definición 
esencial da nación. 

Un plebiscito, non para apro
bar nas urnas un Estatuto xa 
de sobra reaprobado; senón 

para: auscultar nas conciencias 
dos galegas a súa concepción na, 
cional de Galiza. E así poderían 
ter traballo os institutos da opi-

- níón pública, neste inverno pose
leitoral, mentras quentan baterias 
.ante os comicios que / o cursi de 
Aznar / terá que convocar, / se 
cadra, no transcurso / deste curso 
e,scolar ( Prégolles a Xosé Mª 
Alvarez Cáccamo, Ramiro Fonte 
e derñais vates do 1 Congreso da 
PÓesía Galega, que dispensen 
-unha vez mái.s- estos arrepiantes 
pareados de Borobó).• 

FRANCISCO A. VIDAL 

Escandalizada, a devota 
nai arrancou ªº rapaz dos 
brazos da querida e ofre
ceuno ao san Campio, para . 

· que lle quitasen o diaño 
que aquela muller lle me
tera no carpo. 

Eo rapaz, como bo filio, 
desculpábase_ coa ai:nan
te e prometla peniten

cia á devota nai que o leva
ba a esconxurar. 

E cando o crego, sen desdi
cirse dos poderes que lle 
outorgaban os fieis e polos 
que gañaba adeptos, entre. 

- os alardes de santidade e a 
humildade do pecador, 
atendía o requirimento da 
muller tamén el se ría polo 
baixo cando o cativo lle · 
confesaba: · 

·"que causas pretende se!l-or 
cura, 
con responsos, hisopo e es, 

tola, 
sacarlle o demo do corpo 
a tjuen no corpo ten a· gloria". 

E a inocente nai ·non sabía que · 
tamén ela, coma todos os perso
naxes desta historia, era outro 
.complexo axadrezado, onde a 
santa devoción e o amor mater
nal se repartían no darrieiro no 
que xogaban _a súa partida o re
ceo contra a amante e a imposi
ción da súa verdade .• 

A NOSA TERRA . 

MiguelAnXo 
Murado 

'Subvencionar a cultura 
non é apropriarse dela" 

Estou lendo un volume d relat s 
fantásticos de Hawthrone e tamén 
vários libr s sobre mapas carto
grafías para un en aio literári que 
estou preparando. Estudei xeografia 
e sempre me interesaron os mapas e 
o seu uso que ~onforma as particu
lares configuracións do mundo. 

Que recomenda ler? 

Non son leitor de navidades, leo li
teratura sen ~er en canta o critério 
de actualidade. Sen embargo gosta
ria de recomendar un libro aoque 
non se lle prestou rnoita atención 
que é Os moradores da ryu1a de Xa
vier Lama ademáis de Ultimas noti, 
cias do periodismo de Fabio Colombo. 

Sae agora un novo libro seu. 

É un libro de relatos chamado 
Mércores de cinza, trata de temas 
como a condición humana, a an, 
gústia e o entusiasmo por vivir, o 
vitalismo e o pesimismo pero, de -
ta volta, nun ambiente de vida co
tiá, en situacións límite pero non 
na guerra como acontecía con Rui, 
do. Está presente tamén a idea de 
desarraigo e alguns deles am ién
tanse na emigración. E t u adi
cando tempo asimesmo a ensaio 
literário e ademais d da e rt gra
fía traballo nun o re Xap 'n a 
sua cultura que, sen e ntar a 
dental, é a única po rosa in
fluintc sen que eu p r i o inta un
ha fa cinación e pedal por la. 

Publica e recomenda relato . 

Gústanme mái . Nunca fun a~ izo ... 
ado en exceso nen a ler nen a s
creber novela ainda que si teña in
terese por ela. Considero que moi.
tas veces predomina a técnica do 
escritor e o traballo na estructura á 
hor;:i de manter a atención. o rela
to é m;iis intenso. 

Foi xúri no festival de cine Off 
de Ourense, cal é a sua opinión? 

O nivel está moi ~n, os filmes esta
ban ben escofüdos pero sobraba un 
exceso de institucionalizFtción que é 
moi habitual na nasa cultura e non 
é ·lóxko. Ninguen imaxina a Ardan.
za inaugurando un festival I}O Pais -
Vasco nin a Aznar en Valladolid. 
Aqui ternos ' un exceso de tutelaxe 
na cultura. É abriga dos góvernos 
subvencionar á cultura pero non por . 
iso se teñen que apropriar dela.• 

Escritor. Lugu 1965. __ 

Obras: Lapidario d9s heterndoxLlS, Tres 

días sen facer nada, A grande nojte de Fiz, 

Ruidos, Mércore:> de c inza. 



A eJl(.posición 
fotográfica 

de Xosé 
Gorrido 
póclese 

contemplar 
no Pavillón 

de 
Estudantes 

de Etviña na 
CORUÑA. 

Paco 
Campos e 

Xesus 
Balboa nun 

intre de 
Mognerismo, 

obra de 
Manuel 

• Louren:z:a 
queé 

representada 
este Xoves 4 

· en VIGO. 

O Trinque -
Teatro para se -representar 

Joao Guisam Seixas ven de rece
bir o prémio Eixo Atlántico á 
criación teatral' pola sua peza A 
táboa ocre de Núbia. O mesmo 
autor dera a coñecer hai p,ouco, 
atraveso da editorial Laiovento, a 

obra Te·atro para se comer. Gui
sam únese a outrns autores dra
máticos: con traballos recen sai
dos do forno que cobren esa esca
seza de textos da que se fala. 
Agora falta que se representen.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baiona 
• EXPOSICIÓNS 

A TORTURA 
DA INQUISICIÓN_ 

Os brutais instrumentos de 
tortura da Inquisición esra
rá n expostos no antigo 
concello até o 31 de De
cembro. 

Bue u 
•CINEMA 

DEÜUTONO 

O Colectivo de Rebolo fi
nali za o seu ciclo de cine 
coa proxección de O PrQ• 
fesiona l, unha produción 
francesa pr tagonizada por 
Leon. O Yenres 5 de De
cembro na Casa da Cultura 
ás 22 h. con entrada de 
balde. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

ALEJANDRO 
SANMARTIN 

Apresenta bai>co o titulo de 
Lex. V arianres da realid.ade a 
sua pintura. Abre na Za
randa (Avda. Arcádio Par
diñas 165 bai>co). 

•MÚSICA 

CARMEN REY E Xlo 

O Xoves 11 de Decembro 
ás 22,30 h. na Zaranda, ac
tuara Carmen Rey xunto o 
grupo Xío, cun concerto de 
jazz. O repertório da voca
l i ta recorre unha variada 
extensión de grandes clási
c ·, qu inclue desd tema 
<l ano 20 aré os esti lo 
mái a tuai . 

Car hallo 
•TEATRO 

rganizado pol In t ituto 
;1 lcgn Jas Art s Escénica 

e Musí ai e o oncello. 
Ne qu qu da de me po
dcmo asisti r a dous pases: 
o Jia 19, Ministros pola 
cara da man de Encuadre 
Produccións e odia 26 Na
no p l T eatro do Adr_o. 
Máis información nos telé
fonos (981) 57 71 28/34. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

MERCEDES VISOS 

A sala de exposicións da 
Biblioteca Miguel González 
Garcés, acolle desde o pa
sado 26 de Novembro, os 
últimos traballos pictóricos 
da artista Mercedes Visos. 

EL PASO 

· · Exposición en homenaxe 
ao grupo El Paso, aos co
renta anos do seo nasci
mento, o colectivo foi un
_ ha inicia tiva que preten
deu crear un novo espirito 
dentro dó mundo artístico 

C~rte-leirá , 

~L.A. CONFIDENCIAL. Revita
lización do cine negro, coa corrup

ción da policia de Los Angeles como 
• tema. Bon filme de temporada. 

IJJK'_ JN& OUT Kevin Kl~e prorago- · 
niza esta película contra a hipocresia 

social sobre a homosyxualidade. Comédia 
amábel que escandalizou nos Estados Uni
dos, e cunha escena de baile do protagonis
ta da que se gardará memória. · 

~DUAS RAPAZAS DE HOXE. 
O director Mike Leigh (Secretos e 

mentíra) dirixe este retrato de duas mu
lleres que se reunen en L ndres anos 
despois de rematar os estudos. O Londres 
post-thatcheriano nun cine ben cons
truido no que só renxe a dob1axe. 

~PERSEGUINDO A AMY Pelí-
cula para xóvenes, con bons chis

tes e exceso de tacos. O lesbianismo e a 
parella vistos desde unha perspectiva pe
dagóxica. Men~axe conservadora, am
pliada coa estética dos noventa. 

tr?f', A CAMAREIRA DO TITA-
NIC. Bigas Luna acada un dos cú

mios da sua carreira con este filme inteli
xente que acaba sendo unha homenaxe á 
profisión de actor. O mellar filme espa
ñol da temporada. 

lf?f'_ PERDIT A DURANGO. A ex-
periéncia mexicana de Ale-x de la 

Iglesia resólvese con éxito. Filme na liña 
cínica de Tarantino que renova o xénero 
norteamericano de violéncia. Nada novo 
no fondo, pero frescura nas maneiras. 

~NADA QUE PERDER Comé-
dia de T im Robbins que se ve con 

agrado, ainda que non deixará apenas 
pegada -no espectador. Un executivo 
branco e un delincuente negro fan pare
lla durante a fin de semana. 

~ UNHA HISTÓRIA DIFE
RENTE. Filme norteamericano 

que sigue a pegada de Tratnspotting, dedi.- _ 
cado sobre todo a exibir a xuventude de · 
Cameron Diaz. Comedia pretendida- .' 
mente anovadora, onde o humor · non 
pasa de infantil.~ 

l/Jlf'A VODA DO MEU MELLOR 
AMIGO. Julia Roberts e a actriz 

de moda nos Estados Unidos, Cameron · 
Diaz compiten polo m~smo home nun 
filme doce que non destaca pola sua ori-
xinalidade. ' 

~MlMIC. Unha morea de seres 
metade insectos metade humanos 

sobreviven nos sumidoiros da cidade lis
tos para atacar. Intencionadas semellan
zas con Alien pero nada que ver. Só en-
tretida. _ · 

~THE FULL MONTY Un grupo 
de obreiros en paro deciden exi

birse espidos nun espectáculo para mu
lleres como único modo de obter diñei
ro. Pelkula inglesa con moito humor, 
boa factura e crítica social. 

~CARNE TRÉMULA. Almodo-
var demostra outra vez a sua habi

üdade para dirixír actores e a sua impo- -
téncia ante os guións enguedel1ados. 
Sobran algunhas imaxes tópicas nesta 
película con altos e baiicos. 

lf?f'_ COP LAND (Polilándia). Os 
p6licias de Nova Jorque fanse cun 

bairro para vivir só eles, sen medo á de; 
lincuéncia, pero descúbrese q_ue pactaron 
coa máfia. Interpretes: Silvestre Stalló
ne, Hervey Keitel, Robert de Niro. -· 

~ MARTIN (HACHE). O ar-
- xentino Adolfo Aristirain volve

se a poñer a cabeza das fitas de calidade 
na carteleira. Película, protagonizado 
polo sempre cautivador Federico Luppi, 
con diálogos enriquecedores e unha 
trama case ttatral. Magníficas tamén as 
interpretacións de Eusébio Poncela e 
Cecília Roth. t 

cembro na Fundación Pe
dro Barrié. 

PEIRAO 

A Universidade da Coruña 
apresenta no Pavillón de Es
tudantes (Campus de Elvi
·ña), a exposición de fotogra
fía Peirao de Xosé Garrido. 

• CONFERÉNCIAS 

MtGUEL 
GQNZÁLEZ GAKCÉS 

do Estado e pañol. El Paso 
nasce como consecuencia 
da ag ru pac ión de varios 
pintores e escritores: Rafael 

Canogar, Martín Chirino, 
Luis Feiw. e Manuel Rivera 
(xa falec ido) entre outros. 
Durante Novembro e De-

É o motivo da conferén
cias que organiza a Agrupa
ción Cultura l Alexandre 
Bóveda no seu Salón de 
Actos (Linares Rivas 49, 

1 º) coincidindo co VIII 
aniversário do-seu pasa
mento. Están programadas 
tres conferéncias: para o 
dia 4, Xoves, Manuel Ma
ria falará sobre os "Aspec
tos Narrativos"; o 11 Xo

_ves , Xúlio Valcárcel farao 
sobre "A obra poética" e o 
Y emes 12 os fillos do ho
menaxeado, Carlos e Laura 
González. Garcés comenta
rán os "Aspectos humanos" 
habendo, tamén un recital 
poético da man de Flor 
Mace iras. 

•MÚSICA 

MENINHOS ÓA RUA-E 
MOL 

O grupo brasileiro actuará 
o 19 de Decembro no Rag
narock (rua Beiramar) . Pre
zo 500 pta. 

•TEATRO 

VELADAS INDECENTES 

· O Xoves 4 de Decembro 
ás 12,30 IL. no Salón de 
Graos da Faculdade de Fi
loloxia, a Biblioteca Ar
q ui vo Francisco Pil lado 
Mayor apresenta a obra de 
Manuel Lourenzo , Vela
das indecemes, Prém io Na
ciona l de Literatura Dra
mática 1997. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

ÜRlXES DE BAZÁN 

A Sargadelos, galeria de ar
te e de libros galegos e por
tugueses e cerámica, apre
senta a exposición sobre as 
orixes da Bazán, con Lnfor
macións sobre o periodo de 
1895 a 1913. 

•TEATRO 

MINISTROS 
POLA CARA 

O grupo tearra_l Encuadre 
Produccións apresenta a 
sua obra no Teatro Jofre o 
4 de Decembro. Máis in
formación no teléfon o 
(981) 57 71 28/34. 

Lt!g_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

FOTOGRAFIAS 00 CHE 

A CIG e a Univérsidade 
de Santiago organizan un-

ha ll)ostra de fotografias . 
do Che en comemoración 
dos 25 anos da sua morte. 
PódesP visitar no edifício 
da Faculdade de Veteriná
ria. 

. PRLETO 

A sala da Biblioteca Públi
ca Provincial acolle duran
te estes dias obra do coru
ñés Prieto, cunha liña en
cadrada no hiperrealismo 
subxectivo. Abre de Luns a 
Venres, 9 a 21 h . e os Sá
bados .de 10 a 14 h . 

Ortig_uei_ra 
•TEATRO 

CiRcuí:ro DE TEATRO 

O IGAEM e o concello 
apresentan o 5 de Gecem
bro a Encuadre Produc
cións con Ministros pala ca
ra, e odia 26 ao giupo Sa
rabela con A Esmorga de E. 
Blanco Amor. Máis infor
mación· no teléfono (981) 
57 71 28. 

Ourense 
•CINEMA 

Ü C ARRABOUXO 

. O vindeiro 13 de Decem
bro terá lugar no Liceo ás . 
20 h, a apresent'ación dos 
debuxos animados do Ca
rrabouxo de Xose Lois. 

•TEATRO 

NANO 

A comédia de Suso de To
ro, interpre tada polo Tea
tro do Adro, Nano o 5 de 
Decembro no Teatro Prin
cipal. Máis _in fo rmación 
nos teléfonos: (81 ) 57 71 

- 28/34. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

XOAN CERYIÑO 

O vindeiro Venres 5 de 
Decembro, ás oito da tarde 
na sala de Caja de Madrid, 
terá lugar a inauguración 
da exposición de pintura e 

·escultura do artista ponte-
vedrés. De Luns a Venres 
de 19 a 21,30 h, os Sábados 
12 a 14 e de 19 a 21 h. e os 

· Dorningos de 12 a 14 h. Aé 
o 21 de Decembro. 
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Redondeia 
•MÚSICA 

GRAN RAMERA 

No pub .Mendinho, o Ven
res 5 ás 1'2 Cía noite. A en- -
trada é de balde. -

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

CoMFORtv!ANDO 
IDEAS , 

A Universidade de .San
tiago inaugura o vi'ndeirCs · 
dia 5 de Decembro a ex
posición sobre A Imaxe. do 
V Centenario da Universi
dade e outTQs Proxectos 
(1977-1997)-da man dos 
deseñadores Pepe Barro, 
Xqsé Salgado e Lia Santa
na. O .acto comeza ás 20 
h . ña Igrexa da Uni~ersi
dade. 

GRAVADOS 
DE Juuo PRIETO 

O Xoves 4 ás 19,30 h, 
inaugurarase ro M0steiro 
de San Martiño unha ex
posición coa maior parre 
do traballo do gravador Ju
lio Prieto. 

Convocatórias 

ENCONTRO DE SÜLIDAR!EDADE 
CON CUBA 

man o mundo do traballo na sua histó
ria ou na actµalidade: <;Gndicións !abo-

•' rais nascimentb e desenvolvimento das 
Os dias .6, 7, 8 de Decembro cele..- ·orga~izacións sindtcais ... A extensión 
brarase en Santiago e Ole íros o IV pode variar entre trinta e v-inte fólios 

-· Encontro de Solída.riedade con Cuba. ~ · mecanografados a duplo espazo e por 
· A rriaiores de sesións de traballo ha- triplicado. En cada envio constará .o 
berá ~cti.v(d ades -festivas e cultura is nome do centro ou do coordenador e'- o 

_de irmandade co pavo C:l,lbano ._ Aque- dos alumnos, a.s i comó'tJ curso ou níyel 
_ Les t idadáns pu organizációIJ.s. sociais ao que pertenéen. Os·lraballos serán re-
, sol'idárias interesadas en participar, mitidos a Fundación 10 de Marzo, rua 
. p0 dén informarse.'e.n:. Comité Uni- República dq ·Salvª'dor, 15-52

• 15701' 
versitário de S~lidarieaade con Cubá · .SamiagÓ. Est:;!belécense dous. tipos de 
Prai4 Girón: local de ª lunos·da Facul- · prémios: un colectivo de,5,0.000 pta. e 
dade de C iéncias. U11iversidade de diploma e ou'tro indivudtJal de 25.000 

, Vigo. Lagoas-Marcosende. Teléfono e pta. e diploma. O prazo.de entrega abre 
Fax: (986) 81 25 58. -até o vindeiro dia 17 de Marzo de 1998: 

PRÉMIO 'ESCOLAR . 
'FUNQACIÓN 10 DE MARZO 

A Fundación 1 O de Marzo vencellada a 
CCOO, convoca un prémio escolar 
coa finalidade ,de promover- ~ coñeci~ 
inento e o estudo da história do movi
mento obreiro, así como dos diferentes 
factores que afectan ao mundo do tra
ballo e ás organizacións sindicais na na
sa sociedade. Poderán participar todos 
os escolares de EXB, BUP, ESO, FP e 
COU de calquer centro da Galiza, en 
equipas ou individualmente baixo a di
rección dun mestre. O tema de referén
cia central será O Mundo do Traballo; 
teñen tamén cabjda os traballos que es
tuden os diversos aspectos que confor-

CURSO DE HISTÓR;lf\. DA DANZA 

Organizado polo Fomento das Artes 
Escénicás Ailalá, terá lugar nos dias 6 e 
7 de Decembro. O curso impartirao 
Carmen Girnénez. Os contidos: histó
ria da danza a partir dos ballets rusos e 
sobre o nascimento da danza moderna 
estabelecendo as diferéncias entre a 
escola europea e a amei;icana. O curso 
está dirixido a profesionais da danza e 
a todas aquelas persoas interesadas nas 
tendéncias ártísticas <leste século. In
forman no teléfono (986) 20 37 72. 

PRÉM10 PERIODÍSTICO 

O xornal de· Lugo El Progreso convo-

ca ~ V Prémio Periodístico Puro Cara . 
Poderán 'apresen-tarse artigos periodís
ticos public::ados por primeira vez en
tré o 2 de Febreiro e o 15 de Decem
bro <leste mesmo ano, en me io de 
comunicación escritos, tanto en xor
nais. como revistas de calquer periodi-

. cidade, estatais ou extranxeiras, as i-· 
nados polo seu autor. O tema do arti
go e libre, ainda que serán máis valo
radqs aqueles traballos que amasen 
unha alta consideración á solidarie-

. dade, a compfensión entre homes e <! 
-defensa dos dereitos democráticos. Os 
·u aballos remitiranse ao xouial El 
Progreso; rúa Progreso 12, 27001 Lu
go . O prémio único e indivisibel, é de 
1.000.000 pta. O xurado fará público 
o seu fallo o dia 2 de Febreiro do 
1998. O prazo de admisión remata o 
30 de Decembro. · 

CONCURSO LITERÁRIO E 
DE POESIA SOBRE A SIDA 

Q:ganizado polo Grupo de Apoio de 
Seropos it ivos e enfermos da SIDA. 
Dirixido ao todo o público maior de 
14 anos. Os traballos en prosa han de 
cubrir de 3 a 6 páxinas mecanografa
das a duplo espazo, e os poéticos un fó
lio como mínimo. O envio será nun 
sobre grande e baixo seudónimo, no 
interior nunha plica farase constar: 
seudónimo·, nome e apelidos, enderezo 
e teléfono. Aquelas persoas que pre-

senten máis 'dun traballo deberán en- . 
tregc:i los en sobres separados. O ende
rezo do gru,po de apo io O Imán é 
Apartado 8301. 36080 Vigo. Os pré-
1:rli os son: en Literatura e Poesia, 
50.000 pta. para o primeiro, 40.000 
para o segundo, e 25 .000 para o rercei
ro elexido. A data de límite chega ao 
31 de Xaneiro de 1998. Maior infor
mación no teléfono (986) 48 22 47. 

CóURELIÑA, 
A MASCOTA.DO COUREL 

A Plataforma Courel, SOS Courel, 
propón unha série de actividades que 
comprenden, desde este inverno até o 
verao do 98, co propósito de concien
ciar a povoación da erra do Courel e 
a toda a Galiza sobre a importáncia 
ecolóxica, cultural e económica da e
rra e a necesidade de protexela. Os alu
nas dos centro esco lares do Courel de
señan, debuxan e elaboran a Couraliña 
unha mascota que con forma de mon
taña amosa unha imaxe en po irivo da 
Serra. Cos debuxos farase unha exposi
ción que perc rrerá os distintos cen
tros escolares que queiran participar na 
campaña. Escóllese un traballo co que 
se elaborará unha história de Coureliña 
que dé a coñecer e aposte pola protec
ción da Serra. En Inverno, deseñarase 
o material de campaña, na Primavera, 
realizaranse as actividades nas escalas e 
no verao avaliarase o curso.• 

MARCEL 
BROODTHADERS 

O Centro Galega d~ . Arte 
Con temporánea apn~sen
tou, o pasado Venres 28 
de Novembro, a expos i
ción producida pola ·Fun
dació Antoni T apies do 
belga Marcel Broodtha
ders. A mosua acolle as 
duas vertentes concibidas 
polo artista: o cinema pro
piamente ,dito e o cinema 
coma exposición. De Mar
tes a Sábado, de 11 a 20 h, 
Domi,ngos e Festivo.s, de 
11. a 14 h. 

bado de 11 a 20 h. _e Do
mingo de 11 a 14 h . Abre 
de 11 a· 20 h, de Martes a 
Sábado, e de 11 a 14· Do
mingos e festivos . 

de presentación do seu no
vo disco. O 'Ü de Decem
bro na sala Nasa. 

quismo dos documenco e 
materiais que ainda lle ade
beda o E tado español. 

Continua a 
exposición 

de Berta 
Cáccamo no 

CGAC de 
SANTIAGO. 

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA 

A mostra da pit\tora Berta 
Cáccamo, premiada, beca
cla e con exposicións por 
todo o mundo, xa leva -
desde Outubrn na sala de 
insralacións Dobre Espazo, 
comprende cleseños de fi-

· na is dos -oitenta. Tamén 
no centro gard an unha 
mostra de Alberto Datas 
que xunta obra que vén 
desde os 60 até a ac tuali
dade. O CGAC completa 
a oferta coa mostra per
manente de arte ga lega 
con obras que veñen de 
1980 até hoxe, e a Colee-

. ción da Fundación A*R
CO. Abre de Martes a Sá" 

CURRO U LZURRUM 

Até o 13 de Decembro na 
Sala Trinta (rua Nova 30-
22 ). A mostra contará con 
máis dunha vintena de pe- · 
zas recentes do artista reali
zadas en. pedra ae pequeno 
e mediano formato. 

•MÚSICA 

TúZAROS 
: 

Os Túzaros finalizan a xira 

REAL FILHARMONIÁ 
DE ÓALIZA 

D_irixid a por Antoni Ros 
Marbá e no programa·Gar
cia Abril, T oldra e Mozart. 
O Xove~ 11 ás 21 h. O pre
zo da entrada na billeteira 
é de 1.400 pta. 

Tui 
• EXP0$1CIÓNS 

PóXA 
PRO MONUMENTO AOS 
REPRESALI-ADOS DO 3 6 

O 22 de Novembro inau
gurouse a exposición-poxa 
Pro Monumento aos Repre
saliados do 36 no Hotel Co
lón. A exposición recolre 
obras de Mario F. Granel!, 
de Jorge Barbi Alonso, 
Berta Alvarez Cáccamo, 
Paz Antón, Xavier .Pousa, 
Xulio Garcia Rivás, Xavi~r ' 
Lemos Godoy, Antón 
Abreu -Bastos e Xaime 
·Quessada éntre outrns. As 
obras véndense nunha po
xa o Sábado 6 de Decem
bro ás 19,45 h. A exposi
ción podese ollar en dias 

O escudo . da. Galiza · desefiado 
por Castelao en insígnia- ou chaveiro ... 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Chaveiro: 
_ Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

Pagamento a meio de selos de correos ou ingreso 
na conta dé Caixa 'Golicia 

2091 0501 683040001024 -
Solicita a cantidade que desexes ao Apdo. 1371, 

3620~ de Vi90: 

Este Sábado, 6 de Decembro, realizase a subhasta de arte 
pro monumento aos represaliados no 36 en TUI. 

laborábeis de 19 a 22 h . e 
· Sábados e Domingos de 12 

a 14 e de 18 a 21 h. 

E. PÉREZ VICENTE 

A galeria de arte T risquel e 
Medúlio ·expón as pinturas 
da autora arxentina até o 
vrndeiro dia 13 de Decem
bro. Abre en .horario de 
18,30 a 21,30 h. 

Vig~º--~-
•Mús1cA 

G. RUBALCABA 
]AZZTRIO 

O Xoves 4 ás 20, 30 h.' na 
sala de concertos Caixa'vi
go terá lugar o concerto do 
músico cubano, considera
~º un virtuoso do piano. 

- • EXPOSICIÓNS 

MusEU ESPAÑOL 
DE ESCULTURA 

O pasado dia 2 de Decem-
-_ bro inaugurouse no centro 
Caixavigo a expos ic ión 
que se .compón de 20 escul
turas e 20. pinturas, entre as 

que se atopan pezas perten
cemes a autores do Rena
cemen to e Barroco espa
ñol. Estará aberra até o 
vindeiro 6 de Xaneiro . 

SEMlNÁR!O 
DE Esruoos ÜALEGOS 

A galeiia Sargadelos ven 
. de inaugurar a exposición 
·_sobre as vicisitudes do Se

minario de Estudos Gale
gos, ·expoliado pol_o fran -

Publicacións 

TERRALIVRE 

A Assembleia da Mocidade Independentista 
(AMI) ven de sacar o egundo número 
do seu vozeiro Terra Livre, publicación 
trimestral que comprende os mese de 
Agosto, Serembro e Outubro. Ne te nú
mero pódese ollar a Marx en banda dese
ñada, comic explicativo da filosofia Mar
xista_ Artigos sobre a Diada, o Interna
cional Eguna: festival de 
solidarieda
de cos povo 
organizado 
por Skapena 
(organización 
internaciona
lista basca), e 
Habana 97 o 
X IV Festival 
Mundial da Xu
ventude, nos que 
e tivo presente a 
AMI. Miguel 
Fandinho de Lugo 
retoma o artigo Dis-
sidencia Galega e Democracia onde dife
réncia entre ind pend ntism r ~ rmi ta 
e independentismo, tamen e pode ler o
bre o problema do povo Saharaui nun ar
tigo de Gilherme, no que expón a resis
téncia anti-imperialista d Sabara Occi
dental. Entre as suas 18 páxinas tamén 
hai novas políticas de interese asi como 
artigas reivindicativos contra os meios de 
comunicación e as forzas políticas. A As
sembleia an ima á colaboración e tamén 
pon á venda camisolas, libros (de história 
galega, política, de galega-portugués ... ) e 
autocolantes, as i como ofrece unha subs
cripción solidaria. O vozeiro está escrito 
integramente en galego-porrugués e ten 
un prezo de 100 pta. ou 120 escudos. • 

O trio de 
jazz de 
Gonzalo 
Rubalcaba 
toca este 
Xoves 4 en 
VIGO. 

P' 



Femando 
Botero 

mostraos 
suas 

pinturas en 
BRAGA. 

ANOSATERRA 
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Anúncios de balde 
• ·Véndese Maclntosh llCI, 20 Mb. 
de RAM , 1 Giga de disco duro, panta
lla de 14 pulgadas a cor. 100.000 pta. 
telf. (986) 37 57 26. 

• Véndese bici de carreiras Méndiz 
Columbus Thron Shimano RSX
STI. Pedais automáticos. A estrenar. 
Teléfono (986) 45 11 84 ás noites. 
80.000 pta. 

. • Tentamos organizar un grupo de 
bisexuals rebeldes. Obxectivos, cri
térios e información no apartado 111. 
15300 Betanzos. A Coruña. 

• Vendo finca con casa para res
taurar en Pexegueiro (Tui). Teléfono: 
929 580922. 

• Técnlca de Laboratório con ex
periéncia (rama Química), para tra
ballar poi~ zona de Vigo. Telf. 907 
324 301 

• Precisase mestre/a para formar 
grupo de cantadeiras . Telefono : 
(986) 70 85 92. 

• Mercarrla ordenador de segunda 
man con CD Rom, a poder ser con 
impresora. Tlf. 908 084 117. 

• Aluga-se cuarto en piso compar
tido (12 .000 pta .). Ruado Home 
Santo 17, 2g. Compostela. 

• Regalo gatiño filio de nai exípcia e 
pai siamés, se o queres chama ao te
léfono (986) 20 95 72 ou ao 47 02 .03. 

• Os CAF de Compostela peden a 
todas aquelas persoas que deixa
ra n algun libro no desaparecido 
centro de recursos para estudan
tes MANCOMUN e queiran recupera
lo que pasen polo local dos CAF (no 
COIE) antes do 1 de Decembro. 

• Merco piso en Vigo, preferente
mente un primeiro. Sobre 10.000.000. 
(981 ) 46 05 67 e 929 02 43 48. 

• Tradutora e interprete de galego, 
francés, inglés e castelán. Fanse to
do tipo de textos. Mari Fé no teléfono 
(986) 46 95 90. 

• Abisinia. Desexa colaboradores 
para revista cáustica. Os traballos 
serán en galego (calquera Versión) . 
Prégase iroína e bo humor en: arti
gos, viñetas , contos , notas de pren
sa, collage, etc . Enviar cos dados 
persoais (fotocopia 0 .?.I. e teléfo-

no) . Celia López Otero, Avda. de Vi
go, 20 B. 36640· Pontecesures (Pon
tevedra). Teléfono e fax: (9S6) 55 
71 96. 

• Merco ou alugo casa nos arre
dores de Pontevedra, teléfono (982) 
56 29 53. 

• O C/ube de adictos a Deep Pur
ple de Vigo ven de sacar a revista 
Hush Magazine adicada á S<¡1ga De
ep Purple e ao rock dos 70. A venda 
en Elepé, La Columna, Virgin e nos 
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen 
na cafetería Diseño. 400pts. 

• Merco cancioneiro de Casto 
. Sampedro. T . Buceta. Langgens

trass, 6. 8184 Bachenbülach. Suíza. 
• Vendo gatos persas, azuis e ne
gros. Desparasitados. Nados o 7 de 
Agosto de 1997. Teléfono 907 95 22 
70 e (981) 56 37 25. 

• Alúgase praza de garaxe en 
Vigo, na Avda. Alcalde Portanet, 20. 
Teléfono (986) 20 24 69. 

• Merco temário, para as próximas· 
oposicións a enxeñeiros técnicos 
agrícolas, da Xunta. Traballo e por tal 
motivo, non podo asistir a nengunha 
académia. Chamar de 9 a 13 h, e de 
15,30 a 19,30 h, ao (981) 36 34 72, 
perguntar por Xosé António Silveira. 

• Véndese guitarra acústica GIB
SON EPIPHONE con ecualizador e 
volume incorporado. Estuche e am
plicador Yamaha AR 25 wátios. Ten 
saída para mesa de mesturas e para 
caixa de ritmos, todo novo. 80.000 pta. 
(988) 21 27 08, perguntar por Richar. 

• Gralha, publicac;om informativa 
bimestral no N2 18, Outubro-Novem
bro, inciue umha reportagem sobre o 
XIV Festival Mundial da Juventude em 
Cuba, outro de "Caravane", o grande 
festival que no 98 visitará Compostela, 
entrevista a Ramom Lopes-Suevos, 
etc. Envio gratuito solicitando-a no Ap
do. 678 - 32080 Ourense. 

• Axúdanos a encher Galiza de ár
bores. Merca os bono-árbore de Xe
vale . Por cincocentas pesetas plan
tamos no teu nome un teixo e un 
acivro na Serra do Faro e Ribeira 
·Sacra. Envíanos un xiro postal ou ta
lón nominativo a Xevale . Aptdo . 35. 
27500 Chantada. 

• Vendo piso en Ponteareas (95 

m2). Todo -exterior. Tres cuartos, 
dous baños, garaxe e trasteiro . Ta
mén o cámbio por outro en Vigo. 
(986) 66 04 33. Perguntar por Este

,ban de 20 a 21 h. 

• Oferéces; para trabállos de re
paración alvaneis, azulexo, plaquete, 
etc. Presuposto sen compromisó. Te
léfono (986) 26 30 00'. 

• Necesitase odontólogo para clíni
ca en Pontevedra. Enviar currículum 
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra. 

• Entendes e queres compartir an
dar en Comi>ostela? Se e9 tio sério, 
c·omparto apártamento con salón-co
medor, cociña, baño e aseo. Zona 
Ensanche. Só entendidos. Teléfono 
909 44 32 20. . 

• Buscamos a unha moza ou mozo 
para compartir piso en Vigo. Podes 
chamamos de Luns a Xoves a partir 
das 22 horas ao tell. 939 751 187. 

• Vendo amplifjcador Marshall 
JCM 800 para baixo eléctrico. Po
téncia cabezal 100 W. poténcia alta
voces 300 W. 100.000 pta. Se te inte
resa chama ao (981) 2417 5~9, e dei
xa o teu nome e número de teléfono. 

• Vendese piso en Meicende, estra
da a Arteixo, 5 cuartos, cociña, baño 
e tendedeiro. Moi perto da parada do 
bus. 8.500.000 Telf. (981) 26 36 17. 

• Merco casa con terreo nos arre
dores de Vigo. Perguntar por Raquel· 
no (986) 42 04 88, eri horas de oficina. 

• Música: preparación de oposi
cións, ensino primário e secundá
rio. Clases en Vigo e Santiago. Infor
mación no tell (986) 23 54 72 . 

• Acaba de nascer UfD novo grupo en 
Ourense, que luita pola igualdade en
tre homossexuais e heterossexuais. 
As pessoas que desejarem tomar con
tacto com o Grupo Libertar;om Ho
mossexua/ ou solicitar informaQom, 
poderám escrever para o Apartado 
dos Correios 343. 32080 Ourense. -

• Por traslado traspasa-se perruque
ria semi-esquina na Rua Barcelona da 
Coruña. Teléfono (981) 26 54 22. 

• Afeizoados e coleccionistas, vendo 
selos de puro e os seus derivados. 
Interesados escreber ao apartado 43. 
08840 Viladecans. Catalunya. + 

IN ECTO 00 
CINCO C ONTINENTES 

Brag_a __ _ celebra o seu terceiro ani
versário coa exposición de 
pinturas do famoso escul
tor Femando Botero. 

rodo vindeiro ano. 

A ala Temática aixavi
go, acolle a mo tra de in
ecto até l 5 de Xancir . 

ART! TA 
DE A VAN UARDA 

•TEATRO 

MA NETI MO • 

Preséntase no auditório do 
Centro Cultural áixavigo 
este Xoves dia 4 ás 22,30 
horas. Magnetismo gañou o 
prémio de teatro Rafael 
Oieste do ano 96 e está es
cri t<l e dirixid<l polo recen
te Premio Español d Li
teratura Dramática Manuel 
Lourenzo que presentará o 
seu libro Vivir para o teatro 
antes da representacii1n. 

MÁSCARA 
PRODU ,CJÓNS 

Aprcsenrn o 5 de Decem
brn, Máis se perdeu en 
Cuba de Alfonso Sastre, e 
od ia 13 Teatro Avento re
presentará Quen mawu a 
Mari Lauri1• Os dous pases 
comezan ás 11 da nuite na 
S. C. 0.,de Bembrive. 

• EXPOSICIÓNS 

FERNANOO BOTERO 

A galeria Mário Sequeira 
fica en: Quinta da lgreja. 
Parada de Tibaes 4 700. 
Telt:tono (07-051-53) 62 
15 17.• 

Encrudllada . XOAN COSTA 

Horizontais: 

l. Signos representativos do prezo das causas 6. Chupe o 
leite 9. Cada un dos aros dunha cadea 10. Metal precioso 
12. Carra da baralla 13. Forma do prónome· persoal 15. 
Riscó ou continxencia inminente 17. Empezo a ·mostranne 
19.· Embarcación grande 20. Ao revés, nota musical -21. 
Aplícase á categoría que engloba os desportistas de idade 
inmediatamente inferior á dos de categoría senior 24. No- · 
me dado ás comedias 25. Prefixo que indica separación ou 
distinción 27. Taberna 29. Escoita 30. Que non é como 
debía ser 31. Superficies 33 . Conxunci_ón que presenta dú
as cousas ou posibilidades entre as que h:¡¡i que escoller. 34. 
Pronome de terceira persoa 35. Desprazarse ata o sitió 3.6. 
Chea de medo 38. O mesmo que eixo 40. Rezas 41. Que 
ten nós 42. Desemboca alío Tambre. 

Verticais: 

l. Substancia azucarada preparada por certos insectos con 
materias extraídas das flores. 2. Fenda feíta nas pezas de 
roupa para meter por ela os botóns 3. Título dunha obra de 
Pondal 4. Contracción de a máis o 5. Considérase como 
cer,to. 6. Que non está quente nin frío 7. Persoa versada na 
maxia 8. Ensino Seclli1dario Obrigatorio 11 ~ Nota musical 
14. O mesmo que soa 16. Medida inglesa de loxitude 18. 
Nome dunha vila e ría. 20. Persoa encarregada polo testa
dor c!e. custodiar os bens do fi,nado 22. Desprazábase a un 
lugar. 23. Alaga, inunda 24. Abare da familia das oleáceas 
26. Oialectalmente, eles 28. Ao revés, deus exipcio 30. 
Cambian, varían 32. Substancia mineral granulosa que se 
acumula nas praias 33, Home acusado dun delicto 36. Peza 
dentaria 37. Cada unha das pezas do esqueleto 39. Prefixo 
désignativo de negación.• 

Caldo de letras 
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Os Í1omes dos nove planetas do sistema solar. 
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O 19 de Decernbro apres~nt~se 
o primei'ro método gal-ego-inglés, cun lápis máxico, -editado por A Nasa Terra 

Ann, Mira, Brendan e 
o cadeliño Shelley visitan Galiza 
e<> PAULA BERGANTIÑOS 

Ann, unha nena británica que ven pasar unha longa tempada a 
Galiza coa sua nai paquistani, Mira, o seu pai, un emigrante irlan
dés en Londres que se chama Brendan e o seu cadeliño, Shelley 
son alguns dos protagonistas de I can o primeiro método que per
mite a aprendizaxe do inglés desde a própria língua e que A Nosa 
Terra apresentará o vindeiro 19 de Decembro. Nas diferentes his-
1órias narradas en banda deseñada, das que é autor Pepe Carrei
ro, tamén estaran presentes Xavi, o confidente e amigo nativo de 
Ann, a sua nai, Estrela, o seu pai Antón, Ofélia, µnha gata autóc
tona, e Mr. e Mrs Rich d.ous guiris tolos polos touros e pólQ fla
menco e aos que lles queda moito ql,le aprender sobre este país. · 

I Can componse de 40 fascícu
los de aparición quincenal -que 
poderán encadernarse en cinco 
tomos' de fácil manexo para os 
rapaces-, 1 O audiocassetes e 1 
lápis máxico (::!Ue pulsando nos 

. símbolos (cadrado, triá¡lgulo e 
círculo) axuda a atapar a res
posta verdadeira: prendendo a 
luz vermella e emitindo un son . 
apagado se a resposta é errada 
e prendendo a luz verde e emj
tindo un son agudo e repetido 

. se é verdadeira. 

Para procurar un achegamento 
aos aspectos básicos da língua 

. inglesa e da cultura dos paises 
angloparlantes cada fascículo 
inclue unha história en banda 
deseñada na que se recollen as 
aventuras e desventuras dos 
protagoni$tas e que pode es
coitarse, namentras se le, nos 
cassetes que se entregan cada 
catro semanas . . · 

No camiño de facer construc
cióñs e famii'iarizarse con máis 
de 600 palabras I can inclue 
outras seccións como Palabras 
novas -New Words- que recolle 
os termos usados nas bandas 
deseñadas ou Pátio de xogos -

Playground-, a través .da cal 
Ann dá a coñecer os xogos, lé
rias e cancións na sua língua. 

Asemade os fasdculos recollen 
as letras aas sinxelas cancións 
en inglés , que po

Lopez , ten senso dentro dun 
proceso de normalización do 
país. "/ can--explica Xosé Eu-

. ga, director do proxecto- res
ponde á necesidade de acceso -
a outras culturas, neste caso o 

den escoitarse nos ,.------.,,, 
inglés, sen inter
mediários, avan
zando na nor
malización do 

cassetes. Outra das 
seccións é o voca
bulário visual -Listen 
and Look- , é dicer, 
observar os diferen
tes elementos que 
compoñen unha es- ~====~~ 
cea da vida cotiá 
namentras o locutor 
vai nomeándoas en 

~ orde. E ao final de 
cada entrega quin
cenal a sección Sa
bes? -Do you 
know?- fainos co
ñécedores da cultu~ 
ra e das formas de 
vid? dos países de tala inglesa. 

c -on deseño, maquetación e 
ilustracións de Pepe Carreiro, 
este proxecto do que son auto
res Miguel R. Camota e A!ícia 

/ idioma incluso 
desde idades 
moi temperás ". 

O método esta 
deseñado como 
iniciación ao in
glés para aque
les nenos que 
ainda non teñen 
comezado a prá
tica desta língua 
na escala, como 
material motiva
dor de apoio pa

ra aqueles que xa estean a pra
ticala no ensino, ou incluso, para 
os non tan nenos, que descoñe
céndoa, queiran dar os seus pri
meiros pasos na aprendizaxe da 
mesma.+ 

~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 · 35151) 82 01 300- FAX 82 01 309 VALEN~A DO MINHO 

De anuncio 

1 

. MANUEL CmRAs 

V eño de entenne de que 
Mijail-Gorbach ev vai 
aparecer na televisión 

do que queda do eu país pro, 
t agonizando un anuncio da 
m~tltinacional das pizza Pizza 
Hut. Par c qu o que fora de, 
rradeiro Presidente da Unión 
Soviética ten problemas eco, 
nómico , non par a úa ub, 
istencia p er oal, dende logo, 

pero si para a da súa Funda, 
ción, que , como dicir para a 
úa agonía como per oeiro po, 

lítico, digo eu. Antes as funda
c ión creában e por legado 
te tam ntario para facer 
perviví-La memoria do que 
morrfan; agora on com mau, 
ole n que nt mm n \ 1-

da cadávere político . O mé'lu, 
·o leo de Gorhachev ei a é 
moi caro, o hom nad, mái 
viv para pagar ga ·ros. 

Que unha figura tan entral 
de ta fin d éculo a nivel pla, 
netario, corno a l lle go taba 
dicir (ou lle go. ta, perdón, xa 
falo coma dun morto), remate 
anunciand) unha cadea de pi::, 
zerías é todo un arcasmo da hi , 
toria. Pouco tardaron o temp ) · 
en vingarlle a Gorbachev a ful
gurante ase n ión da úa fama, 
e cando xa ninguén querc lcm
brarse da perestroika r ulrn que 
o nena van coñecer a 11ijail 
como 'O Rei das Pizz ". 

Con rodo, o máis patético d 
asunto é o contido do anuncio 
e o eslógan que e vai publici, 
tar que (como non podía r 
doutro xeito, con iderando a 
entidade d protagoni ·ta) ten 
un tra fondo p lítico que alu
de ao labor histt1rico d 1 expr •, 
idente. Entra GorhaclK\ nun 
tabl cemento da cad ·a para 

pedir unha piz::a e, ao .s r recn, 
ñecido, é aclamado rola nutri
da clientela a herr de: ,Lon
ga vida a orbachei , l]tte nos 
trouxo a Pi za Hut! 

Patético, ¿non cr om 
nunha pelí ula de ri B, pnr 
un puñado d dólar s MiJail 
G rbachov ven de p fierll un 
tri t pi tafio d an uncio <Í r , 
re troika.• 

VOLVER AO REGO 

De pois de que condeasen 
a once anos de cárccr , 
por "a ociación ilegal", 

a vários membros de File a, e 
· logo de que lle cae en ere á di
reción de HB por promocionar 
un video eleitoral que nunca e 
emitiu, cal debe era senténcia 
contra Mário Conde que rou, 
bou un banco enteiro e usou 
políticamente o poder dalí de, 
rivado? Ou cal vai ser a condea 
para Rafael Vera, Barrionuevo 
etc. que ordearon enterrar en 
cal viva a Segundo Marey, in
cluso despois de saber qt~e nada 
tiña que ver con-ET A? E xusto 
que os dirixentes de dous partí, 
dos esteñan na cadea p_or fi, 
nanciamenro (ilegal, pero co
mun a case rodas as forzas polf, 
ticas) e por promocionar un vi; 
deo pedindo a negociación, 

·mentres o pistoleiro Amedo 
canta as suas fazañas na tele?• 




