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única para as eleicións europeas 
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O Govemo británico aceita a extradición 
de Pinochet a España 

(Páx. 15) 

A violéncia política no futbol 
Todas as novas xeneracións, excluidas do centro do 
sistema social, teñen necesidade de enfrontarse peri, 
gosamente á sociedade. Despois da u Guerra Mundial 
o futbol serviu para canalizar esa violéncia, por canto 
todas as categorías sociais se ven, cada vez máis, toca, 
das por ela. Trátase dunha violéncia doce, regulada, 
domesticada, socialmente admitida. Unha violéncia 
simbólica que "suxeita aos suxeitos, xa de por si su, 
xeitados" e intenta convertelos en obxectos de con, 
sumo e alienación. O grande futbolista inglés Bobby 
Charlton ten afirmado que "as autoridades deberían 
de agradecer que, grácias ao futbol, a aparición de 
grupos marxinais teña lugar en hora e data fixa todas 
as semanas. Daquela son moito máis fáciles de con, 

trolar". Pero, moitas veces, estes consumidores sub, 
misos escápanse do control dos meios de comunica, 
ción e das institucións, ou non se lles dá aturado da, 
bando, xerando efectos non desexados polo sistema, 
perversos cando a violéncia rebasa os límites do per, 
mitido e tolerado socialmente. As autoridades espa, 
ñolas non só saben que os grupos fascistas están a 
utilizar o futbol para as suas actividades políticas 
( despois de disolverse aparentemente) senón que es, 
tán a ser financiados por presidentes afins, como Lo, 

· renzo Sanz ou Jesús Gil, pero prefiren esa 
localización. A violéncia que matou ao siareiro basca 
no Manzanares a mans de ultras madrileños é fascista. 
O futbol só é o trinque escollido para manifestarse.+ 
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Antes _ de ti n de ano o 
Instituto Xeográfico 
Nacional publicará o 
seu informe sobre a 
sismicidade de Bece
rreá, facendo· fincapé 
na sua relación cunha 
canea· sedimentária de 
orixe Terciária na zona 
de Sárria, como causa 
probábel. Pala sua 
parte Diego Córdoba 
(Universidade Com
plutense de Madrid) e 
Juan José Dañobeitia 
(Instituto Jaume Alme
ra-CS IC de Barcelo
na) entregaron en Xu
llo un informe. á Xunta 
no qLJe, sen relaciona
l o directamente cos 
sismos detectados 
desde Maio de 1996, 
recomendan á Xunta 
que vixie a sismicidade 
arredor dos encaros. 

O informe 
Córdoba· 

Dañobeitia f oi 
entregado en 

Xullo á Xunta e 
permaneceu en 

segredo até 
agora 

, ESJNSEMAMA 
ANOSATERBA 1 O DE DECEMBRO DE 1998 

O maior tremor de Becerreá acadou, en Maio de 1997, o grao 5,2 na escala Richter. A.N.T. 

Recomendan á Xunta que investigue 
a fondo a sísmica dos encoros, sobretodo 

na zona de Belesar 

informe éórdoba-Dañobeitia, fai
se en base ao estudo realizado 
en Xullo e Agosto de 1997, cun
ha rede de cuarenta sismógra
fos na área afectada, e os estu
dos efectuados desde o buque 
norteamericano Maurice Ewin, 
que incluían 23, estacións sísmi
cas no fondo mariño. Juan José 
Dañobeitia xa adiantaba a A No~ 
sa Terra algunhas das suas 
conclusións en Outubro do ano 
pasado "cunha 1 série tan longa 

* XAN CARBALLA 

estamos ante un fenómeno re
xional, que vai máis alá dun fe
nómeno local. Hai que talar de 
debilidade litosférica". Diego 
Córdoba tala dunha acumula
ción de enerxia que se libera de
bido á distribución das fallas na 
zona de confluéncia atlántica, e 
ao próprio fenómeno de apertu
ra do Océano Atlántico. 

Sobre a sismicidade inducida 
por encaros todos os informes 

· oficiais ou paraoficiais pasan con 
pés de lá, pero sen desbotar 
nengunha -hipótese. Juan Rueda 
(responsábel da rede sismóloxi
ca do Instituto Xeográfico Na-::. 
cional) declarou a A Nosa Terra 
que ''talar da apertura do Atlánti
co como causa dos terremotos 
de Lugo é unha xeralidade que 
vale para todos os terremotos", e 
anúncia un informe do IGN para 
as semanas vindeiras "a publicar 
nunha revista científica". Porén, 

non é categórico á hora de talar 
de sismos inducidos por encaros 
"non é a nosa misión estudar 
esa orixe, que corresponderia 
máis ben ás empres~s ou ás 
Confederacións Hidrográficas". 

Curarse en saúde 

. A atitude de todas as fontes 
.consultadas é non negarse a 
admitir nengunha hipótese. En 

Pasa á páxina seguinte 

/ 
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Ven da páxina anterior 

El País do pasado 9 de Decem
bro titulábase "Os expertos ato
pan relación entre encoros e si
sicidade", a raíz dunha informa- -· 
ción sobre o informe . Córdoba
Dañobeitia. Diego Córdoba di 
que haberia que instalar moitas 
máis estacións na cercanía dos 
encoros baixo sospeita e que 
se faga un estudo en detalle en 
todas as grandes acumulacións 
de auga. A recomendación in
clúese no seu informe, que foi 
enviado en Xullo pasado á De
putación de Lugo, Protección 
Civil e Política Territorial. Mes
mo no memorando remitido á 
Xunta se incorpora unha ilus
tración que superpón sobre un 
mapa de ríos e embalses de 
Galiza cos epicentros de todos 
os terremotos producidos re
centemente. 

O que recoñece todo mundo, . 
tanto na información aparecida 
en El País como en declara
cións a A Nasa Terra, é que a 
sismicidade inducida apenas é 
estudada no Estado español e 
tampouco en Galiza, apesar da 
abondosa bibliografía e especia
lización existente no mundo ver
bo da cuestión, e o florido mapa 
de instalacións hidroeléctricas, 
algunha, como Belesar, entre as 
de meirande volume de auga 
armacenada en Europa. 

Juan Rueda (IGN) recorda al
guns estudos dos anos 70, pero 
elude a responsabilidade do seu 
organismo no control de presas.· 
Pero en El País outros dous 
drectivos do Instituto Xeográfico 

. Emilio Carreño, xefe do Centro 
Sismolóxico de Sonsaca expli
ca que o seguimento desa sis
micidade inducida é frecuente 
noutros países, e recoñece 
que a análises dos instrumen
tos sismográficos obrigatoria
mente instalados nas presas 
servirían para rexistar esa sis
m i cid ade. O subdirector do 
IGN, Francisco Vidal, prevé in
tegrar en 1999 todos os datos 
destes aparatos 11unha rede 
centralizada, pero insiste en 
aclarar que "as Confederacións 
Hidrográficas, responsábeis do 
seu seguimento, non teñen 

· ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

obriga de subministrar os da- -
dos". Uns polos outros ninguén 
esixe unha única directriz, pé
sie a que a única oficina guver
namental recoñecida para a vi
xiáncia sismolóxica $ o IGN. 

Actualmente hai instaladas ape
nas catre estacións na Galiza, 
recomendándose cando menos 
que se instale unha nova, na zo
na central de Galiza. "Se aumen
tan os sismos hai que ir decenta
do á zona de interse cunha rede 
que permita rexistar as replicas 
dos movementos principais", 
asegúranos Diego Córdoba.• 

entran de perfil na cuestión. Arredor do encero de Belesar producíronse, nunha década, máis de 200 pequenos tenen a1as. 

O Instituto Xeográfico detectou máis de 200 terremotos na área de Belesar de 1987 a 1997 

O Estudo sobre o Miño do programa lnterreg 
admite sismicidade producida· por encoros 
Leslie Femández, profesor de Te
ledetección e Física para Biólogos 
na Faculdade de Ciéncias do 
Mar, da Universidade de Vigo, di
rixíu a primeira fase dun estudo 
integral sobre o miño dentro do 
Programa lnterreg, no que partici
pa a Conselleria de Medio Am
biente. Fernándes, doutor en 
Oceanografia por Galway, asegu
ra que regulando o caudal dos 
encoros do Miño diminuiria a inci
déncia de terremotos. Para procu
rar a relación de ambos e dous 
elementos suxire en primeiro lu
gar buscar os epicentros dos te
rremotos acorridos nos últimos 
anos e dispolos no mapa para ver 
se coindicen realmente coa proxi
midade dos encoros. En segundo 
lugar fala de facer unha recopila
ción exaustiva da bibliografia so
bre terremotos asociados no 
mundo, que é ben abondosa. Di 
Fernández que "toda investiga
ción comeza pela interrelación e 
aquí non estamos inventando na
da. Como seria a primeira investi
gación desta caste na Galiza te
riamos que facer un repaso da li
teratura sobre a especialidade e 
selecionar os casos que máis 
acaen coa realidade do país". 

Os mecanismos polos que un 
embalse pode mover a terra son 
explicados polo profesor de Cién
cias do Mar, "os rios correffsobre 
fracturas do terreo que acaen so
bre as fallas pero cando a auga 
está embalsada, despous dalgun 
tempo, prodúcese unha filtración 
profunda que chega a unha capa 

Leslie Femández, profesor d~ Tededetección e Física para Biólogos. A.N.T. 

de temperaturas altas e xera va
por sobrequentado, unha forza 
que pode producir un pequeno 
movimento e liberar despois ou
tras tensións. As cousas non son 
tan complicadas como ás veces 
queren tacemos ver. Un terreo 
que antes non estaba baixo a 
presión da auga, carecía deste 
axente produtor de tensións. 
Cando o rio escoaba libremente, 
sen retencións, a filtración non 
podía darse en profundidade". 

Sobre a incredulidade sobre al
gunhas destas hipóteses Leslie 
F~rnández asegura "hai quen 
coida que todo o que se aparta 

· de certa caste de. coñecemento 
non -pode ser ·certo, como se 
houbese unha ciéncia boa e ou- · 
tra non recomendábel. Se al
guén formula unha hipótese dis
tinta, será cousa de comprobala. 

Non podemos descartar nada". 

Até agora o estudo máis perfilado 
sobre a actividade sísmica na zo
na de Becerreá é o Informe So
bre a Série Sísmica de Lugo 3, 
elaborado polo IGN. Este traballo 
realizárase a instáncias dos par
lamentários do BNG nas Cortes, 
e a sua difusión foi especialmente 
restrinxida, mesm0 con difícil ac
ceso para as Cortes e a Universi
dade. No estudo que o mesmo 
organismo vai publicar en revis
tas científicas antes de finalizar o 
ano, revísase a série histórica so
bre sismos en Lugo, pero sen es
pecial cuestionamento do· xa co
ñecido no anterior traballo. 

Daquela, como xa informou A 
Nosa Terra, o IGN falaba de 204 
terremotos localizados con epi
centro arredor de Belesar. • 

Do terrorismo 
científico· 
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á recomendación 
universitária 

Cando en Maio de 1997, A Nosa Terra informou sobre a 
evidéncia de que os encoros podían producir sismic¡dade na 
sua área imediata de instalación, estabelecendo unha hipótese 
a estudar de reláción entre o encoro de Belesar e a série 
sísmica de Lugo, o presidente da Xunta, nunha das suas 
habituais ventoleiras, calificou de ''terrorismo científico" o 
difundido por este semanário. 

Os informes e as recomendacións (e que a Xunta recebeu en 
Xullo pasado) agora coñecidas do informe da Universidade 
Complutense e o Instituto Jaume Almera (CSIC), deixan máis 
unha vez en ridículo as adverténcias de Manuel Fraga: 
argumentan a causalidade dos terremotos de Lugo na 
apertura do Atlántico e nun cruce de fallas na zona, pero 
recbmendan directamente "unha investigación en detalle da 
evolución sísmica no arredor das grandes acumulacións de 
auga", en referéncia directa ao encaro de Belesar e 
basicamente á bácia do Río Miño. 

As revelacións realizadas daquela con todo rigor viñan a 
advertir da posibilidade real, vistos os epicentros e a 
sistemática coincidéncia cos periodos de chúvias e secas, e 
mesmo dos níveis do encaro, de que a maiores doutros 
razóns, habia que contemplar a posibilicfade de estarmos · 
ante un fenómeno de sismicidade inducida estudado 
dabondo en moito~ lugares do mundo, desde o terremoto de 
Marathawada, na India. 

Fronte ao estudo Córdoba/Doñobéitia que agora empeza a sair 
do segredo, os técnicos do Instituto Xeográfico Nacional sinalan 
que eles non teñen unha responsabilidade específica respeito 
do estudo de calquera caste de sismicidade inducida, senón 
dos terremotos concretos que se producen. Daquela anúncian 
a publicación para antes de rematar Decembro, case dous anos 
e médio despois de se producir os máis.grosos movementos no 
triángulo de BeQerreá, dunha análise sobre a preséncia na zona 
de Sárria dunha conca sedimentária formada no Terciário, 
como causa de orixe máis probábel. Pero feíta esa afirmación 
iníbense de calquer consideración que desbote a sismicidade 
inducida como probabilidade, desprazando a terceiros 
(Confederacións Hidrográficas e empresas explotadoras dos 
encoros, basicamente) a responsabilidade sobre todo o 
relacionado cos encoros. 

No país dos mil ríos, e os mil encaros, a falla de respostas 
oficiais a todas estas cuestións provoca alarma. Sabido é que o 
siléncio é a política oficial seguida respeito dos terremotos. Se 
ben se pode xustificar na necesidade de non criar temores 
inxustificados, non pode entenderse tanto o desprezo público á 
hipótese como a irresponsabilidade de descoñecer elementos 
que se revelan importantes. 

Tamén cala Unión-Fenosa que ten instalada unha central 
sismográfica, como é abrigado, no encaro de Belesar, pero que 
se nega sistematicamente a dar información algunha ao 
respeito. Porén, segundo se coñece por un traballo de 
Clemente Sáez e Miguel Arenillas, no seu dia en Belesar foi 
desprazada a grande central soterrada que asenta no macizo 
de apoio, por problemas xeolóxicos. 

En Xuño pasado Leslie Fernández, profesor de_ Teledetección 
e Física para Biólogos na Faculdade de Ciéncias do Mar, da 
Universidade de Vigo, falou da necesidade de regular o 
sistema de 42 encaros que hai no sistema do Miño, 
asegurando que "se actuamos sobre todos os embalses, a 
porcentaxe de terremotos que agora ternos poderia diminuir 
porque se daría unha menor retención de auga", unha 
hipótese comunicada a Carlos del Alama que se amosou 
interesadq, pero que finalmente entrou no diktat de.siléncio 
absoluto que agora cambalea. 

Se o asunto é grave, máis grave parece a ,construcción 
irresponsábel dun encoro que avanza no Umia con oposición 

, viciñál. Estudos xeolóxicos de mondondanga, copiados ~ 
baseados en informes. lixeiros con trinta anos de antiguidade, 
validan perigosamente un.ha obra que ameaza a toda unha 
comarca sen unha xustificación pública e levada con segredo. 
En matéria de terremotos e encoros a Universidade e a ciéncia 
revélanse contra Fraga. • 

A NOSA TE1lBA 
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O outarelo que separa o encaro do curso baixo do ria ten máis de 30 metros-de. terreno descomposto e permeábel 

1 , 

O encoro do Umia poderia derrubarse sobre Caldas 
cunha avalancha de pedras e auga 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Un informe elaborado desde o 
Laboratório de Teledetección 
e Sistemas de Información 
Xeográfica da Universidade 
de Vigo alerta que a presa en 
construción no rio Umia ten 
"unha elevada probabilidade 
de derrubarse sobre a povoa
ción, cunha avalancha de pe
dras e auga". Este documen
to, que denúncia a existéncia 
de graves deficiéncias no an
te proxecto da Xunta, vense 
sumar ás anomálias detecta
das no Estúdio de Impacto 
Ambiental, que foi calificado 
pola Faculdade de -Sioloxia 
da Universidade de Santiago 
e polo Valedor do Povo como 
"falto totalmente de rigor, con 
referéncias continuas á fau
na e flora do Sul peninsular". · 

O informe, difundido en Inter
net através dunha páxina web 
da Universidade de Vigo, foi 
elaborado por Xúlio Martín He
rrera, un licenciado en Teleco
municacións que está a facer o 
seu doutoramento en Enxeñe
ria Ambiental. Segundo o técni
co, as irregularidades detecta
das no anteproxecto de encoro 
da Xunta representan "unha 
elevadísima probabilidade de 
risco á vida dun importante nú
mero de persoas e que e polo 
tanto é preciso que se fagan 
estúdios sérios e medidas co
rrectoras apropriadas, que non 
figuran na Documentación ex
posta ao público. A aprobación 
desta obra co coñecimento 
destos dados e a construción 
desta presa tal e como _ se 
apresenta, debería representar 
unha responsabilidade criminal 
das autoridades responsábeis", 
engade o técnico. 

O primeiro que se pon de mani
festo neste informe é que o em
prazamel)to da presa e do en- -
coro do Umia decidiuse en ba
se a un mínimo 'estúdió xeolóxi
co e xeotécnico de dez páxinas 
incluidas referéncias, introdu
ción e conclusións Denúnciase 
tamén que neste estúdio cítan
se como antecedentes seis pü
blicacións prévias, catro delas 
sen data e as outras duas de 
1963 e 1971 . Como traballos fi
guran a fotointerpretación aé
rea e unha campaña de 8 son-· 
deos sen que figuren as datas 
de realización dos catro primei
ros e senda os restantes de Fe
brefro d'o 1971 . "Dise asimes
mo -sinala Xúlio Martín Herre
ra- que nos sondeos aprofun
douse até acadar a rocha sana, 
o cal non é certo pois na folla 
do sondeo 7, a sonda detense 
en 32 metros sen ter acadado a 
rocha sana e no 3, o mesmo, a 
30 metros". 

Para Herrera pódese demos
trar que este estQdio que. se in
c l u e na docum entac ión de 
1993 ~oi realizado en 1971, 

' 1 ~ ") • ... ·~ 1 .1 J - • :. ~ .. 

O emprazamento do encora do Úmia décidiuse apoiándose nun estudo xeolóxico e xeotécnico mínimo. 

cando se plantexou a constru
ción dun encaro para abaste
cer de auga a comarca do Sal
nés -logo desbotada sen que 
se coñeza a razón- e que para 
o novo proxecto non se fixo 
nengun outro. lsto explicaría 
que as· datas dos sondeos se
xan de 1971. "Atopámonos por 
tanto co gravísimo feito de que 
se está construindo unha presa 
para a cal non se realizou o 
máis mínimo estúdio xeotécni
co -explica .- lsto terá que ser 
incluido na querela apresenta
da polo Estúdio de Impacto 
Ambiental°, en canto a malver
sación de fundos por_ pagar al
go que non se realizou. Debe
ria impHcar asim·esmo a inme
diata paraffzación das obras" 

No anteproxecto da Consellaria'. 
de Política Territorial, Obras 
Públicas e Vivenda, que asinan 
os enxeñeiros Agustín. Hernán
dez Fernández De Rojas e Luis 
Fernández Almiñana, recoñé
cese tamén "que o río transco
rre por unha extensa zona gra
nítica moi fracturada -e apesar 
disto non se fixo un estúdio de 
fractu ración- que os granitos 
están moi alterados superficial
mente e que dita alteración 
apresenta profundidades de 
até 30 metros nalguns pontos. 
Polo sondeo 7 sabemos que 
poden ser moito maiores", di 
Herrera. No próprio antepro
xecto engádese que o principal 
problema que apresenta o en
cqro "é a poténcia (grosor) e a 
el evada permeabilidade do 
granito descomposto que per
mitiría considerábeis fugas de 

• - 1 l ~ l • -•• : __ • 

auga principalmente na beira 
esquerda" e que os pontos de 
fuga máis importantes ver
quendo a auga seriai:i curso 
abaixo do rio Umia. 

Herrera explica que estos pon
tos retírense a un outarelo nun
ha crista que separa o en.coro 
do curso baixo do río. "Este ou
tarelo ten unha cota média de 
130 metros e sábese que apre
senta máis de 30 metros de te
rreno descomposto e permeá
bel. A cota máxima de auga do 
encaro estará a 125. metros e 
ao outro lado do outarelo hai 
unha aba de 100 metros de 
desnivel até o curso do rio, a 
quilómetro e médio de Caldas, 
sen obstáculo algun. Nas con
clusións do anteproxecto dise 
textualmente que o vaso do 

encaro non apresenta en xeral 
problemas no que respe ita á 
sua permeabilidade e estabili 
dade de ladeiras, agás na posi
bilidade apuntada neste outa
relo. E quedan tan panchos. 
Só se fala dunha prevista cam
paña de sondeos da que nunca 
máis se ten sabido nada", en
gade o técnico. 

No mapa topográfico da zona 
apréciase o importante desni
vel ao outro lado do outarelo e 
o camiño da probábel avenida 
en caso do seu derrume, sen 
obstáculo até a povoación de 
Caldas. "Nen que dicer ten que 
a constante escorrentía de au
ga, debido á permeabilidade 
do granito descomposto, asi 
como a sua inestabilidades in
trínseca, supón un risco sério 

A. EIRÉ 

M~riano, o andarin _ 
O ministro Mariano Rajoi, de paseo polo Camiño Portugués, acom~ 
pañado do seu altofalante na Galiza, Pérez Varela, arremetou contra 
do BNG por non asistir aos rueiros montados en tal reseñábel fasto. 
(A TVG, cada vez máis ecuánime, empalmou as suas verbas, sen so~ 
lueión de continuidade, coa condena de violéncia en Euskadi facen~ 
do un todo do seu discurso). O ministro andaiin, que ten reservado 
en Madrid a contestación ao nacionalistas gále~os, descalificándoos 
cada vez que fixeron un pronunc iamento público con CiU e 
PNV, es ta vez pediulle ao BNG que "explicase a sua alternativa á 
Constitución". Esquecia, deste xeito, as Oeclaracións de Barce lo~ 
na, Gasteiz e Compostela que tantas veces rexeitara, como a alter ~ 
nativa que os abriga a debater sobre a sua posíbel reformulación.+ 
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de derrube. lsto súmase a que 
coa suba do nível de auga do 
vaso e coas variacións provó
case un aumento ou variación 
das subpresións que incide ne
gativamente na inestabilidade 
das ladeiras. Estas variacións 
de auga producen ademais fe
nómenos de erosión nos már
xenes da presa"_ 

Denúncias á Proteción Civil 

Ao tempo que se coñecia este 
informe e despois de que mar
charan dous enxeñ eiros que 
estaban encargados da direc
ción da obra, a Coordenadora 
Antiencoro púxose en contacto 
Protec ión Civ i l no Gove rn o 
central e na Xunta para adver
tir sobre o perigo aoque no fu
turo poden estar sometidos os 
vic iños e para solicitar qu e 
adopte as medidas oportunas. 

O 17 de Novembro, a Coorde
nado ra sol ic itou l le á Un ión 
Temporal de Empresas, conce
sionária das obras, información 
sobre as solucións que es tá 
adoptar para subsanar os pro
blemas de execuc ión da s 
obras por pór en perigo as vi
das dos viciños de Caldas no 
futuro , pero non recibiron nen
gunha resposta, nen da empre
sa Dragados e Construcións 
nen de Abenconsa. Súmase a 
isto o feíto de que en nengun 
dos tres concellos - Ca ldas, 
Cuntis e Moraña- existe cópia 
do proxecto de execución, pe
sie a terllo sol icitado á Xunta 
reiteradamente . Asi mesmo o 
informe elaborado desde o De
partamento da Universidade de 
Vigo , que advirte das graves 
deficiéncias , ratifica o estúd io 
elaborado polo catedrático de 
Edafoloxia, Diaz Fierros e do 
Enxeñeiro Hidrólogo , Álvarez 
En.jo, da Faculdade de Farmá
cia da Universidade de Santia
go de Compostela. 

Hai un ano, que xa a Coordena
dora se dirixia tamén a Prote
ción Civil e ao Ministério de 
Meio Ambiente para informar da 
alarrna social criada nos tres 
concellos co gallo das obras do 
encaro perta do casco urbán e 
con indícios, xa naquel momen
to, de que o proxecto técnico 
apresentaba problemas para a 
sua execución por diversas cau
sas, entre elas a falta de idonei
dade do terreo. A Coordenadora 
tamén lembra que cando se de- . 
nunciaron as irregularidades no · 
Estúdio de Impacto Ambiental e 
cando se apresel')tou a querela 
contra altos cargos de Aguas de 
Ga/icia a Consellaria non fixo 
nengun comunicado. "Non se 
tranquiliza aos viciños dicindo 
que pensan adoptar medidas 
xudiciais contra o técnico da 
Universidade de Vigo que ela
borou o último informe, senón 
dando cumprida información 
aos que lexitim amente a de
mandan", engaden. + 

· \ 
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Respaloa ao Governo catalán 
contra unha repovoación con espécies de crecimento rápido 

O Supremo protexe a vexetación 
autóctona frente aos eucaliptos 

Segundo o Tribunal Supremo o eucalipto é unha árbore pou
co axeitada para o meio ambiente. A afirmación enmárcase 
nunha senténcia que culmina un proceso comezado en 1988, 
cando a Generalitat de Catalunya proibiu a unha proprietária 
dun terreo en Quar, Girona, a corta da vexetación autóctona 
para substituila por eucaliptos. Na sucesivas reclamacións 
xudiciais, todas as instáncias deron a razón ao Governo catalán. 

A finca, de 22 hectáreas, está 
situada no corazón das Gava
rres , unha zona natural de im
portante valor na que predomi
nan a sobreira e o piñeiro. Se
gundo o Tribunal Supremo, o 
eucalipto é unha espécie exóti
ca, de crecimento rápido, de in-

terese para a indústria maderei
ra pero prexudicial para o meio 
ambiente pala sua toxicidade e 
por esgotar os recursos do solo . 

A única explicación que o Tribu
nal Supremo atopa á plantación 
de eucaliptos é o interese ere-

Traballadores da CRTVG namifestáronse en Compostela o posado dia 3. 

matístico e contra iso, pesa máis 
a protección do chan e do meio 
ambiente, indica o alto tribunal. 

Esta senténcia, a primeira impor
tante contra o eucalipto, repre
senta un precedente significati
vo, xa que recoñece o direito da 
Administración a. impedir a sua 
plantación co fin de preservar o 
meio ambiente. Oeste xeito, cal
quer Comunidade autónoma, in
cluida a Galiza (na que ten maior 
penetración esta Bspécie) pode 
divulgar unha normativa que im
pida a sua extensión.+ 

A. PANARO 

A policia entra na televisión 
-0. M.V. 

Poucos recintos lle quedan xa 
por asaltar á policía que coman
da o delegado do governo cen
tral Xan Miguel Diz Guedes. Se 
hai uns meses fora o hospital de 
Povisa, cos próprios enfermos 
dentro, agora tocoulle o turno ás 
instalacións da Televisión de 
Galiza en San Marcos. Tanto 
nun coma noutro caso a orixe 
da intervención estivo nun pro
blema laboral que os responsá
beis de cada centro decidiron 
resolver pola forza. Desta volta 
foi o director xeral da CRTVG, 
Francisco Campos, o que deci
diu pedir a intervención da poli
cia que entrou nas instalacións 
televisivas ás 15 horas do pasa
do dia 3. Non houbo feridos. 

Poucas horas antes, ás once da 
mañán, membros do comité de 
·empresa da Compañia de Rádio 
e Televisión, pertencentes a 
CCOO, UGT e CIG decidiran 
pecharse indefinidamente no 
despacho do director xeral como 
medida de presión ante a situa
ción "de bloqueo e sabotaxe 
permanente dos representantes 
da empresa na negociación do 
convénio colectivo". 

As centrais sindicais piden que 
a direción retire o acordo de efi
cácia limitada que asinou en so-
1 itári o o sindicato USO. Este 
acordo, rexeitado pola maioria 
absoluta dos traballadores en 
asemblea, establece unha am
pliación de xornada de case 
duascentas horas. 

CIG, CCOO e UGT xulgan que 
a ampliación de xornada consti
tue "unha medidª antisocial que 
non se pode xustificar na actual 
situación do mercado laboral, 
cun índice de paro do 18%". 

Estas centrais reclaman a cria
ción de emprego estábel, que 
non se realicen contratos atra
vés de Empresas de Traballo 
Temporal e que se cubran as 
vacantes existentes no catálogo 
de pastos de traballo. 

A postura da USO de aceder ás 
propostas da empresa tampou
co se vira refrendada nas elei
cións sindicais realizadas o pa
sado dia 20 na Rádio Galega 
que outorgaron catro represen
tantes á CIG e un a USO.+ 

ANOSATERRA 

Convocadas marchas para a liberdade 
dos independentistas presos 
Os Comités Anti-Represivos da Galiza e as Juntas Ga
legas pala Amnistia están a desenvolver unha campaña 
para acadar a liberdade dos .nove independentistas gale
gas presos, alguns deles desde hai xa dez anos. Neste 

· marco, o vindeiro 20 de Decembro convocaron ao povo 
galega para participar en sendas marchas até os macro
cárceres de Paradela-Teixeiro e Alama. Os organizado
res fletarán autocarros desde as principais vilas e cida
des. Nos dias prévios, en seis das principais cidades ce
lebraranse charlas colóquio que terán como centro a ex
plicación da campaña. Segundo os CAR e as JUGA, o 
traslado dos independentistas a cárceres situados na 
.Galiza, realizaoo no verán de 1998, non pode ser inter
pretado como "cesamento da política de represión nen co
mo xesto humanitário", senón como cumprimento da lei .+ 

O Ministério de Fomento anúncia a abertura 
total da autovia das Rias Baixas 

5 

O Ministério de Fomento anunciou que o vindeiro 21 de 
Decembro serán inaugurados os últimos 92 quilómetros 
da autovia das Rias Baixas, coa abertura ao tránsito do 
treito de Ribadávia a Qurens_e e do túnel do Lentille, que 
pasa por baixo do atto de Fontefria e une a Batalláns 
coa Cañiza. Contodo, esta abertura total da autovia é 
incompleta, xa que comezará a funcionar sen que 
estexa rematado o desdobramento,' dos tú neis da 
Gudiña, A Canda e. o Padornelo, poto que os yeículos 
terán que empregar un só carril para cruzalos. Por outra 
banda, tamén serán inaugurados 52 quilómetros da 
autovia do Noroeste. Este último vial ainda tardará 
moito en estar rematado por mor do retraso que se 
acumula nos treitos de Pedrafita. De todos xeitos, 
rexistáronse modificacións na autovía do Noroeste para 

- facer túneis máis curtos e rematar antes. Estes cámbios 
recebiron críticas por parte do BNG, q'ue achacounos a 
intereses do alcalde de Becerreá e non a razóns 
técnicas. O certo é que nos últimos tempos 
producíronse alguns derrubamentos das obras das 
autovias, un deles ocorreu o Luns sete de Decembro 
nunha das ·catro estruturas do viaduto do Sil.• 

Máis ae vinte mil sinaturas contra a 
privatización da Sanidade 
Hixínio Beiras, portavoz da Plataforma en Defensa da Sani
dade Pública, foi un dos encarregados de entr:egar as 
22.000 sinaturas contra a privatización deste sector no Par
lamento o Xoves 3 de Decembro, xunto a representantes 
das organizacións políticas na oposición. A recollida destas 
sinaturas inclúese na Iniciativa Lexislativa Popular por unha 
sanidade pública e quer servir de medida de presión para 
que se modifique o anteproxecto de Lei de Ordenación Sa
nitária, na que se consolidan o traspaso de servizos a fun
dacións e empresas privadas. O primeiro artigo desta inicia
tiva lexislativa estabelece que o Sergas sexa o encarregado 
da xestión directa de centros e servizos sanitários, e inclúe
s~ unha disposición adiciooal na que se sinala que os recursos 
públicos "non poden ser enaxenados baixo nengun título".• 

Renfe recorta servizos e 
gaña 600.000 viaxeiros 
Mália os recortes n_as liñas ferroviárias, os trens 

· rexionais galegos continuan a amosar a sua 
rendabilidade, de acordo cos dados da própria empresa 
Renfe. Segundo a compañia, acadouse, durante os 
primeiros dez meses do ano, a cifra de 4.495.323 

· viaxeiros n-as oito principais estacións galegas. 
Supón un incremento dun 17,53% nas liñas rexionais e 
un 7% nas chamadas "grandes liñas". Compostela é a 
estación que rexista máis usuários, pasando de 
1.350.000, dos que a maioria utilizan trens rexionais, 
seguida de Vigo e A Coruña.• 

O Estado plurinacional nas xornadas de 
inverno do BNG 
Os dias 18 e 19 de Decembro celébranse en Bueu as 
xornadas de inverno do BNG, que teñen como lema "O 
avanzo institucional e político cara un Estado plurina
cional". Os participantes estudarán a Constitución de 
1978 e o Estatuto de Autonomía de 1980 e abordarán 
as cuestións cardinais na reforma da Carta Magna no 
horizonte dun novo marco, que o Bloque considera ne
cesário para a Galiza. Os participantes serán membros 
do Consello Nacional do BNG, os deputados no Con
greso, no Parlamento e nas Deputacións Provinciais , 
así ·como os responsábeis locais desta organización.• 
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OPtNIÓN 
O PASAOO '29 DE OUTUBRO A .SALA DO PENAL DA AUDIÉNCIA N~CIONAf;: DE MA
DRID DECIDIA; POR UNANIMIDADE DOS SEUS MEMBROS, A COMPETENCIA DA XURIS
DICIÓN ESPAÑOLA PARA ENXUICIAR OS DELITOS DE XENOCIDIO E TERRORISMO CON 
INDEPENDÉNCIA DO LUGAR-DO MUNDO NO QUE SUCEDAN E Á MARXE DA NA
CIONALIDADE DOS RESPONSÁBEIS E VÍTIMAS OBSTES DELITOS. O PLENO DA SALA 
DECIDIU T AMÉN A COMPETÉNCIA DOS XULGAJ)DS CENTRAIS,DE INSTRUCIÓN DA 

" ~ . -:- ~ . ·- . ~ . 

AUDIÉNCIA NACIONAL PARA INVESTIGAR TODOS E CADA UN DOS CRIMES PERPE
.:TRADO~ NO CONTEXTO DO "PLAN XENOCIDA" LEY AJX) ACABO POLAS DI'{ ADlJRA.S ~
·XENTINAS E.CHILENAS ENTRE OS ANOS 1976-1983'E f973E1989 RESPECTIVAMENTE. GUS
TAVO GARCIA, EN NOME DA C.l.G., . FOI UN DOS· CINCO AVOGADOS QUE EXERCERON A 
ACCIÓN POPULAR NA DEV ANDITA CAUSA, INTERVIU NAQUEL PLENO PRESENTANDO 

'. ÜN ALEGATO -.QUE RPSUMIMO? NAS SUAS LIÑAS PRINCIPAi~ DE .ARGUMENTACIÓN. 
...._ : . -· . . . .. . . . ~ . . 

NUNCA.MÁIS TORTURA E XENOCI.010 
• - ... \ •. • "'. • .... l : • • • - • • : - • ~ 
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Como central sindical -e ostentamos ta
mén a adesión expresa outorgada para este 
acto da CT A [Arxentina], a PIT-_CNT 
uruguaya e a CGTP - Intersindical portu
guesa- queremos en primeiro lugar desta- ' 
car a enorme dimensión con· que o plan 
xenocida, a que se ven neste acto facendo 

· referéncia, ensañouse e aplicouse o aniqui
lamento dos traballadores,-e non aos traba
lladores que enfrentaban ao poder do_mi
nante coa sua participación en organiza
cións políticas ou político- militares, se
nón sobre todo a quen d_efendian os derei
tos e conquistas sociais mediante o exercí
cio da actividade sindical nas empresas. A 
idea do aniquilamento non ten o obxecti
vo nos militantes políticos, non eran estos 
o centro do plan xenocida. Apuntaba a re
modelar o corpo social. O terror debían vi
vilo o conxunto da sociedade. E desde este 
plantexamento, ensáñase especialmente 
na desarticulación do movimento obrefro, 
o aniquilamento da estrutura sindical, 
através da desaparición, o asasinato ou o 
encarceramento dos seus dirixentes máis 
comprometidos, dos cadros qe base máis 
activos, dos integrantes dos corpos de dele
gados, e mesmo de moitos, moítisimos, que 
sen ser activistas destacados participaban 
de asambleas e medidas de loita nos seus 
lugares de traballo. 

O doroso percorrido palas listas de miles 
de desaparecidos e asasinados, de quen en
cheron o cárcere e engrosaron os contin
xentes de exiliados internos e externos, 
dos que foron botados dos seus lugares de 
traballo e anatemizados nas listas negras, 
dos que foron cesados. sen apelación dos 
cargos públicos, mesmo do exerciíio do 
próprio poder xudicial, é revelador de cales 
foron os obxectivos da política· xenocida 
da ditadura. Destaca en forma particular
mente dramática, a -represión dos estudan
tes. A FUA (federaeión universitaria ar
xentina) compareceu ante a causa e apor
tou os dados de máis de 2.000 estudantes 
universitários desaparecidos, con nomes e 
apelidos, centro por centro, faculta.de por 
facultade ao longo de todo o país. 

Non se produce só, nen especialmente, o 
aniquilamento das opcións políticas que 
plantexaban un enfrontamento aberto era-· 
dical ao sistema. Tamén aquelas que sus
tentaban cámbios progresivós na situación 
existente. T ratábase de aniquilar á militan
cia e a todo o entramado intelectual e so
cial, crítico ou potencialmente crítico, co 
discurso dos xenocidas. 

Unh¡;i. noite secuestrábanse psicólogos, era a 
noite noite dos psicólogos. Unha -noite avo
gados, é a noite d~ garabatas. Unha noite, 
estudantes de secundaria, a tristemente fa, 
. mosa noite dos lapises (por reclamar o bole
to estudiantil, un descomo no autobús!). 
Todas as noites secuestrábanse traballado
res. E o ser traballador, Sr. Fiscal, non é 
subversivo, nen .pode conceptualmente pre
dicárselle nengun contido ideolóxico. 

Todo iso define, con rotunda claridade, a 
caracterización do plan xenocida. A imposi
ción do discurso ideolóxico-político, inclusb 
relixioso -como destaca con especial clarivi
dade o Maxistrado Instructor- era excluinte 
de calquer debate ou disenso. E contou para 
iso coa complicidade actiya dalguns rµédios 
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. -xornalísticos e dalguns intelectuais,.· coa ali-, 
· tocensura forzada polo ·terror douttos e coa 
vergoñenta pasividade de toda a comúnida-
de internacional. · 

. -
A finalidade transcendia incluso ao exter-
míni~ físico de toda di- . 

meiro discurso tras o golpe d~ estado de 
1930: "Viñen limpalos.de gallegos anarquis
tas", o que reflexaba o desprezo das clases 
dominantes arxentinas para a emigración. 
Entre a xeneración arxentina practicamen
te exterminada polo xenocídio, calculamos 

a existéncia duns 300 
.. sidéncia. Tamén se 
buscou exterminar un 
estado de conciéncia 
colectivo. Pretendeu 
asegurarse deste modo 

'Aberta a via da 
galegosJ sobre os que 
hai xa moitos datos 
aportados á causa. Esta 
xeneración de galegas, 
é produto da última 
oleada de emigrantes, 
fillos de transterrados 
pola miséria en que 
deixou ao país a guerra 
civil {integrantes da 
"Galicia ideal" a que se 
refería Castelao) . 

· non só un presente sen 
oposición, senón ta
mén un- futuro seI_l 
cuestionamentos nen 
revisións do pasado. E 
iso ten vixéncia até o 
presente e entrelázase 
coa impunidade que 
ven cerrar o ciclo per
verso ideado polos xe-

xustiza ahte os 
tribunais, os 

- torturadores e 
xenocidas deixarán de 

. ·nacidas. 

Porque esta combina
ción entre desapari
ción e impunidade é o· 
que explica que sexa 
un Xulgado de Madrid 
o lugar onde, día a día, 
durante os últimos 
dous anos e médio, os 
supervivintes dos cam
pos de concentración 
da Arxentina e os fa-

ser astros perversos de 
televisión e operadores 

mediáticos, onde 
publicitan as suas 

fazañas, para facelo ante 
os tribunais de xustiza e 

enfrontar as 

Pido, por favor que non 
se nos entenda mal, 
non vimos a pedir nen
glin plus de xustiza aos 
galegas, senón a mesma 
que se negou até agora 
a todas as vítimas do 
xenocÍdio. Non repre
sentamos aqui tampou
co aos galegos. 

consecuéncias do que 
· fixeron" 

Os querelantes, quen 
aqui demandan xustiza 
son moitos máis dos 

miliares de quen <lesa-_ 
pareceron neses cam-
pos, viñeran a pór de 
manifesto, máis unha 
vez, ante a xustiza, 
aquel horror, desgra-
nando as suas denún-
cias, acumulando mi-
nuciosamente probas, 
establecendo campo por campo, delito por 
delito, vítima por vítima e represor por re
presor a configuración do mapa represivo. 

Os TRD ( traballos de recopilación de da
tos), que nos chegan desde Arientina e se 
van incorporando aos autos, estanse confec
cionando mediante a multiplicación de de
claracións, ante os consulados españois, por 
todo o país, palas expectativas que abriron 
neste xuizo. Recuperan a memóría ao acon
tecido (tan necesária ·para a saude social) e 
estabelécensé as bases para a incriminación 
dos responsábeis de todos e cada un dos de
litos cometidos por todos e cada un dos re- · 
presores no contexto deste plan xenocida. 

Un xenocídio do que todos son vítimas .po
lo carácter tan horrendo dos crimes, que 
trascende a condición do suxeito pasiyo 
áos perxudicados e os seus familiares, ofen
dendo a toda a humanidade. Por esta razón 
principal e quero deixalo ben claro, decidi
mos na CIG contribuir a impulsar a acción 
popular nesta causa, ainda que tamén apor
tamos de forma máis particular á mesma a 
nosa pequena contribución, os ·datos· que 
coñecemos referidos aos desaparecidos de 
orixen galego, tras ª' intervención que vi
ñamos levando a cabo, desde antes xa do 
início da causa, sobre a situación da emi
gración galega na Arxentina durante a di
tadura militar. O Xeneral Uriburu, de cuxa 
doctrina se proclaman herdeiros os xenoci
das imputados no sumário,. dicia no seu pri-

que estamos nesta Sala. 
A verdadeira acusación 
popular na causa, son 
os 30.000 desaparecidos 
na Arxentina. Os 
30.000 homes, mulle
res, nenos, anciáns, 
criaturas no ventre das 
suas nais para quen os 
xenocidas ainda seguen 

hoxe sinalndo un único destino: non estar 
ei:i nengunha parte. 

Os querelantes nesta causa son os familiares 
dos 30:000 desaparecidos. Nais e país a quen 
lle arrincaron os seus fillos. Fillos que crece
ron sen coñecer os seus pais; esposas e espo-

. sos .despoxados das suas parellas; avós que 
non poideron agariimar ·as seus netos; netos 
fanados da experiéncia de seus avós, irmáns 

. e irmás cercenados da aperta fraterno. 

Os querelantes nesta causa son os traballa
dores, que sofren hoxe a perda dos seus de
fensores máis consecuentes e comprometi
dos, os estudantes que perderon os seus 
mestres de ciéncia e vida. Comunidades re
lixiosas a quen lles arrebataron os ·seus pas
tores máis lúcidos; militantes cuxas organi
zacións políticas dislocáronse ao desapare
cer os s~us compañeiros . 

Os querelantes nesta causa son os sobrevi
vintes dos campos de concentración, prota
gonistas, como os desaparecidos, das loitas e 
esforzos por construir unha sociedade máis 
xusta, sobretodo quen, despois ~a de ter atra
vesado a morte que os xenocidas Hes tiñan 
reservada, continuan loitando para concretar 
aquela esperanza e para lograr que ata o últi
mo xenocida sexa acadado pola xustiza. 

Videla e os seus secuaces construiron a es
trutura xurídica da inmunidade na Arxenti
na. Os tres poderes do estado (coas le is de 

obediéncia debida e punto final. Os decretos 
e a declaración da sua constitucionalidade 

- pola corte suprema da nación) descoñecen
do normas básicas do dereito internacional e 
avasallando os próprios princfpios constitu
cionais arxentinos preexistentes, permitiron 
que a democrácia se convertese en refén das 
forzas ·militares e económicas da ditadura, 
cerrando dese xeito o ciclo xenocida. 

N este paradigma o poder é sinonimo de im
punidad e e a infámia é conservada intacta, a 
forza de auséncia da xustiza. A xustiza ubica 
a responsabilidade onde deb estar: en quen 
perpetraron os crimes, non no inconscente 
colectivo de toda a sociedade. Sen xustiza o 
Nunca Máis -que o sofrido povo arxentino 
ten grabado a lume- non pasa de ser unha 
pintada que se disolve coa choiva. 

Aberra a via da xustiza ante os tribunais, os 
torturadores e xenocidas deixarán de er as
tros perversos de televisión e operadores me
diáticos, onde publicitan as suas fazañas, para 
facelo ante os tribunais de xustiza e enfrontar 
as consecuéncias do que fixeron. Cos asasi
nos no cárcere, o povo arxentino, e non só o 
povo arxentino senón a humanidade enteira, 
poderá interrogar a fondo a sua história para 
coñecer e apropiarse da verdade do sucedido. 

A falla de xustiza é a minusvalia do dereito 
a vi.da. 

XENOCIDIO DELITO UNIVERSAL A deci
sión sobre a aplicación efectiva do principio 
universal do xenocídio por primeira vez na 
história da humanidade é moito mái im
portante claramente que a que no seu dia e 
adopte na Resolución do xuizo -se chega, 
como esperamos, a celebrarse- re peit das 
concretas condenas que c rre pendan xa 
aos responsábeis de tan dramáticos fe itos. 

En ocasións encontrámonos ante a bisa
gras da história. Como lembraba ne tes días 
o fiscal Castresana, que iniciou este xui
zos, o rumbo do Dereito Penal Inte rna
cional cambiou ao descubrirse, tras a e
gunda guerra mundial, os horrores cometi
dos polos nazis. Entonces establecéron e os 
princípios de persecución universal do xe
nocídio e extraterritorialidade dos delitos 
que están en xogo nesta vista. Estes princí
pios, que consagran o dereito e a obriga que 
ten calquer estado para perseguir os delitos 
de xenocídio e lesa humanidade, indepen
dentemente do lugar do mundo no que 
acontezan e da nacionalidade de vítimas e 
vitimários, foron incorporados polo ordea
mento español, en aplicación de todas as 
Resolucións de dereito intern"acional que 
aqui foron mencionadas. 

Agora, encontranse vostedes ante outra bi
sagra, a posibilidade de facer públicos aque
les princípios (ata agora meras declaracións 
retóricas) por primeira vez efectivos na his
tória da humanidade ábrana, señorias, e 
non a pechen, para que todos os xenocidas 
habidos e por haber, saiban que ante cri
mes aberrantes desta dimensión poderán 
perseguirse, en calquer tempo ·e lugar, sen 
inmunidades de nengun tipo, e por todos e 
cada un dos delitos cometidos. 

Que a morte silandeira, señorías, nori. nos 
atope, a todos nós, valeiros e sós, sen ter
mos feito dabondo. • 
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Golpeados vários funcionários e alunas, un dos cales fol detido 

A policia agacha a protesta estudantil ' .. 

Comezo iminente 
das obras da planta 
de compostaxe 

· doMorrazo 

na entrega a Fraga da medaga-d iversidade A Mancomunidade do 
Morrazo está a piques de 
aprobar a construción da 
plan~a de compostaxe que 
será núcleo central dun plano 
de recolllida de resíduos que 
ten como modelo a 
recuperación, a reutilización e 
a reciclaxe. lmediatamente 
despois da sua aprobaci·ón, 
publicarase no Diário Oficial 
de Galiza, para poder iniciar 

A entrega da medalla de ou
ro da Universidade de Com
postela ao presidente da 
Xunta Manuel Fraga non foi 
ben recebida nen por aso
ciacións de estudantes nen 
palas que agrupan ao perso
al administrativo e de servi
zos. Acontecía o Venres 4 de 
Decembro, dias despois do 
paro estudantil na universi
dade demandando maior fi
nanciamento. Como era ~revi
sfbel, a policia acordoou o Pa
zo de Fonseca, onde o titular 
da Xunta ia recebir a meda
lla. Ao final, houbo mocazos 
para estudantes e PAS, e un 
rapaz rematou na comisaria. 

Foi perta das sete da tarde can
do unhas dúcias de persoas, ás 
que se lle impedia a entrada, es
taban congregadas diante do pa
zo de Fonseca. Entre eles, mem
bros da Escota A/tema ti va de Te
atro da Universidade escenifica
ban unha voda entre Dario Villa
nueva e Manuel Fraga O papel 
de bispo tocoulle a Brais Femán
dez, estudante de História. "Que
ríamos amasar a nosa disconfor
midade coa entrega desta meda
lla cando os universitários esta
mos mobilizándonos polo orza
mento, e, por outra parte, como 
grupo teatral, protestamos polo 
apoio que tanto Fraga como Vi
llanueva dan á montaxe de Valle 
lnclán en castelán", comenta. 

"Non nos deixaron pasar, e can
do se fartaron de ternos na por
ta esperando, catro ou cinco po
licías botáronme contra a cate
dral , clavándome a punta da 

JLh· llAAÍO!{oM.ti EJQeS • ~, 1 

Fraga recibe da mans do rector, Dario Villanueva, a acreditación da medalla de ouro. 

moca nas costelas e, despois, 
para poñerme as esposas, tirá
ronme no chan, chantáronme o 
xeonllo nas costas e torcéronme 
o brazo. Como empecei a be
rrar, pararon. Despois fun para 
a furgoneta polos pelos e retivé
ronme na comisaria duas horas. 
Como non tiñan folla de direitos 
en galega, quedeime todo ese 
tempo sen nengun direito, sen 
poder chamar por telefono". 

Mália que numerosas persoas 
foron concentrándose fóra da 

; ) ~ ·_ í :" / t, ,, 1f ., ' ·'. ·1 

comisaria, a policía negou que 
Brais Fernández se atopase 
dentro da mesma. Incluso se lle 
negou a sua preséncia na co
misaria aos pais do estudante, 
aos que a policía explicou que 
"houbera que reducilo porque 
levaba zocos". Perta das dez 
da noite saiu da comisaria· tras 
pasaren a interesarse por el o 
avogado Osear Refoxo e o de
putado nacionalista Camilo No
gueira. O estudante está acu
sado de "desobediéncia e re
sisténcia". 

\.: 1 - ~ f 

Tras os primeiros incidentes, a 
policia voltou sacar as mocas 
cando un colectivo de PAS quixo 
despregar unha pancarta fóra do 
pazo de Fonseca. Brais Fernán
dez ten pensado apresentar un
ha denúncia contra a pqlicia por 
"abuso de autoridade". A marxe, 
os integrantes da Escala Alter
nativa de Teatro e a Plataforma 
por unha Universidade Normali
zada protestarán o vindeiro 14 
de Decembro, pola estrea da 
Aula de Teatro Universitário do 
Valle lnclán en castelán. • 

a construción de forma 
imediata. Mália que o Plano 
canta con fundos 
comunitários e todos os 
parabéns da UE,. a Xunta 
teima con obstaculizalo e 
afirma que o plano non 
cumpre os trámites legais. 
Esta planta conta cun 
orzamento de 800 millóns, 
dos que a UE aporta o 7Q%, 
560 millóns, e o restante os 
concellos da mancomunidade 
que están integrados no 
plano, isto é, Cangas, Moaña 
e Bueu. A Xunta non participa 
no financiamento. Segundo 
os responsábeis do proxecto, 
en seis meses a planta 
poderia estar a funcionar en 
parte.+ 

Demanda contra 
o director da SS 
na Coruña por permitir 
o acoso 
a unha traballadora 

A Confederación 
lntersindical Galega 
apresentou unha demanda 
ante o xulgado contra o 
director provincial do 
Instituto Nacional da 
Seguridade Social por non 
impedir uriha situación de 
acoso que, por parte dun 
traballador, sufria unha 
funcionária. O director 
provincial coñecia o caso 
desde Xaneiro, pero 
limitouse a trasladar á 
traballadora acosada sen 
que desaparecese a 
situación de acoso. 
Igualmente, a CIG acusa ao 
director provincial de, 
posteriormente, difamar á 
acosada para protexer ao 
traballador que a 
acosaba.+ 

Os alunos demandan 
os exames en galego 

' I~ f l ;. . ( .« .; .. ! ' r ~ ,. f 

A Plataforma do Alunado 
pota Galeguización do 
Ensino Médío, composta por 
várias organizacións xuvenis 
e máis A Mesa, demandou 
diante dos claustros de 
profesores que estes, mália 
que de momento non 
impartan o ensino da sua 
matéria en galega, comecen 
a entregar os exames na 
nosa língua como un posíbel 
primeiro paso para a 
galeguización do ensino. A 
solicitude non só inclue a 
aqueles mestres que están 
abrigados polo decreto do 
uso do galega no ensino, 
senón a todo o carpo do 

(, ·• 1 ; • ·profesorad-o. • · · -· 



8 GALIZA 
NQ 860 - ANO XXI ANOSATERRA l O DE DECEMBRO DE 1998 

Primeira Liña critica no seu 1 Congreso a 'burocratización' do BNG 
*P.C. 

· Primeira Liña (Movimento de Li
bertazón Nacional) celebrou -o 
·pasado 5 e 6 de Decembro o 
seu 1 Congreso. Militantes e 
convidados analisaron a necesi
dade de vertebrar o "indepen
dentismo comunista revolucio
nário". O Comité Central decidi
rá "no momento oportuno" a pe
tición do seu recoñecemento 
oficial polo BNG, do que critican 
o seu "burocratismo" e o seu 
contínuo debalar á direita. 

Coa celebración do 1 ·Congreso, 
Primerra Liña (MLN) dá por pe-

A. PANARO 

chada a sua etapa constituinte, · tre os obxectivos do Congreso 
comezada en Maio de 1996. En- achábase a intención de dar por 

rematado o proceso de debate a 
respeito do seu corpus teórico, 
estratéxia e modelo organizativo. 

Cuns 150 afiliados, segundo o 
seu recen eleito secretário xeral, 
Carlos Morais, Primeira Liña criti
ca a burocratización do 8NG e 
afirma que esta organización "es
ta centrando excesivos estarzas 
nas institucións e nas eleicións e 
iso por si só non vai conseguir 
que medre a consciéncia nacional 
na Galiza". Como exemplo, Mo
rais sinala que mália ser o BNG a 
segunda forza do país e a CIG o 
sindicato maioritário en ensino 
•:non se ten progresado no proce-

so de normalización lingüística". 

Ao seu entender, o BNG tamén 
está "deixando a mobilización 
nun segundo plano, mália terse 
artellado en base a ela" e cami
ña "a marchas forzadas a am
pliar a sua representación so
cial, abandoando os postulados 
ideolóxicos de esquerdas". 

A partir deste 1 Congreso, Primei
ra Liña centrará a sua actividade 
no aumento de militáncia e de in
fluéncia no BNG. A organización 
adoptará ademais a normativa 
de máximos reintegracionaistas 
como meio de expresión.• 

OBNGnon 
rexeita aos 
independentistas, 

; 

senon aos que 
actuan 'de má fe' 
Portavoces do BNG, incomoda
dos desde hai vários meses con 
algunhas actitudes de Primeira 
Liña, afirmaron a pasada sema
na que esta organización non 
proscribe nen moitos menos as 
posturas independentistas. De 
feito, Esquerda Nacionalista, o 
partido ao que pertence Xosé M. 
Beiras, declárase nos seus esta
tutos partidário da independén
cia. Pero o BNG rexeita a aque
les que "dentro da organización 
actuan de má fe". Encarna Ote
ro, voceira da frente nacionalis
ta, afirma que ''do que se trata é 
de se teñen fidelidade aos prin
cí pios políticos e organizativos 
do BNG, ou non". 

"Non estamos a debater se o re
clamo da independéncia cabe ou 
non dentro do BNG, senón o fei
to de que están a imitar proce
sos alleos, algo contraproducen
te, non porque ese desexo sexa 
erróneo, senón por inoperativi
dade política na actualidade", 
afirma o secretário de organiza
ción Francisco García. Os res
ponsábeis nacionalistas non só 
califican a práctica de Primeira 
Liña de "política de salón, unica
mente estética", senón de "perni
ciosa para o nacionalismo", con 
posturas como a de non condear 
a loita armada, movilizacións 
que tentan eclipsar as unitárias 
(como as celebradas o 24 de 
Xullo) e outras dentro do próprio 
BNG que seguen unha liña con
trária á xeral e que ademais "son 
usadas para atacar ao movimen
to nacionalista". 

Desde o BNG afírmase que os 
militantes de Primeira Liña que 
actuan de boa fe, terian que re
flexionar despois de ver o des
pregue que lle deron os meios 
de comunicación ás suas postu
ras e o uso que fi.xeron delas 
contra do conxunto do BNG. 

Francisco Garcia nega que esta 
frente nacionalista teña renuncia
do "a nengun dos seu$ princípios 
fundacionais" e afirma que a 
práctica política da organización 
é a de ''facer evolucionar o marco 
político en coincidéncia cos prin
cí pi os políticos amplamente re
frendados desde a Asamblea fun
dacional de 1982". • 
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PP e Amigos das Pontes tratan de desvencellarse do tránsfuga ao que apoiaron 

A proximidade das municipais abre unha crise 
en falso nas Pontes 1 

O alcalde das Pontes, o tráns
fuga Vicente López Pena, que
d ou en parte sen apoios no 
governo local ao anunciar tan
to o PP como Amigos das 
Pontes que retiran parcial
mente o seu apoio. Porén, 
ambas forzas seguirán a parti
cipar "na comisión de gover
no naqueles asuntos de inte
rese vital para o concello". 
Esta retirada a médias inter
prétase desde a oposición 
-BNG e PSOE- como un des
marque despois dunha xestión 
que non apresenta resultados. 

O governo municipal das Pontes 
encabezado polo tránsfuga socia
lista Vicente López Pena e apoia
do polo PP e os Amigos das Pon
tes, até o momento, como logros 
da sua xestión puxo eneal da me
sa os resultados do traballo muni
cipal iniciado polo governo do 
BNG caído na moción de censu
ra. Os acordos de Endesa cos 
sindicatos de 1992, as infraestru
turas que comezan a instalarse 
como consecuéncia do Plano Mi
ner ou o parque industrial foran 
base da política dos nacionalistas 
mentres estiveron no poder, atir
mou o ex alcalde do BNG, Vítor 
Guerreiro. Eses esforzos foran 
criticados polos Amigos das Pon
tes e os populares, pero aprovei
tados por eles tras a sua chega
da ao poder. 

Ante unha xestión que o ex alcal
de Guerreiro califica de "nula", os 
dous grupos que apoian ao actual 
rexedor hai tempo que levan des
marcándose. A dirixente de Ami
gos das Pontes, Isabel Naveiras, 
referiuse a López Pena empre-

De esquerda a direita: Susana Domínguez, candidata do PP local, Aquilino Meizoso, e Vicente López Pena, actual alcalde, no pleno 
da moción de censura. A.N.T 

gando calificativos como "inca
paz" para o traballo e acusouno 
de 'ter escasas dotes" para levar 
a bon termo a política municipal. 

Nas Pontes, o grupo de Isabel 
Naveiras non é o único que pre
para as municipais. Un dos men
tores desta organización, tamén 
destacado dirixente do PP local e 
que recentemente criou a Asem
blea Nacionalista de Galiza, Aqui
lino Meizoso, mantén un particu
lar pulso co PP provincial. O PP 
local, apoiado por Meizoso, de
signou a Susana Domínguez co
mo candidata popular aos comí
cios de Xuño, pero PP provincial 

deu un golpe de man e elixiu ao 
deputado no Congreso Xosé Ma
nuel Pérez Corvós. A falta de sin
tonía non é nova, o factotum de 
Susana Domínguez, Aquilino 
Meizoso, hai tempo que encabe
za unha unha facción enfrentad9 
a Pérez Corvos e na Coruña os 
dirixentes provinciais apoian a 
este último cunha dupla finalida
de: desmontar o aparello partidá
rio de Msizoso e desmarcarse 
dunha moción de censura e dun
ha xestión municipal que nada 
axudaria no momento de enceitar 
unha campaña eleitoral na vila. 

Ante este panorama, na direita 

local agraman as candidaturas. 
O PP oficial, desde A Coruña, 
promove a Pérez Corvos, o lo
cal a Su.sana Domínguez, e 
amigos das Pontes a Isabel Na
veiras. Contado, poderia produ
cirse un entendimento entre o 
PP local e Amigos das Pontes 
para botar un pulso ao PP pro
vincial nunha conxuntura eleito
ral na que o resultado municipal 
non importaría tanto como os 
votos aportados para a eleición 
de deputados provinciais, xa 
que é na Coruña onde o PP te
ria máis dificuldades para con
servar o sillón que agora ocupa 
César Lendoiro.+ -

Aplaude unha condena por delito ecolóxico pero lembra que o sumário de Celulosas leva oito anos aberto 

Defensa da Ria de Pontevedra denúncia 
duas varas de medir na xustiza meio ambiental. 
O pasado Xoves 26 de Novem
bro era condenado por delito 
ecolóxico a un ano de cárcere, 
trescentas niil pesetas de multa 
e un ano de inabilitación para o 
transporte de resíduos o indus
trial pontevedrés Aritónio Carba
llo Balboa, quen ten un longo 
historial como responsábel de 
actividades presuntamente con
taminantes. A Asociación para a 
Defensa da Ria aplaudiu esta 
senténcia pero criticou que non 
haxa a mesma vontade para 
perseguir ás grandes empresas, 
xa que hai oito anos que está 
aberto un sumário por semellan
tes causas contra a Empresa 
Nacional de Celulosas, Ence. 

Defensa da Ria denunciara a 
presenza dun camión cisterra 
vertendo nun sumidoiro canee-· 
tado directamente coa ria na 
autovía, nas proximidades de 
Tafisa. Alertadas as autorida
des, o camión foi surprendido e 
o xuiz determinou que António 

Carballo ordenara ao condutor 
do veículo desfacerse de 8.000 
litros dun líquido contaminante 
procedente da fosa séptica do 
restaurante Móchi. o· proprio 
Carballo tiña várias multas· do 

coQcello por cqndutas seme
llantes, pero desde a corpora
ción acedeuse á sua condona
·ción para que pudese facerse 
coa concesión ·do servizo da' 
grua municipal. 

' 1 •. 

Hai anos que hai denúncias pola contaminación da que é presuntamente responsábel 
a E~presa Nacional de Celulosa_s. A.N.T 

Sumário de Celulosa~ 
~ 

A Asociación para a Defensa da 
Ria qe Pontevedr.a aplaudiu a 
condena, pero criticou as duas 
var,as de medir que emprega a 
xustíza nos casos de supostos 
delitos ecolóxicos. Un exemplo é 
a C13lulosa, empresa que ten 
aberto un sümário desde hai oito 
anos por presunto delito ecolóxi
co e que non remata de instruir
se. O dirixente de Defensa da . 
Ria, Aritón Masa, demandou 
máis celeridade e· o mesmo crité
rio para condenar a todos os im
plicados neste tipo delitos. "Pode 
que o fiscal non teña a culpa de 
que os estudos que encarga tar
den anos en realizarse, pero po
d ia solicitalos todos ao mesmo 
tempo. Ademais, o delito ecolóxi
co é difícil de probar; no caso de 
Carballo o tribunal observou unha 
relación de causa efecto, por que 
non se emprega o mesmo critério 
no caso da Celulosa?'', pergun
touse o dirixente ecoloxista. + 

9 
NQ 860-ANO XXI 

O Concello da Coruña · 
. non priva6zará 
o mercado 
da Praza de Lugo 

Despois dunha xeira de 
mobilizacións viciñais, o 
Governo municipal da 

. Coruña decidiu recuar na sua 
intención de privatizar o 
mercado da Praza de Lµgo. 
As protestas deron lugar a 
que a corporación que 
preside Francisco Vázquez 
(PSOE) tornase a decisión 
acordada nun pleno 
municipal e sobre a que 
manifestara unha posición 
contrária o BNG. 
Nembargantes o concello ten 
previsto facer obras nesta 
infraestrutura noutras zonas 
da cidade. Do proxecto de 
orzamentos, que para 1999 
ascende até 21.196 millóns 
de pesetas, o governo 
municipal ten previsto investir 
o 65 por cento dos mesmos 
en cultura, emprego e obras 
públicas, segundo o próprio 
Vázquez afirma.• 

Descarrila un tren de 
mercadorias en Quiroga 

Na noite do Xoves 4 ao 
Venres 5 de Decembro un 
tren de mercadorias 
descarrilou na localidade 
de Quirogá, en concreto no 
apeadoiro de Freixeiro, 
nun acidente no que 
estiveron implicadas seis 
das vintecinco carruaxes 
que compuñan o comboio. 
Non houbo feridos, pero a 
consecuéncia do 
descarrilamento a via 
férrea estivo cortada 
durante dez horas e a 
Renfe houba de desviar 
alguns trens e transportar 
aos viaxeiros en autobus. 

O accidente produciuse 
cando se desprendeu un 
eixo dun dos vagóns do 
comboio, que se 
desprazaba desde 
Redondela até a localidade 
castellana de Leon. • 

·o PP nomea 
-. ao substitu.to 
de Xosé Castro 
como candidato á alcaldia 

Salvador González Ulla será 
o candidato do PP á alcaldía 
de Ponteareas nas vindeiras 
eleicións municipais.de Xuño 
de 1999, despo!s deste 
partido décidir que o actual 
rexedor,'..Xosé Castro, non 
encabezará as suas listas. 
O PP galega estima que 
González Ulla é un bon 
candidato e previsibelmente 
este terá que se enfr~n1ar, 
ademais de ao BNG e ao 
PSOE: ao próprio Xosé 
Castro, que prepara unha 
lista independente. O ainda 
alcalde, que leva 30 anos 
no pasto -desde o 

- franquismo-, lidera unha 
escisión no PP local, que 
poderia deixar a este partido 
case sen militantes en 
Ponteareas. + 
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·Do país,-só prestarán servizo Comunitel e o Grupo G~legó do Cabo 

A liberalización das telecomunicacións 
chega sen apenas proxectos galegos 
* H."VIXANDE 

A liberalización total das tele
comunicacións, que comezou 
o 1 de Decembro deste ano, 
chegou ao noso país sen que 
estexa preparada unha estra
téxia galega para afrontar o 
novo reto. Só Comunitel Glo
bal, con se central en Vigo, e 
o Grupo Galega do Cabo 
prestarán servizos en espa
zos moi cativos. Despois da 
renúncia da Xunta a liderar 
un operador galego de telefo
nia, Galiza queda a expensas 
de Retevisión, Airtel e, sobre
todo, da Telefónica, empresas 
que, de recente criazón ou de 
longa bagaxe,. seguen a ter 
tentacións monopolísticas. 

Comunitel Global dará voz e da
d os ás pequenas e meianas 
empresas, pemes, en ámbitos 
superiores ao local. O Grupo 
Galega do Cabo, con vocación 
de prestar servizos sociais de 
telecomunicacións, de momento 
irá tendendo cabos para a tele
visión e só a meio prazo poderá 
entrar de cheo no mercado. 

O pasado Venres catre de De
cembro, Comunitel Global come
zaba a prestar servizo en Madrid. 
O 15 farao en Vigo. Despois en 
Barcelona, Sevilla e Valéncia, 
p>ara completar, en seis meses, 
unha rede de 25 centrais en todo 
o Estado sumando un investi
mento total de 4.000 millóns de 
pesetas. Esas plantas de comnu
tación serán o eixo da sua estra
téxia, as liñas alugaraas a outras 
operadoras. Comunitel Global é 
unha empresa radicada en Vigo 
que ten un capital social de 500 

. millóns de pesetas, o 65% dos 
cales están nas mans dos exe
cutivos, que ~on maioritariamen
te galegas. A cabeza están, un 
dos pais de Airtel, Romualdo 
García Ambrosio, e Marcial Por
tela. A Construtora San José ten 
un 15% dos títulos. 

Segundo o executivo de Comu
nitel, Luis Suárez, esta firma 
non realizará grandes amplia
cións de capital e cubrirá os in
vestimentos sobretodo cos ex
cedentes dos beneficios e máis 
con algunhas axudas proceden
tes do Instituto Galega de Pro
moción Económica, IGAPE. A 
empresa en dous ou tres anos 
agarda ter gañáncias. 

Comunitel Global non é un me
delo novo, segundo Suárez, re
produce esquemas empresariais 
no campo das telecomunicacións 
en países como os Estados Uni
dos ou a Grande Bretaña. Ali, 
pequenas compañias prestan 
servizo no que se chaman ni
chos de mercado, isto é, peque
nas áreas que precisan atención 
moi especializada. "Pensamos 
que as pemes galegas necesitan 
servizos moi personalizados e en 
todo o Estado talamos de 
350.000 pequenas ou meianas 
empresas", explicou Luis Suárez. 
Nun marco de grandes opera-

No País Basco o govemo autónomo liderou o proxecto de Euskaltel, que oferece pre
zos inferiores aos dos outros operadores. XAN CARBALLA 

doras,· Comunitel agarda poder 
aterecer produtos competitivos 
por ser estes moi especializados 
e a empresa poder achegarse a 
cada cliente de forma individual. 

Televisión por cabo 

Na Galiza a outra empresa que 
ten deseñada unha estratéxia 
nas telecomunicacións é a eléc
trica Unión Fenosa, que ate o 
momento dispuña de accións en 
distintas compañias que aos pou
cos van unificandose ou trazando 
estratéxias comuns, agás o caso 
de Retevisión, da que a eléctrica 
ten o 8,6% dos títulos. No que 
atinxe a outros campos, FenOSé! 
participa na Galiza en Sogatel 
(comunicacións para grupos pe
chados), Cesatel (servizos de in
ternet) e o Grupo Galega do Ca
bo (televisión por cabo). 

O Grupo Galega do Cabo for
mula como obxectivo estratéxi
co a prestación de todo tipo de 
servizos de telecomunicacións, 
entrando en competéncia direc
ta mesmo coas empresas de te-. 
lefonia terrestre convencional, 
pero de momento ten planos pa
ra no 2002 subministrar sinal de 
televisión nas principais cida
des . Con ' esa b'ase irá dando 
servizos completmentários, pero 
tardará moitos anos en conver
tirse nun operador global de te
lecomunicacións con servizos 
verdadeiramente avanzados. A 
razón é que parte case de cero 
e en dez anos ten que investir 
44.000 niillóns para abranguer a 
620.000 vivendas e xerar 500 
empregos directos. 

O Grupo Galega do Cabo ten un 
accionariado maioritariamente 
galega: Fenosa 22%, Caixa v;
go, Endesa e Telecon Italia o 
15% cada unha, Faro de Vigo e 
Cabo Total o 10% cada un, a 
Confederación de Empresários 
o 8% e Hidrocantábrico o 5%. 
Pero a presenza de compañias 
como Fenosa ou Telecom Italia, 
moi vencelladas a Retevisión, 
fan sospeitar que nunca chegue 
a operar_ como empresa inde
pendiente e que condicione a 
sua existéncia a ser subsidiária 
da operadora de telefonia. 

Sen telefonia móbil própria 

Coa liberalización case rematada, 
a telefonia móbil demonstrou ser 
a máis apetitosa parte do pastel. 
Cunhas espectativás de creci
mento case ilimitadas, non vai co
ñecer apenas competéncia. Nes
te momento hai concedidas 3 li
céncias e só se espera unha 
cuarta máis. O resto das empre
sas non poderán operar neste 
campo, mentres nas telecomuni
cacións convencionais a meio 
prazo a competéncia será total. 
Se de momento non o é débese a 
que as empresas da TV por cabo 
ainda non teñen infraestruturas e 
a Telefónica ten unha proibición 
para operar que ainda durará até 
ben entrado o ano 1999. E se na 
Galiza a dependéncia no marco 
das telecomunicacións terrestres 
é importante, na telefonia móbil a 
dependéncia é total, xa que, agás 
pequenas participacións da Feno
sa, non hai compañias galegas 
entre o accionariado das opera
doras dos móbeis. • 

Vinte anos 
·da constitución 

MANUELCAO 

As celebracións e lembranzas realizadas ao pasar xa 20 anos .' 1 

desdé que se aprobou a Constitución Española de 1978 ser, 
ven para actualizar algo da memória histórica recente e para 
renovar o discurso palítico e propor alternativas cara o futu-
ro. Os que teñen in mente a época franquista poden con ide, 
rar que vinte anos non son nada, pero os que viviron a 
maior parte da súa vida na democrácia saben que 20 anos 
son unha eternidade. Ao igual que o progreso tecnolóxico e 
os cámbios políticos e sociais seguen un ritmo de cámbio ca, 
da vez máis frenético, as Constitucións tamén han de adap, 
tarse e cambiar cada vez máis rapidamente, so pena de con, 
verterse en pezas de museo para celebra~ións litúrxicas. 

Citemos algCms enormes cámbios políticos neste breve pe, 
ro intenso tempo histórico: desaparición do bloque ocia, 
lista, unificación económica e monetária en Europa, cons, 
titución de novos países independentes, etc. As tribula, 
cións do sanguiñento ditador Pinochet ilustran ben a cla, 
ras que os cámbios políticos e ·socia is tra pasan fronteiras e 
fan do inmutábel e invulnerábel simple epi ódio menor ar, 
quivado na história de maneira insospeitada para o seu 
actores. Despois de traficar impunemente co cádavere 
dos inimigos, agora vénse na abriga de ver o eu próprio 
cadáver trafegado no lixo do presente. Neste sentido, pó, 
dense considerar afortunados o pr tagonista da ditadura 
franquista, pois algún nen equera tiveron que pa ar a 
ostracismo. Convén, no ob tante, pasar páxina e esquecer, 
se do que puido ter sido e non fo¡ pala úa inutilidade e 
inoperáncia para a ación política e real. 

Hai que avaliar como moi positiva a evolución social e polí, 
tica española nestes 20 anos e cabe atribuir á Carta Constitu, 
cional de 1978 un papel central polo seu deseño permi ivo e 
aberro que facilita a adaptación aos contínuo cámbios eco-
nómicos e políticos. Os cámbios sociais sempre van por dian, 
te dos xurídico,políticos e non habia er unha excepción. Do 
mesmo xeito que o cámbio económico e social precedeu en 
moitos anos ao político na España do franquismo, tamén 
agora, o entramado xurídico,político da Constitución empe, 
za a ter dificultades para absorber as modificacións que a o-
cidade reclama. Yelaí, por agora, as alusións a leit'ras e relei, 
turas para non modificar o Titulo VIII e outros artigas bási, 
cos para asumir, definitivamente e con todas as consecuén, 
cias, o carácter plurinacional do Estado español. 

A posición dos axentes políticos e sociais de Galiza <liante da 
Constitución foi, en xeral, pouco entusiasta e reticente con 
moitos dos artigas. Dunha banda, a clase polrtica herdeira do 
franquismo tardou bastantes anos en con iderar axeitado o 
tratamento das nacionalidades históricas e só a incapacidade 
do seu principal líder, Manuel Fraga, para superar o "teito 
electoral" forzou a este a refuxiarse en Galiza com líder au, 
tonómico. Os grupo nacionalistas e :socialistas foron igual, 
mente refractários, aínda que por razón e ntrárias, a tr ta, 
mento constitucional de Galiza. Pódese timar que a das 
política galega acusa un retardo na aceitación d cám i 
constítucionais que como mínimo scila entre 5 e 10 ano . 
V elaí un ha constatación e un problema grave. t 

Proclamación polo rei da Constitución española en 1978. 

'A clase política galega acusa 
un retardo na aceitación 

dos cámbios constitucionais" 

! 
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Manifestación de CCOO e UGT en Compostela o posodo Xoves dia 3. A. PANARO 

Actos en máis de cincuenta cidades españolas 

Manifestacións de CCOO e UGT 
en defensa da xornada ·de 35 horas 
* M.V. 

Máis de cincuenta cidades do 
Estado español foron teste
mu ña, o pasado dia 3, dos 
actos convocados por CCOO 
e UGT en defensa da xornada 
de 35 horas e contra a políti
ca fiscal do governo central. 
Case todas as cidades ga
legas contaron tamén coa 
preséncia de manifestantes. 

En Vigo, onde tivo lugar a mani
festación máis concurrida, Xesús 
Diaz, secretário xeral de CCOO 
de Galicia, advertiu ao governo 
do PP que "ou se reparte a tarta 
da xustiza ou está servido o con
flito social". Os responsábeis de 
UGT e CCOO reivindicaron un 
incremento das prestacións por 
desemprego até igualar o salário 
mínimo interprofisional, nomea
damente para as persoas que 

sofren o paro de longa duración 
con cargas familiares. "En tem
pos de bonanza económica non 
se lles pode negar ás persoas en 
paro unha cobertura decente", si
nalou Xesús Díaz. 

o informe realizado.polo Valedor 
do Povo sobre discriminación, 
marxinación e exclusión. social. 
Esta central calificou de "escusa 
débil e falsa" a usada por un 
portavoz do PP que tachara os 
dados do Valedor de "anticua
dos". Para CCOO o estudo de 
X0sé Cara "detecta os fallos ra
dicais da administración galega 
para enfrentarse ª réalidade da 

UGT e CCOO convocaron tamén 
o mesmo dia numerosos actos e 
asambleas nos centros de traballo. 

Por outra parte, CCOO saudou 
- . . . 

CCOO, UN SINDICALISMO SEN REFERÉNCIAS 

As f lgas xerais convocadas por CCOO e 
UGT contra o anterior govemo socialista ti, 
veron daquela o prezo da cabeza da direción de 
amba centrai . A cúpula de UGT, presidida 
p r Nicolás Redondo, sofreu, entre outras, a 
arremetida do caso PSV e todos os seus mem, 
bros acabaron véndase abrigados a ceder as 
suas respon abilídade . En CCOO, o secretá, 
rio xeral Antonio Gutiérrez, xa desencantado 
do seu pasado no PCE, aceitou o cámbio de li, 
ña forzado desde o governo e desde os meios 
económicos. Os de cabezadas neste caso foron 
Agustín Moreno e o sector non conforme coas 
novas directrices que perderon todos os postas 
de direción e até os seus despachos na central. 

Antes de aceitar as presións, os dirixentes de 
UGT ian senda perseguidos a canto sítio acu, 
dian por pequenos grupos de afectados polo 
conflito das vivencias, actos de desprestíxio 
que acadaron un grande relevo nos meios de 
comunicación. Froito daquela guerra, Nicolás 
Redondo, histórico secretário de UGT, ex,de, 
putada do PSOE e un dos máis veteranos e re, · 
coñecidos militantes do partido saiu despedido 
da órbita socialista e hoxe en dia declárase 
p~óximo a IU. Unha vez liquidada a vella dire, 
ción, o conflito da PSV desapareceu, como 
por ensalmo, dos meios informativos. 

A depuración padecida por ambas centrais deu 
lugar agora a un cadro surprendente: os sindi, 
catos que convocaban folgas xerais contra o 
govemo socialista, pactan unha e outra vez co_n 
Javier Arenas, Ministro de Traballo dun gover, 
no conservador. En realidade, o cámbio de liña 
en CCOO e UGT ia máis alá dos intereses do 
Partido Socialista. Do que se trataba era de 
preparar a ambas centrais para a entrada no eu, 

MANuEL VEIGA 

ro e para a onda liberalizadora que se aveciña, 
ba. A Comisión Europea non gastaba dos sin, 
dicatos españois, demasiado rebeldes ainda, so, 
bre todo tendo en conta que un cámbio tan 
pronunciado e custoso representaba un bon 
caldo de cultivo para a discrepáncia social. 

O xiro en CCOO foi tan marcado que hoxe a 
antiga central comunista supera .en moderación 
a UGT. Non é casual este cámbio de papeis, 
tendo en conta que a actual direción de Comi, 
sións carece agora de referentes políticos e está 
disposta a negociar co mellar postor, salvagar, 
dando algo a sua imaxe 
sindical. UGT en cám, 

CCOO, por exemplo de Vigo, ligados ao PSOE, 
comeza a abrollar o descontento polo excesivo 
pactismo de Gutiérrez. Incluso se critica o papel 
de Comisións nalgunhas ramas como o ensino e 
a administración, onde xoga un papel moi próxi, 
mo ao dun ·sindicato amarelo. Ademais, en Gali, 
za, influe o medo a perder terreo ante a outra al, 
temativa sindical consolidada: a CIG, realmente, 
ameazadora se se ten en conta o auxe constante 
do nacionalismo nos ú:timos anos. 

As manifestacións do día 3 representan un 
freo a esta imaxe de pacto, freo solicitado Pº' 

los sectores vinculados 

bio, mantén as suas Jiga, 
duras co PSOE que, ain, ' 
da xogando no mesmo 
campo de ideas económi, 
casque o PP, está abriga, 
do a facer unha labor de 
oposición a Aznar. Véxa, 
se a Borréll o pasado día 
3 na cabeceira da mani, 
fe5tación de Madrid. 

'O xiro en CCOO foi 

ao PSOE, que ademais 
son conscentes de que 
tan perigoso é, por un 
extremo, un sindicalis, 
mo rebelde, como, polo 
outro, un sindicalismo 
cunha imaxe demasiado 
moderada que perda to, 
da a sua credibilidade 
ante os traballadores, 
sobre todo nunha fase 

tan marcado que hoxe a 
antiga central comunista 
supera en moderación a 

UGT" 

En Galiza, CCOO e 
UGT desenvolven unha 
política mimética da espa, 
ñola, chegándose q. situa, . 
cións tan paradóxicas c0, 
mo a de que na mesma semana estas duas cen, . 
trais asinasen un acordo coa X unta, · rexeitado 
pola o~sición parlamentar formada polo BNG e 
PSOE. E de notar que daquela votació~ esi:ivera 
casualmente ausente Anxo Guerreiro. E Esquer, 
da de Galicia a única referéncia política que lle 
queda no noso país a CCOO e UGT? Parece 
que non. En UGT e entre certos cadros de 

/\ 

de profunda crise, e que 
polo .tanto se convirta 
en inútil. 

Se algu~n quere, unha 
demostración do corre, 

mento cada vez máis acentu.ado de CCOO ao 
campo ideolóxico da direita, aí está esa frase 
do secretário xeral de CCOO de Galicia, o Pª' 
sado dia 3 no mitin co que finaliZou a manifes, 
tación de Vigo: "En tempos de bonanza eco, 
nómica non se lles pode negar ás persoas en 
paro unha cobertura decente". A intención 
parece boa, pero: ulo a .bonanza?• 
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Encontro empresarial , 
galego·portugués 

Cincocentas empresas 
galegas e portuguesas 
participan no I Encontro 
Empresarial Ga/iza-Norte de 
Portugal que se celebra en 
Porto os días 9 e 10. A maior 
parte das empresas 
representadas pertencen aos 
sectores da construción, 
madeira, metal e textil
confeción. 

No encentro será tratado o 
futuro da eurorexión no 
contexto da Unión Europea, 
os instrumentos de 
desenvolvemento e os 
.programas para a sua 
consolidación. A organización 
é responsabilidade qa 
Confederación de 

-Empresários de Galiza e da 
Associac;ao Industrial 
Portuense.+ 

Portugal absorbe 
o 20% -
das exportacións galegas 

As vendas de produtos 
galegos a Portugal 
supoñen o 20% do, total 
das exportacións de 
Galiza, segundo dados da 
Fundación Semana Verde. 
Galiza exportou a·Portugal, 
en 1997, por valor de 
160.740 millóns de 
pesetas, dunha cifra total 
de exp.ortacións de 813.068 
millóns. Portugal é o 
segundo país ao que 
Galiza exporta máis 
produtos, só por detrás de 
Fráncia, país no que as 
empresas ubicadas en 
Galiza (nomeadamente 
Citroen) venderon 
produtos por valor de 
195.497 millóns. 

Por outra parte, Galiza 
importou de Portugal, en 
1997, produtos pota 
cantidade de 71.722 millóns 
de pesetas, o que supón o 
8% do total das 
importacións galegas.• 

A CIG obtén a vitória 
en ENDESA e REPSOL 

As recentes eleicións sindicais 
celebradas na factoria de 
Endesa das Pontes deron a 
vitoria á Confederación 
lntersindical Galega que 
obtivo dez delegados (un máis 
que nos comícios anteriores, 
nun comité que perdeu dous) 
correspondentes a 544 vofos. 
En segundo lugar quedou 
UGT, con oito representantes 
(un menos) e 422 votos. En 
último lugar CCOO con cinco 
(perdeu dous) e 332 votos. A 
participación foi do 87, 11 %. 
Por outra ·parte; UGT foi a 
central gañaaora nos outros 
centros que- Endesa ten no 
resto do Estado. 

Nas eleicións celebradas na 
refineria Respol da Coruña, a 

· CIG logrou seis delegados 
dun comité de 17. CCOO 

· logrou o mesmo número de 
representates, ainda que con 
alguns votos menos. UGT 
clasificouse en terceiro lugar 
con catro de.legados. Por 
último, a CTI logrou un só 
representante. • 
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Celebra o 19 de Decembro en Compostela o v Congreso e a comemoración ·dos seus 25 anos 

O SLG afirma que ·se perden 5.000 explotacións cada, ano 
* P. BERGANTIÑOS 

Desaparición de 250.000 pos
tas de traballo, redución da 
superfície agrária útil nun 
13,5% e nun 39% as explota
cións, as·¡ como a perda dos 
mercados tradicionais pola 
chegada de produtos de fóra, 
son as consecuéncias da apli
cación da Política Agrária Co
mu n itária, segundo as análi
ses que fai o Sindicato Labre
go Galega no seu v Congreso. 

Da situación do agro, amenazado 
pala política comunitária e as ne
gociacións da rolda Singapur da 
Organización Mundial do Comér
cio (OMC), partirá o debate deste 
v congreso que se celebra en 
Compostela o 19 de Decembro. 
"A aplicación da PAC en Galiza 
-explica Lidia Senra, secretária 
xeral do SLG- supuxo a perda 
global de renda agrária bruta en 
máis de 28.000 millóns de pese
tas desde o ano 1985 ao 94, a 
perda de máis de 250.000 activos 
agrários desde 1986, a redución 
da superfície agrária útil nun 
13,51 por cen e a desaparición 
do 39 por cen das explotacións 
agrárias. No sector lácteo o ritmo 
é alarmante. Por exemplo, perde
mos máis de 5.000 explotacións 
cada ano, hai unha desaparición 
da maior parte da agroindústria 
de capital galega e as que sobre
viven son moi débiles. Por outra 
parte tamén estamos a perder os 

mercados tradicionais porque ca
da vez chegan máis produtos de 
fóra". lsto agrávase, indican, polo 
feito de que a própria PAC está a 
fomentar o modelo industrial fren
te á agricultura labrega en base á 
terra que o SLG sempre de
fendeu. 

Esta situación é valorada polo 
sindicato no contexto da Unión 
Europea, pero tamén enmarca
da de cara ao futuro inmediato 
no que vai supor a globalización 
da economia. Neste conte?<to, o 
que se plantexa na nova PAC 
significará un paso máis no fo~ 
mento da industrialización da 
produción agrária que, segundo 
o sindicato, suporá un maior de
terioro da calidade de vida dos 
labregos.· Algunhas das razóns· 
que se apontan son que o pro
ceso de industrialización trae 
consigo un aumento da inseguri
dade na· profísión labrega, por
que implica unha maior depen
déncTa financieira, e da inseguri
dade alimentar, que .se ten mani
festado, por exemplo, através do 
síndrome das· vacas tolas e do 
uso de bormonas e tranxénicos. 

Frente a este panorama "no que 
o naso país está vendo mermada 
a sua capacidade e o seu direito 
a producir e onde se plantexa un 
reparto desigual dos fundos pú
blicos europeus", o SLG analiza 
que o Governo central non ten en 
canta a situación do agro galega, 

. Axenda A NOSA TERRA 
• 176 páxinas,, impresas a 5 tintas en seis idiomas. 
•Cosido aJio, con marcador, acabamento 

da capa en coiro rexenerado. · 
• Máis de 200 ilustracións a cor. 
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• Tamaño: 22 x 26,5 cm. 
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Udia Senra vai ser re·eleita Secretária Xeral. 

en parte, pala existéncia de un 
Governo galega "incapaz de fa
cer valer as nosas necesidades". 
Neste sentido denúAcian o man
temento no seu cargo dun Con
selleiro de Agricultura "incapaz 
de plantexar os problemas do 
sector e de afrontar vias de solu
ción" e ao que lle requiminan a 
falta de diálogo. Desde que to
mou posesión do seu cárrego, 
non mantivo nengunha reunión 
formal coas organizacións que 
representan ao sector. "Vimos 
denunciando desde hai tempo a 
non existéncia dun marco de re
lación permanente entre a Admi-

nistración e as organi
zacións agrárias -si
nala Senra- Fumos 
capaces de construir a 
Mesa do leite e desde 
o nomeamento dun 
novo Governo autonó
mico o pouco que ha
bia desmantelouse. O 
único que plantexan é 
a represión a aqueles 
que protestan pala si
tuación do sector": 

As suas propostas 

Para evitar o abando
no da produción, o 
SLG exixe do Gover
no galega a elabora
ción dunha política 
agrária activa que sir-

A.N.T. va para defender a su-
pervi vén cia do agro 

galega como sector extratéxico, 
que entre outros aspectos elimi
ne políticas restrictivas como a 
cota, supoña a proibición de fo
restación de terras agrárias e o 
aproveitamento das terras ocio
sas, porque se estabeleza un 
marco de negociacións estabeis 
coas organizacións agrárias e se 
convoquen eleicións no agro, al
go que non acontece desde 
1978. Outro tema de carácter 
prioritário é a reforma da Lei de 
Cámaras Agrárias de cara a po
sibilitar a representación dos sin
dicatos nacionalistas no Estado e 
a elaboración por parte do Go-
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verno central dunha política que 
teña en canta a singularidade do 
agro galega. 

A nível europeu, O SLG seguirá 
a manter o marco de acción 
dentro da Coordenadora Labre
ga Europea (CPE) para conse
guir unha PAC que críe emprego 
e favoreza unha alimentación 
segura. O seu marco mundial de 
actuación seguirán a ser a coor
denadora Vía Campesiña, que 
aglutina a organizacións labre
gas dos cinco continentes, para 
conseguir a exclusión da agricul
tura nas negociacións da OMC. 

Antes da celebración do Con
greso estánse a convocar 
asembleas comarcais en todo o 
país para discutir os textos e 
elexir os membros dos Conse
llos Comarcais . O vindeiro 11 
de Decembro reunirase a Direc
ción Nacional para abordar as 
enmendas aos textos oficiais e 
discutir os nomes das persoas 
que formarán parte da Direc
ción Nacional sainte e o dos 
membros da nova Comisión 
Permanente e o Secretário ou 
Secretária Xeral que será elixi
do tras o Congreso. A xornada, 
apresentada baixo o lema Cos 
pés na terra, está marcada pala 
conmemoración do 25 aniversá
rio do sindicato e incluirá un ac
to de recoñecimento a todos 
aqueles que participaron na sua 
criación no 1973. • 
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Situase, históricamente, a catro partidos da final pero semella que xa-gañou a UEFA 

* PUCHEIRO 

O Celta situouse, por vez 
primeira na história, nos 
cuartos de final dunha com
petición europea. Pero se
mella, pola xoldas que se 
montan os siareiros, que xa 
gañou a copa. Cales son as 
causas de que a equipa faga 
hoxe o mellor futbol do con
tinente e de que os siareiros 
festexen desde o comezo ca
da triunfo coma unha final? 

"Xa gaño u o Celta a Copa? Que
damos campións? Cantos parti
dos faltan para a final de Euro
pa? C~ndo vai ser campión o 
Celta? E o Celta o millor do mun
do, gañou todo? ... " Estas e ou
tras perguntas semellantes son 
as que están a realizar moitos vi
gueses non afeizoados ao futbol. 
Alguns deles, dos que saen cele
brar pola noite os éxitos. Os que 
brindan nos bares. Os que se 
empipan a conta dun resultado. 
Os que se aproveitan para sair 
fóra da casa. Os que utilizan ao 
Celta para as as suas comenén-

Que pasa co Celta? 

cias, escapándolle á parenta.. . Os siareiros do Celta celebran cada partido coma se fose unha final. 

Existe na comarca viguesa un 
sentimento de felicidade, de auto
estima ou autoidentificación co 
Celta (que diria Fraga). Ainda asi, 
hai moitos que unicamente per
ceben a xolda e, ainda, quen non 
se enteiran de nada, por máis 
que os medios de comunicación 
nos podan instalar nunha realida
de diferente. Porque están a ser 
os medios de comunicación, cos 
seus intereses comerciais (de 
vendas e publicitários) os que es
tán a "facer história". Os que sa
can á xente das suas casas e os 
concentran nas Travesas ou nal
gunhas cervexerias previlexiada. 

Comezan ,::¡transmitir cinco ho
ras antes. A realizar entrevistas 
nos pontos sinalados e, a xen
te, acude como reclamo. Esta 
chamada é máis forte cando re
mata o encentro e a praza apa
rece vacia. Non, está chea! A 
televisión enche o espácio e 
opera de imán que atrae aos 
xóvenes, e con eles aos maio
res. Existe unha grande parte 
que non se pode sustraer á 
chamada, manipulación, dos 
medios de comunicación. 

Calé a causa? A audiéncia, co
mo podia cavilarse non é deci
siva, nen tan sequer a publicida
de. O decisivo para que as rá
dios e as televisións fagan estes 
desplegues informativos de ho
ras e horas é o escaso dos cus
tes. Confirmábanolo un directivo 
da TV. "Se ternos que pagar 25 
millóns por un partido, non po
demos dar unicamente duas ho
rps coa publicidade que ternos. 
E preciso que aumentemos a 
sua rendabilidade e, para iso, 
non hai máis remédio que expri
mir o tempo, aumentalo todo o 
posíbel". E os clubes reclaman 
cada vez, con presión políticas, 
apoio e máis apoio da TVG. 

Se nos fixamos en que público 
protagoniza as festas celtistas 
ollamos que son, sobre todo, ra
parigos e raparigas. O Celta é 
unha disculpa para sair da casa, 
para divertirse, para trasnoitar, 

para rachar as normas ... É un ha 
espécie de Antroido, Ano Novo 
ou San Xoán, cando podíamos 
saír da casa. Xunto aos rapari
gos aparecen persoas maiores. 
Case sempre pais ou nais que 
non queren deixar ir ao rapaces 
sos. Eles acaban compartindo a 
festa. Sabemos de máis de un
ha nai que se acabou bañando 
na fonte cando ia tratar de res
ga tar aos seus tillos temendo 
que collesen unha catarreira. 

O Celta como equipa 

Pero se o Celta, ao que ainda 
lle faltan catro partidos para po
der chegar á final despois do 
seu triunfo sobre o Liverpool, 
está a "facer história", xa que 
nengunha equipa galega che
gou a tanto, non é por casuali
dade. A equipa celeste está a 
realizar o millar futbol de Euro-

DA 
TIRIA 
AHIALl.ADA 

Unha viciña 
de Vilaboa, 
multada unha 
vez falecida 

Non é posíbel que a viciña de 
Vilaboa Pilar Queimaño estive, 
ra un dia de Outubro <liante da 
casa da concelleira popular Ma, 
ria Méndez berrando e insultán, 

pa. Controla o balón, xoga en 
conxunto, non usa o terrollo, 
manda nos tempos do partido e 
da espectáculo. Pero, pésie a 
todo, o Celta a.inda non se po
de dicer que sexa unha grande 
equipa. Para gañar os partidos, 
para pasar a eliminatória, é 
preciso que esteña sempre a 
un máximo nivel. As grandes 
equipas en títulos (hoxe case 
todas en horas baixas nos 
campionatos da regularidade) 
son capaces, ainda xogando 
mal, de gañar o encentro. Asi 
poden permañecer tempo e 
tempo na cimeira. 

Uns Madrid, Barcelona, Juven
tus, Milán ou o mesmo Liverpool, 
gañarian de goleada de ser ca
paces de crear as ocasións que 
conseguiu o Celta na cidade dos 
Beatles. Sánchez está de máxi
mo goleiro da liga, pero non é un 

doa por apoiar a instalación da 
empacadora nas parróquias de 
Bértola e Figueirido. Non é po, 
síbel porque Pilar Queimaño 
morreu en Xullo aespois de pa, 
decer unha enfermidade os últi, 
mos meses. E, sen embargo, a 
sua família ven de recebir unha 
proposta de multa da subdelega, 
ción do govemo de Pontevedra 
na que se afirma que estivo pro, 
ferindo insultos contra a conce, 
lleira e que por iso se lle abre un 
expediente. A Garda Civil asina 
a notificación. 

Por esta razón, os membros da 
Coordenadora Anti Empacadora 
anunciaron o Y emes 5 ·de De, 
cembro que ian denunciar ao 
subdelegado do governo, Ale, 
xandre Millán Mon e aos gard_as 
civis que asinan a multa. Pensan 
que non é de recibo multar a 
unha persoa morta, e que esta 
atitude é a proba de que se san, 
ciona indiscriminadamente aos 

XAN CARBALLA 

crak, unicamente é desequlibra
dor cando se interna pola banda 
esquerqa e pode chutar en dia
gonal. E o único- que sabe. facer 

. ben, que xa non é pouco. Pode
riamos seguir cos exemplos. 
Cando o número de partidos e a 
idade de moitos dos futbolistas 
comecen a pesar, o Celta vai ter 
·un seguro baixón de xógo. 

Pero o seu forte é o conxunto. 
Unha equipa realizada con olla
da técnica, tratando de comple
mentar cualidades, non de im
pactar con nomes. Unha equipa 
realizada polos treinadores. Po
demos ollar desta maneira co
mo as fichaxes da directiva fra
casaron, mentres que os reco
mendados polos técnicos, como 
Fernando Cáceres son básicos. 
Ese visión de conxunto é o 
grande mérito do Celta e da sua 
directiva en deixarse guiar.• . 

viciños de Vilaboa. A familia de 
Pilar Queimaño, quen era con, 
trária á instalación da empaca, 
dora, recebera xa outra notifica, 
ción de multa por participar · 
nunha protesta semellante du, 
rante o mes de Abril. Daquela 
xa estaba na cama enferma. 

Desde ·a subdelegación do gover, 
no -xa se paralizou a tramitación 
da multa e aseguran que van in, 
vestigar a "anomalía". Pei:o os 
viciños de Vilaboa quéixanse de 
que xa hai máis de 200 expe, 
dientes abertos contra eles. Nas 
últimas .semanas lévanse crufica, 
do á beira da estrada para pro, 
testar polo empacadora. Asimes, 
mo, a policia impediulles o paso 
a unha conferéncia que o conse, 
lleiro de Meio Ambiente, Carlos 
del Álamo, pronunciou o pasado 
2 de Decembro no auditório de 
Caixa Pontevedra, dentro dun ci, 
clo organizado pola Real Acadé, 
miadas Ciencias.• 
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O mozo secuestrado 
en Cambados 
aparece en Caminha 

Xosé Luís Gómez Cores apare
ceu na habitación dun chalé de 
Caminha o Luns 7 de Decem
bro encadeado e vixiado polo 
pai de A. Fernández Pajuela, 
en busca. e captura desde hai 
seis anos. Tamén están impli
cados no secuestro, que tivo lu
gar o Sábdo 5 de Decembro 
en Cambados, o conselleiro 
delegado dunha empresa de 
suministro naval da Con.,iña e 
outro mozo colombiano. A poli
cia manexa a hipótese de que 
os secuestradores buscaban 
cartos para mercar un 
cargamento de droga. Estabe
leceron unha prinmeira cita cos 
familiares en Cascais o pasado 
Luns 7 , na que non se chegou 
a nengun acorde. Horas 
despois, a policia entraba no 
chalé de Caminha. A família do 
secuestrado amosou o seu ma
lestar cos méios de información 
por relacionar o secuestro cun 
axuste de contas. • 

Reiteran a neglixéncia 
do concello de Boiro 
polas minas abandoadas 

O avogado Manuel Martín 
continuará coa tramitación 
da denúncia contra o conce
llo de Boiro 'por negli~éncia 
no caso da marte de Osear 
Loxo. Este rapaz norreu en 
Agosto do pa~do ano ao 
cair no pozo dunha mina 
abandoada. Martin basea a 
sua denúncia no 
descubrimento posterior por 
parte do concello doutros 76 
pozos que, segundo o letra
do, poderian ter causado 
máis accidentes. Sen embar
go, o xulgado de Ribeira 
acordou en Maio deste ano o 
sobreseimento do caso ao 
considerar que non hai pro
bas de que o concello coñe
cera a existéncia das minas. 
O avogado denúncia a situa
ción económica na que sub
sisten a muller e os dous fi
llos de óscar Loxo. • · 

Un 62% de estudantes en 
Compostela son mulleres 

.Segundo os datos que fixo pú
blicos a Universidade de 
Santiago, no curso 1997-98, un 
62,22% das matrículas corres
ponderona mulleres e un 
37,7% a homes. A universidade 
ven de facer unha análise de 
como foi incrementándose o 
número de estudantes mulleres 
desde o ano 1971, no_ que estu
daban 3.973 frente a 6.611 ra-

~paces. Nos cinco anos seguin
tes, a porcentaxe de mulleres 
matriculadas medraria nun 

. 10%. lgualáronse as cifras no 
curso-1978-79, no que dos 
máis de 28.000 matriculados, a 
metade serian homes e a meta
de mulleres. Segundo os datos, 
seria o curso 1992-93 o que 
marcari9- un importante avance 
da matriculación feminina, che
gando a sobrepasar o 60%. Es
ta preséncia maioritaria nas au
las non se corresponde cun fe
nómeno semellante no ámbeto 
laboral universitário: o número 
de catedráticas, decanas ou vi
cerreitoras continua a ser moi 
inferior ao dos homes. • 
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Que camblou entre o PNV e 
HB? . 

Nós sempre estivemos en contra 
do esquema constitucional, sem
pre reivindicamos a negociación 
política e sempre presionamos 
ao PNV nesa direción, pero se 
cadra, sen buscar pontos de en
contro. O PNV opú~ose trad!cio
nalmente a nós dicindo-que o ·
Estatuto era o camiño. A tensión 
foi medrando e niso influiron 
moito as últimas accións de ETA 
e a campaña que se formou, 
despois do de Ermua, en contra 
non só de ET A, senón de todo o 
nacionalismo basco con qquela 
famosa frase de A · por eles. lso 
acabou provocando a reación do 
próprio PNV. Tamén foi unha re
feréncia importante a de Irlanda 
do Norte, onde outro conflito his
tórico de carácter violento, con 
moito sangue polo médio, daba 
paso á negociación. Demonstrá
base que inimigos históricos po
dian sentar nunha mesa. Esa re
feréncia externa, sumada á ten
sión que era xa inaguantábel 
dentro do País Basca, levounos 
a buscar unha saida. Quen mo
veu a primeira peza foi a esquer
da abertzalé, nomeadamente a 
Mesa Nacional agora encarcera
da, criando o Foro de Irlanda. Aí 
comezan as reunións co PNV e 
con outras forzas. Un dos com
promisos máis importantes foi o 
de blindar as conversas. Decidi
mos que ainda que a nosa xente 
queimase os batzokis e atacase 
á ertzaina e ainda que esta ata
case á nosa xente e nos quei
mase as herriko tabernas, o que 
non podiamos facer era pór iso 
como excusa para rachar a ne
gociación. Nese contexto prodú
cese o encarceramento da Mesa 
Nacional, o peche de Egin e o 
intento de ilegalización de HB. O 
PP tiña previsto que HB se bota
se ao monte e que o PNV tivese 
unha excusa para rachar. Sen 
embargo, tanto o PNV como1 

HB, 
grazas a esa blindaxe, optaron 
por continuar poñendo os intere
ses do país por riba. Comezaba 
un proceso ao que logo se uniu 
moita máis xente: EA, IU, os sin
dicatos .. : que supuxo. realmente 
a ruptura que se tiña que ter da-

. do no ano 78 e que agora come
za a darse apartir da Declara
ción de Uzarra. 

O a poi o ao governo basco .su
pón un cámbio de estratéxia 
en HB? 

-
Na configuración do governo de 
Vitória-Gasteiz , é onde se ve 
que, mália as diverxéncias, hai 
unha aposta moi forte. No seu 
dia discutiremos os modelos 
económicos que cada quen de
fende, pero no que es~amos da
cordo é en que Euskal Herria 
poida defender que modelo que
re. Foi funda_mental tamén que 
antes de que os partidos políti
cos désemos un paso, outros 
bascos, como os sindicatos ELA · 
e LAB, chegasen a unidades de 
acción hai dous ou tres anos. A 
trégua de ET A supuxo tamén un 
paso importante para que se·
rompesen esas barreiras. Agora 
o que falta é que se movan o PP 
e o PSOE que están a demons
trar que non hai direitas nen es
querdas, á hora de defender a 
España, una, grande y libre. 

Cal vai ser a actitude de EH 
diante das institucións? 

O que se deduce de Lizarra, e 
dio o próprio PNV, é que a de
mocrácia nunca se asentou de 
todo no País Basco, por moito 
que en España, haxa tempo que 
rematou a transición. Neste intre 
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hai unha diagnose común-: a 
Constitución é un marco agota
do. Por iso, EH non pode ter un
ha fe cega nun governo basco 
ou nun governo navarro que son 
estruturas que están inseridas 
nese marco. O desafio funda
mental é camiñar cara un novo 
marco xurídico e político, pero 
non somos maximalistas, nen 
pensamos que se vaia conse
guir da noite á mañá. Estamos 
dispostos a soster un governo 
que aposte por un cámbio de 
actuación sempre que nc;m .faga 

f ;' j ¡ ~ 1 J~, - { " : •• - _ •. ;i),_'-.;1:1 

unha xestión estatutista. Se os 
que apostamos por Lizarra utili
zamos as posibilidades que 
existen na actualidade para ca
nalizar os recursos de Euskal 
Herria na construción dun novo 
marco, estamos dispostos a im
plicarnos. Estamos dispostos a 
soster un governo asi até as 
eleicións municipais, que para 
nós son as realmente importan-. 
tes, polo que supoñen como ou
tra forma de facer política e de 
vertebración territorial do país e 
ap~rtir de aí, igoal ,a nasa impli-

z?' .'_ ·. - .-.·r·, .-·~"" .c..:- 1
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A. PANARO 

cación é ma,ior, pero sempre en
tenctendo que non será como un 
fin en si mesmo, senón como un 
paso cara un marco que hoxen
dia nos negan. 

Como están a tratar o proble
ma dos presos? 

O PP trata de dar a imaxe de 
que el está a levar o leme do 
proceso de paz e de que este 
vai consistir en negociar a políti
ca penitenciária como pago á 
trégua. Pero os asina,ntes de Li-
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zarra non eñtendemos que cqn 
traer aos presos das illas á pe
nínsula, deixar na rua aos que 
teñan cumpridas as duas tercei
ras partes da condea ou ache
gar a algúns a Euskal Harria xa 

·estamos en paz. lso xa o debe
ria facer o governo por Lei e o 
Parlamento Basca pedíuno xa 
hai case que tres anos. 

Buscarán mediadores es
tranxeiros para solventar o 
conflito? 

É fundamental socializar o ac:or
do de Lizarra cara adentro e ca
ra afora, pero sobre todo cara 
dentro. Queremos que ese diag
nóstico común que fixo a maio
ria social, política e sindical, 
transcenda e tome carpo en ca
da vila, en cada comarca. Por 
outra banda, trátase tamén de 
internacionalizalo dalgunha for
ma, pero isto non supón nece
sariamente a busca de media
d o res estranxeiros, A nosa 
aposta é a de amañalo entre 
nós , os que somos parte do 
conflito , tanto en Euskal Herria, 
como de Euskal Herria con Ma
drid e, neutra medida, de Euskal 
Herria con París. Se a situación 
chegase a un grao tal de que 
por encabezonamento de deter
minada parte se requerise a in
ternacionalización do foro, po
deriamos facelo. Pero a aposta 
agora é a de transmitir que na 
Europa civilizada de Maastricht 
hai conflitos violentos nos que o 
eixo é o problema da autodeter
minación, de permitir a un povo 
tomar as rendas do seu futuro, 
coas condicións que estea dis
posto a aceitar e non ter que so
meterse en nome dunha supos
ta democrácia. 

Asemblea de Municípios 

Cal seria o papel a desenvol
ver pola Asemblea de Munici
pios? 

Na história do País Basco os 
concellos tiveron sempre grande 
importáncia, porque son as insti
tucións máis achegadas ao ci
dadán. Na perspeitiva da verte
bración territorial, desde unha 
democrácia participativa, sem
pre fixemos maior defensa dun 
modelo baseado en municípios, 
frente a un modelo territorial pi
ramidal no que todo pasa polo 
parlamento. Na primeira transi
ción do 77-78 o movimento de 
alcaldes bascas xogou un papel 
ben importante. Os alcaldes de 
Bizkaia, Gipuzkoa, Araba e Na
farroa, tamén foron importantes 
referentes para artellar, no ano 
32, o Estatuto do País Basca. 
Ademais os municípios estive
ron sempre en todos os herrial
des [províncias] e hai que ter en 
canta que todo o que pase polo 
parlamento de Vitória afecta a 
tres províncias pero non a Na
varra, nen a lparralde. A aposta, 
no que respeita á Asemblea de 
Municípios está clara, necesita
mos superar esa ruptura territo
rial que dura máis de 20 anos, e 
máis se pensamos en lparralde. 

Esa Asemblea seria un orga
nismo simbólico ou albíscase 
a posibilidade de dotala de 
entidade xurídica? 

Pranteámolo como non vincu
lante na medida en que non ten 
entidade xurídica, pero pretén
dese que se transladen as con
clusións aos distintos organis
mos que si a teñen. O PNV ve 
isto con bos ollas, EA tamén e 
nós xa hai anos que o vimos 
propoñendo. A idea é que cd-

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterio~ 

mece a andar antes das .-elei
cións en todos os territóri·os 
bascas a fin. de criar unha diná-· 
mica de reunións, de pontos de 
encontro. Seguiriamos cos par
lamentos , que son os que. te
ñen potestade xurídioa no mar
co do Estado, pero estariamos 
noutro lado criando outras es
truturas. Dependendo de como 
fosen as cousas esa própria 
Asamblea de Municípios pode
ria constituirse en parlamento 
nacional, o cal suporia que en
trásemos nun marco novo, por 
vontade da sociedade basca e 
que teria que ser recoñecido 
por Madrid e París e dotado de 
capacidade xurídica. Desapare
ce rían as estruturas intermé
dias e teria a avantaxe do pon
to de vista da democrácia parti
cipativa de que seria un Parla
mento baseado nas institucións 
máis cercanas. 

Van manter Euskal Herritar
rok ou retomarán as siglas 
de HB? 

Na última Asamblea Nacional 
de HB decidíuse que ás se
guintes eleicións a concellos e 
a Xuntas Xerais acodiriamos 
como Heuskal Herritarrok. Con 
ese nome incrementamos case 
que setenta mil votos, pero, en 
todo caso, HB non vai desapa
recer. A existéncia de EH té
moslla que agradecer a Mayor 
Oreja. Segundo a nosa análise, 
o PP pretendía , xunto co 
PSOE, que o parlamento resul
tante das eleicións do 25 de 
Outubro fose de maioria espa
ñolista, ainda que non chegase 
a ser absoluta. A única forma 
de conseguilo era ilegalizando 
HB, para que quedase, non xa 
á marxe das institucións, senón 
sen posibilidades de concorrer. 
Sabían que ainda que o PNV e 
EA se queixasen , non se ian 
retirar por ese feíto, ao igoal 
que IU . Claro que ainda que 
non nos apresentasemos, os 
75 parlamentários da cámara 
íanse cobrír igual, pero no re
parto poñiámoslle máis facilida
des ao españolismo. Entón HB 
tomou esta decisión, non po
díamos esperar a que nos ile
galizasen. Tamén coincidiu coa 
vontade manifestada xa atra
vés dos debates internos. A es
querda abertzale estaba anco
rada e tiñamos que buscar es
pazos de colaboración con ou
tras forzas. A trégua de ETA fa
ci l itou a chegada a pontos de 
encentro con aqueles sectores 
que foran marchando de HB, 
con razón ou sen ela. Durante 
todo o mes de Agosto celebrá
ronse reuníóns con sindicatos, 
con movimentos sociais e con 
partidos intraparlamentários 
para acabar confluíndo en EH. 

De cara ás eleicións europe
as, haberá un candidato de 
HB? 

Ainda está en discusión, pero 
existe a posibilidade de que se 
artelle unha lista conxunta entre 
os asinantes do acordo de Liza
rra. Sen emb~rgo, 1 U terá que 
analisar o seu papel, porque ten 
unhas dependéncias moi .fortes 
de Madrid. Poderiamos facer 
unha lista conxunta ·con xente 
de partidos, sindic-atos e movi
mentos sociais de Navarra, Biz
kaia e Gipuzkoa e mesmo de 
lparralde; a maiores de que se
ñan de direitas ou de esquer
das. A curto prazo seria impor-' 
tante que houbese unha refe
réncia en Europa de que repre
senta_m.os ,a 4n pqvo que quer 
unha normalización política.• 
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~~~~~~~:~~J~~::;~~~;rs aCépta a extrC.diciói1 'de Pinochet 
partido que ven de promover 
baixo o nome Unión 
Renovadora Asturiana. A sua 
pretensión é acadar lista 
própria na maioria dos 78 
municípios. Os seguidores de 
Marq1:.1és definen o partido 
coi:no "moderado, liberal, 
centrado e rexionalista" e 
quer captar a políticos 
procedentes do CDS. Polo de 
agora, só ten xunta local en 
tres concellos, que esperan 
ter incrementado 
notabelmente de cara ao 
congreso fundacional no mes 
de Febreiro. As suas 
previsións son contar con mil 
afiliados e sesenta xúntas 
locais. De calquer xeito, as 
adesións "de palabra" a 
Marqués non se 
corresponden cos apoios ao 
seu novo partido. O 
candidato oficial do PP á 
presidéncia de Astúries é 
Ovidio Sánchez, actual 
presidente do Parlamento.• 

Sucesión con6nuista 
no Congreso do PCE 

Francesc Frutos foi elixido 
novo secretário xeral do 
Partido Comunista de 
España no decurso do XV 
Congreso desta formación, 
que se celebrou os dias 5, 6 
e 7 de Decembro en Madrid. 
A renovación nos cargos 
de dirección producíuse 
sen existir disensións, xa 
que só houbo unha lista 
para o novo Comité Federal 
e esta non obtivo nengun 
voto en contra. Frutos 
recebiu unha loubanza de 
Julio Anguita, a queri 
substituía, e no seu 
discurso amosou un talante 
continuista ainda que con 
alguns matices. O PCE 
renova a sua estratéxia xa 
formulada anteriormente 
dunha alternativa de 
esquerdas frente ao 
governo do PP, ainda que 
manifestou que duda do 
interese do PSOE nesta 
posi bilidade. • 

Herrero de Miñón 
demanda máis acenos 
do Estado coa ETA 

MigueJ Herrero Rodríguez de 
Miñón, un dos ponentes da 
Constitución, declarou o 
pasado Luns sete··de, 
Decembro que o Governo 
central debería realizar máis 
acenos cara a ET A sen 
agardar máis tempo. Herrero 
afirmouquecumpriaqueo 
Executivo achegase a alguns 
presos. Segundo o político; 
estas medidas, "se se toman a . 
tempo son máis úteis que se 
se toman a destempo''. 
Entroques, pouco antes de 
Herrero realizar estas 
afirmacións, o presidente José 
Maria Aznar dixo que só 
niod~ficará a política 
penitenciár:ia cando a ETA 
deixe asJarmas, , , -· , . f: 
definitivamente. • 

Nada máis coñecer 
a decisión do minis- . 

. tro de Interior. de. 
Reino Unido. de(dar · 
o visto bon á ·extrj:t- 
dición de Pinochet 
ao Estado español, 
o governo chile.no 
convocou ao Con
sello de Seguridade 
Nacional, que reune 
a civis e militares e 
sinalou que poñeria 
todos os meios po
síbeis para "revertir 
a situación". O 
Exército califica a 
medida de "abusiva 
e humillante". Ou
tros que non puide
ro n esperar para 
dar a coñecer a sua 
decepción foron a 
ex primeira ministra 
Margaret Thatcher, 
quen califica a de
cición como "grave 
erro", e a d ireita 
chilena, que culpa 
de todo ao "socia
lismo con gañas de 
revanchismo". A 
outra cara da moe
da púxoa a ledícia 
das organizacións 
progresistas e as 
que agrupan a fami-
1 ia res e amigos de 
desaparecidos, que 
ven a decisión do 
governo británico 
como un _paso 
adiante para escla
recer os crimes da 
ditadura. Unha boa 
noticia para celebrar 
o 50 2 aniversário 
da Declaración dos 
Direitos Humanos. Jack Straw, Ministro do Interior británico. 

Agora son os tribunais londinen
ses os que teñen que decidir so
bre a extradición solicitada po
los xuíces españois. Neles terá 
que comparecer o ditador _Au
gusto Pinochet o 11 de Decem
bro para tomar parte da vista 
preliminar. O proceso pode 
alongarse até que sexa xulgado 
en Madrid pero,- primeiro, a pos
tura da Cámara dos Lores rexei
tando a inmunidade diplomática 
do militar e, posteriormente, a 
do ministro Jack Straw, apontan 
que Pinochet non voltará a Chile 
tan. pronto como previa cando 
alugou a sua millonária mansión 

_ perto do aeroporto londinense. 

Outro golpe para ·o ditador pode 
proceder dos Estados Unjdos. Ali 
déron·se a coñecer documentos 
que avalan as ínvestigacións do 
xuiz Baltasar Garzón sobre a 
Operación Cóndor, OU· o que é o 
mesmo, a coordenación das dita
duras do Cono Sul de América 
en canto á represión das organi
zacións populares. Os doGumen
tos ainda non están desclasifica
dos pero desde hai días, familia
res de desaparecidos, membros 
do' Partido Demócrata e organi
zacións polos -direitos humanos 
presionan ao Govemo de Clinton 
para que colabore con Garzón. 

Os familia.res de desaparecidos 
nos Est~dQs Unjdqs esperaban. , 
a decisión do Governo laborista 

para poñer a Clinton nun apreto. 
"Ten que apoiar ao governo bri
tánico e colaborar coa xustiza 
esp~ñola", sinalan. Os docu
mentos requeridos por Garzón 
refírense á violación de direitos 
humanos a partir do golpe de 
Setembro de 1973. Entre eles, 
os referidos ao secuestro e asa
sinato do funcionário da ONU 
Carmelo Soria -cuxa tortura foi 
recoñecida xa por un axente da 
policía política de Pinochet, que 
non quixo declarar xudicialmen
te- e os que cuestionan as cifras 
de execucións realizadas duran
te a ditadura. Para Garzón .se
rian- de moita a:xuda xa que na 
sua petición de extradición a 
Reino Unido fan referéncia a 
ambos casos. 

. . . 

Ledícia para os familiares 

"Estamos tremendamente feli
ces, isto culmina un .proceso 
que se ·iniciou hai 54 días .e que 
para moitos semellaba imposí
bel", · dicia Mireia García, secre-. 
tariff da Agrupación de Familia
res de Detidos é Desaparecidos 
PoHticos de Chile. As organiza
cións a prol dos direitos huma
nos .estaban de enoraboa o 
Mércores 9 de Decembro tras 
escoitar a Jack Straw. Para a 
CIG, a úAica organización gale
ga apresentada como acusación. 
particular no _,qa?o« do~ d.e,sapa- . 
reddos, a decisión' ''abre un ca-

miño de esperanza para que a 
humanidade fransite nunha no
va etapa de xustiza". Congratu
lábanse tamén os membros da 
Comisión Internacional de Xuris
tas, cuxo portavoz, Nicolas Bo
vay, desexa que o proceso de 
extradición sexa rápido "para 
que se dilucide topo o que acon
teceu durante aquel a época". 
Para este organismo, que repre
senta a xuristas de 82 países, é 
unha "vitória importante" na loita 
para rematar cos crimes contra 
a Humanidade. 

Se ao governo chileno non lle 
sentou ben a postura do gover
no de Tony Blair, aos partidos 
da· direita parécelles "unha con
fabulación contra a soberanía 
do país", en palabras do secre
tário da Unión Demócrata lnde
pendente. Mercosur, a organiza
ción comercial da que forman 
parte Arxen.tina,· Brasil, Uruguai, 
Paraguai, Bolívia e Chile, rexei
tou nun ·comunicado a decisión 
do governo británico. o médio 
centenar de ultradireitistas des
prazados a Londres, aloxados 
no luxoso -hotel Senator, apoia
rán a Augusto Pinochet na sua 
comparecéncia nos tribunais. 
Teñen a solidariedade de Mar
garet Thatcher, quen descalifi'
cou a Straw afirmando que op
tara por: prolongar "un episódio 
ve.rgoñe11.to .e d_añinq" e que to
mara unha "decisión política".• 
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Apoiado pala esquerda venezolana, ten proibida a entrada nos EEUU 

Hugo Chávez álzase coa presidéncia de Venezuela 
cun resultado plebiscitário~ 
*X.C. 

Como se previa desde as le
xislativas do pasado Novem
bro, Hugo Chávez fíxose coa 
presidéncia con case un 60% 
dos votos e sen necesidade 
de ir a unha segunda volta. 
Enrique Salas, o lider oposi
tor aglutinou os votos da reti
rada dos partidos clásicos (AD 
e Copei), pero non foi dabondo 
para deter a onda Chávez. 

Todos os observadores coñecen 
que o 80% da povoación venezo
lana está no limiar da probeza, 
pero lonxe de explicarse a situa
ción política do país a partir des
tas e outras claves da depaupera
ción, recurre a alambicadas expli
cacións extrapolíticas para enten
der que un discurso rexeneracio
nista como o mantido por Hugo 
Chávez sexa quen de entusias
mar a unha povoación destruida 
pola corrupción, nun país cun po
tencial de riqueza formidábel. 

En Venezuela a colónia galega é 
numerosa. O interese pala situa
ción política deste país é maior 
para nós porque en tempos foi 
orixe dunha certa plata doce, 
cando o cámbio era máis favorá
bel. Abordar a situación económi
ca, mesmo intentando renaciona
lizar parte da indústria petroleira, 
ou estabelecendo unha política 
de paridade do bolivar co dólar, é 
un dos obxectivos do novo presi
dente, que axiña terá que déixar 
de ser alcumado de "ex-golpista". 

O seu trunfo do 6 de Decembro 
foi tan incontestábel que os pró
prios Estados Unidos han revisar 
decantado a proibición de entrar 
no seu terrritório vixente desde 

Hugo Cháve:z: e a sua dona na proclamación do triunfo presidencial. 

1992, cando Chavez se alzou 
desde a sua guarnición encabe
zando un movimento vagamente 
definido como bolivariano. 

Ampla base 

O resultado das lexislativas de 
Novembro anunciaban a chega
da imparábel de Chávez, que vi
ña senda apoiado por toda a es
q u e rd a venezolna, que ainda 
entendendo alguns aspectos 
pouco claros da persoalidade do 
novo presidente, fiaban nesta 
senda a única posiblidade de se 
zafar do corsé bipartidista que 
eternizaba a situación de co-

rrupción en Venezuela. 

Chávez mantén a inciiativa 
proposta na campaña eleitoral 
de convocar un referendo que 
chame ao carpo eleitoral para 
elexir unha cámara constuinte. 

' Seria o seu xeito de estabele
cer unhas renovadas normas 
de xogo democrático: elaborar 
unha nova Constitución des
pois de 44 anos desde o derro
camento de Pérez Jiménez. 

Xa eleito a Chávez recibiuno 
Jimmy Carter, observador da 
maioria dos procesos eleitorais la
tinoamericanos dos últimos quin-

RAMÓN MACEIRAS 

O enigma Chávez 

ce anos, o que pode ser interpre
tado como unha nova orientación 
dos EEUU, observada para todo 
o continente pero ainda só esbo
zada por atitudes tímidas como o 
recente recoñecemento da sua in
tervención directa nos golpes mili
tares do Cono Sul nos anos 70. 

Máis alá da reforma constitu
cional Chaves vai ser observa
do palas suas primeiras deci
sións en matéria conómica, 
unha vez desactivados, polo 
amplísimo apoio popular, os 
perigos dun golpe militar, ao 
servício de non se sabe que 
casta do poder oligárquico.• 

Logo dunha victória plebiscitária (perto do 
60% dos votos válidos) sen precedentes en 
Venezuela e en Latinoamérica, Hugo Chávez 
tornará posesión da presidéncia dese país o 
próximo 2 de Febreiro de 1999. 

cán Chávez, miran con receo e grandes doses 
de medo ao ex militar. 

Esas clases médias arrouparon ao novo líder 
Salas Romer, quen ca, 

aos problemas de Venezuela. Chávez cen, 
trou o seu discurso no ataque frontal ás ca, 
marillas corruptas que govemaron o país. 
Pergeñou apenas un boceto programático 

A vitória de Chávez só foi surpresiva para as 
camarillas polítiq1s que desgovemaron Ve, 
nezuela nos últimos 40 anos. O ambiente 
pre revolucionário que se respira en Vene, 
zuela desde hai máis dun ano permitia espe, 
rar un resultado que basoirase totalmente co 
estabelecemento político. O problema estri, 
ba agora en saber se Chávez é o home ade, 
cuado para resolver os sérios problemas so, 
dais, políticos e económicos que sofre a pá, . 
tria de Simón Bolívar. 

O dia da vitória de Chávez viveu,se unha 
xomada festiva despois da seis da tarde. Na 
medida en que o organismo oficial eleitoral 
ia dando os resultados parciais, centos de mi, 
les de persoas empezaron a baixar do cinto 
rnarxinal que rodea o val de Caracas e con, 
centraron,se perto da avenida Bolívar e o 
Ateneo de Caracas. A xolda alongouse até o 
rnencer. Esa reacción popular fala ás claras 
das grandes expectativas que desperta Chá, 
vez nos sectores rnáis desfavorecidos da so, 
ciedade venezolana. Por outra banda, as cla, 
ses rnédias urbanas, outrora a base eleitoral 
dos partidas tradicionais, abafados polo fura, 

no que se recollen va, 
pitalizou un pouco 
rnáis de dous rnillóns 
de votos. A nova situa, 
ción política que se 
abre coloca a Salas Ro, 
mer corno a figura al, 
ternativa no caso de 

'Salas será 
guedades políticas e 
económicas, das que 
só queda claro que 
Chávez comparte a 
econornia mixta e que 
tentará renacionalizar 
a indústria petroleira 
e as indústrias do ferro 
e o alurnínio. No te, 
rreo agrícola declara, 
se proteccionista e 
xunguiu,se ao carro 

r que a Chávez se lle ern, 
pecen a complicar as 
cousas. Salas non ten 

a pedra no zapato 
de Chávez e peza 

de recámbio político 
cando as causas 

·as manchas do vello li, 
derazgo político ainda 
que xurdiu das suas en, 

se compliquen" 

trañas e publicita un 
discurso modernizador 
e antipopulista. Salas 
será a pedra no zapato 
de Chávez e peza de recárnbio político cando · 
as cousas se compliquen. 

A ideoloxía de Chávez é ~nha enrevesada 
mistura de nacionalismo militar, populisrno, 
esquerdismo moderado e militarismo con ri, 
betes sociais. Chega ao poder praticamente 
sen programa, cabalgando sobre unha onda 
de descontento popular. Durante a campaña 
praticamente non se debateron as solucións 

d,a burguesia agrária 
con visión nacional. 
O seu ministro de 
agricultura é un diri, 
xente empresarial 

agrícola de longa tradición proteccionista. 

Pero rnáis alá dos programas e as ideoloxias, 
o prirneiro problema de Chávez será pagar a 
abultada nómina da administración pública o 
próximo 15 de Febreiro. Cos prezos do petró, 
leo venezolano a menos de nove dólares por 
barril, a papeleta de Chávez será complicada. 
Polo pronto, Chávez é un mistério dentro 
dun. enigma.• 

1 O DE DECEMBRO DE 1998 

.1 

División na 
Frente Nacional de Le Pen 

O ultradireitismo francés está 
ás portas dunha escisión, xa 
que a Frente Nacional que 
dirixe Jean-Marie Le Pen está 
dividida en dous bandos. 
Curiosamente, Le Pen alíñase 
destas co sector "menos 
extremista" e acusa ao 
delegado xeral Bruno Megret 
de "racista radical". Megret 
encabeza unha rebelión 
contra o presidente do partido 
como consecuéncia das 
decisións deste de apartarlo 
da dirección da campaña das 
eleicións europeas que se 
celebran no vindeiro verán e 
de nomear á muller de Le Pen 
como cabeza da lista 
ultradfreitista neses comícios. 
De momento o enfrentamento 
non pasou da exixéncia do 
sector liderado por Megret de 
celebrar un congreso 
extraordinário. • 

Nova matanza 
de paramilitares 
en Colómbia 

Uns dias despois de que a 
fiscalia de funcionários 
públicos de Colómbia 
apreséntase unha 
denúncia contra catro 
oficiais do Exército por 
non impedir unha matanza 
paramiliatar no mes de 
Maio, alomenos outras 
once persoas foron 
asasinadas o 7 de 
Decembro en Villanueva, 
unha localidade da 
província de Guajira. As 
testemuñas presencais 
sinalan que máis de 
douscentos homes 
armados entraron a tiros 
na vila e comezaron a 
rexistrar vivendas sacando 
aos seus ocupantes á rua. 
Na matanza do pasado mes 
de Maio, os paramiliatres 
asasinaron amáis de trínta 
persoas, vintecinco das 
cales foron queimadas. A 
fiscalía sinala que os 
militares non fixeron nada 
para impedir a matanza 
nen perseguiron aos 
autores da mesma.• 

Os presos palesrinos 
en folga de fame 
ante a visita de Clinton 

Centos de presos palestinos, 
que cumpren condena en 
doce prisións israelies, 
puxéronse en folga de fame 
para que se cumpran os 
acordes de paz e para que 
sexan liberados. Aproveitan 
tamén a proximidade da visita 
que Bill Clinton inícia o 
Sábado 12 de Decembro por 
Israel e polos territórios 
palestinos -€Sta última visita 
causou descontento no 
governo de Netanyahu. A 
folga de fame, que pode, 
espallarse polos territórios 
palestinos, está apoiada pala 
organización de defensa dos 
presos "Clube dos 
Prisioneiros", que aglutina a 
3.800 detidos e a máis de 
vinte mil familiares e amigos. 
As mulleres dos reclusos 
están acampadas en Belén, 
tamén en folga de fame, 
mentres dure a protesta.• 
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O fillo de Pinochet 

Augusto Pinochet, filio, compa
receu perante as cámaras can
do a decisión do Mércores saíu 
nos telexornais. Dixo textual
mente: "Pero hai unha causa 
que non podemos esquecer. O 
meu pai recebiu un duro golpe o 
día do seu cumpreanos, cun sa
dismo e unha crueldade que 
van máis alá das condicións re
ais dos dereitos do home". 

Prescindamos da caréncia de 
argumentos 
léxicos deste 

O infantilismo 
destas palabras 
dofillo de 

discurso, por
que a deten
ción en luxo
sas estáncias 
e con todas 
as garantías 
dunha per- Pinohet mostra 
soa , por an
ciana e enfer
ma que es 
tea, non é sá
dica nen cruel 
e neste caso 
vai precisa-
mente enca-

unha das caras 
da psicoloxia 
dos violentos. 

miñada ao escrarecemento de 
crimes sádicos e crueis contra 
os dereitos humanos. 

O infantilismo destas palabras 
do filio de Pinohet mostra unha 
das caras da psicoloxia dos vio
lentos e opresores e dos seus 
cómplices: a negación dos cri
mes ou de que esas martes, tor
turas, etcétera, sexan crimen. 
En moitos casos o que tan é 
deshumanizar ás vítimas, negar 
o seu carácter humano para 
xustificar as agresións. Invocan 
os dereitos humanos para si 
non para as súas víctimas. 

Calquera pavo que sofre violén
ci a precisa dunha reconci
liación, onde deben esclarecer
se os delitos de cada un. Glo
sando a Paulo Freira, na autén
tica liberación participan e libé
ra n se tanto oprimidos como 
opresores. É utópico, pero é un 
ideal polo que loitar. • 

CÉSAR SALGADO GARClA 
(PONTEVEDRA) 

Que Pinochet 
nos devolva a man 
de Víctor Jara 
Montañas de testemuñas se 
amedan nas hemerotecas do uni
verso conforme o 11 de Setem
bro de 1973 Chile foi un sítio pro
pício para morrer. Aí está escrito 
crime a crime en montañas de 
papel. Os crimes de Pinochet. 
Quen non teña memória ai tén as 
hemerotecas. O Estádio de San
tiago foi todo el un solar para o 
escarmento. A man de tocar a 
guitarra de Víctor Jara rolou feíta 
un trombo pola herva. Que Pino
chet nos devolva a man de Víctor 
Jara dunha vez. Que nos devolva 
ao compañeiro Salvador Allende 
e ao resto. Que nos devolva a un 
tempo propício para a canción e 
a guitarra entre chilenos. Quere
mos volver aos poemas de amor 
de Neruda e a Violeta Parra. 
Querémolo. Queremos que quen 
teña que morrer en Araucária 
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morra coma Violeta de amor e 
non coma Pablo de pena. Prén
dase a Pinochet. Que non esco
rregue o bulto o monstro ese. 
Préndase e trátese ante Garzón. 
Garzón portouse. Portémonos to
dos. Todos os que nos doen os 
mortos. Todos os mortos. Os que 
marren de amor sobre todo. 

Foron ao pé de cen os españois 
vítimas de Pinochet. Pero aínda 
que non houbese máis crime que 
a man de Víc-
tor Jara a rolas 
pola herva do 
Estádio de Terror que non 
Santiago á vis- rematou 
ta de cinco mil 
chilenos habe- maionnente. 
ria que dicerlle Nen rematará 
a Pinochet que 
no-la devolva. mentres 
Que ª quere- Pinochet non 
mos. Haberfa 
que dicirllo a responda de 
Pinochet, á todo. 
ITT, á CIA e 
aos reprivati-
zadores do co-
bre araucário 
nacionalizado polo compañeiro 
Presidente. Hai que dicirllo a to
dos eles. E a Clinton, natural
mente, o primeiro. Por sucesor 
do padriño de padriños do matari
fe este que ensangrentou Chile o 
11 de Setembro aquel de 1973. 
Terror que non rematou maior
mente. Nen rematará mentres Pi
nochet non responda de todo. Ur
xe rematar de vez coa ignomínia 
esta. Ignominia que non cabe 
nestes tres versos: Canta huma
nidade I con fame, frío, pánico, 
dor I presión moral, terror e lou
cura!", que Víctor Jara escribíu e 
cantou no Estádio Chile por pri
meira e última vez á hora de mo
rrer. Pinochet é culpábel. Non o . 
pode negar. Que nos diga onde 
está a man de Víctor Jara e que 
cale. Que cale que lle é mellar: el 
cortaba mans e Garzón vai to
marlle declaración sen tocarlle un 
pelo da ·roupa. Ten potra.• 

XESUS REDONDO A.BUIN 

Galega de~coidado 
Gostaríame chamar a atención 
sobre o descoidado galega que 
se está a publicar. Resulta pe
noso que pésie ao tempo trans
corrido desde a elaboración de 
normas ortográficas, várias e 
var'iadas, e mália a existéncia 
de dicionários normativos e de 
dúbidas, os xornalistas, coma 
os deste periódico, ou os escri
tores en xeral, con notábeis pe
ro pequenas excepcións, usen 
un galega acastrapado. Evi
dentemente non se trata dun 
problema de normativa ortográ
fica, senón de algo moíto máis 
grave poste que atangue á con
tínua e innecesária invasión de 
castelanismos, maioritariamente 
léxicos pero tamén ás veces 
m orfosí ntacticos. 

Para argumentar a miña protes
ta quera expoñer un exemplo 
que poderia considerarse sinto
mático. Acabo de ler a tradución 
recentemente publicada da es
tupenda e clásica narración de 
E. Hemingway: O vello e o mar. 
Po is ben, a pesar da autoridade 
e mais o prestíxio do tradutor, o 
recoñecido escritor C. Casares, 
así mesmo membro da RAG, o 
texto está inzado de castelanis
mos, ende ben só vocabulares. 
Velaquí algúns dos máis recha
mantes: Decuartizar por despe
zar, colinas por outeiros ou cui
ñas, tiburón por quenla, borde 
por bordo, desnuda por núa. ca-
1 amar por lura, plancton por 
planeta, escozor por proído, en
trenar por adestrar, xelado por 
xeado, tontería por parvada, etc. 
Con todo, sinalo como curiosi
dade o uso reiterado que fai do 
lusismo "espadarte" como sinó
nimo de "peixe espada", escolla 
que non condeno pero que 
amosa unha busca léxica que 
non demostrou especialmente 
lago co resto do texto. 

Como é posíbel que o tradutor 
caía tanto nestes erros e que fa
ga caso omiso das directrices 
proclamadas pola própria RAG, 
da que forma parte? Acaso non 
coñece ou non posúe o Diccio-
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nario da RAG ou non ten a man 
o Diccionario de dúbidas, am
bos publicados pola editorial 
que dirixe? Por que o galega 
merece tan 
pouquiño res-
pecto mesmo 
aes que ga
ñan a vida 
con el? 

Coido que 
tantos caste-
1 anismos nos 
nasos escrito
res responden 
a un feíto pou
co difundido, 
mais incues-
tionábel: que 

Pésie ao tempo 
transcorrido os 
xornalistas e 
escritores usan 
un galego 
acastrapado. 

a maioria deles escrebe e pensa 
en español, e que os seus tex
tos en galega son traducións, ao 
menos mentais, desde a súa lín
gua habitual, o castelán. 

En fin, grácias por lerme e axalá 
que esta protesta non caia co
mo pedra no pozo.• 

JosÉ CALLE CARBALLAL 
(MADRID) 

Vergoña 
O Mércores día 25, asistín á 
manifestación convocada pola 
unidade estudantil polo ensino 
público (UEP). Nela vin várias 
causas: 

-Unha grande afluéncia de ma
nifestantes, perto de 4.000 se
gundo os xornais. 

-Vin tamén a un compañeiro 
de CAF agredir a outro membro 
desta organización por berrar "á 
Xunta" en Praterias, no intre que 
membros de El pedían ir alí. Es
te compañeiro de CAF foi acu
sado de facer seguidismo de El. 

Como é posíbel q1,.1e se dea esta 
· imaxe tan penosa diante de 

4.000 persoas e aínda haxa 
compañeiros que o xustifiquen 
pela razón de que traballa moito 
dentro da organización? 
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1 Segundo un estudo 
t norteamericano, o 96% 

da povoación sabe que 
o tabaco é prexudicial e 

·o 94% pensa que é 
unha das causas do 
cancro de pulmón. Moita 
xente, sen embargo, 
segue a fumar. Ten 
sentido que a 
publicidade anti-tabaco 
sega a tratar aos 
adultos coma se fosen 
nenas? 

Corria unha irania 
paternalista por Madrid, 
cando Romai era 
Conselleiro de 
Sanidade. Rianse da -
sua éapacidade para 
comprar os meios de 
comunicación galegas e 
neutralizar asi as 
críticas. Agora Romai 
implanta as fundacións 
privadas nos hospitais 
do lnsalud. Nen 
comentário alusivo, nen 
chisco de protesta. E 
non será que os grandes 
meios da ·capital, tan 
poderosos, tamén se 
deixan .conquistar· palas 
regalias do ministro do 
Opus? A ver se resulta 
que Palanca ten 
investimentos na 
indústria farmacéutica. 

Hai unha notícia sobr~ 
o cine latinoamericano e 
o festival da Habana. A 
foto é do _ 
norteamericano Francis 
Ford Coppola que está 
de visita en Cuba. Non 
hai imaxes do director 
de Estación central do 
Brasil, a película favorita, 
nen de outro cineasta 
calquer hispano ou 
brasileiro. En Galiza 
pasa o equivalente. Os 
rostros dos escritores, 
artistas ou actores 
galegas non son 
coñecidos, parecen 
doutro país. Cando sae 
Antonio Banderas ou un 
segunda fila 
11orteamericano semella 
dos nasos. Poderian 
acusar a Galiza de 
calquer causa, menos 
de pechada ao exterior. 

Poñen a caldo ao PNV. 
En todas as emisoras, 
en todos os boletins 
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informativos. Aun, rum e 
dalle que galle. D_ebe ser 
unha fita· gravada. 

Algun diaos s·ímbolos 
da identidade galega 
serán os kiwis e as 
avestruces: Ninguén 
entenderá o sentido do 
refraneiro da vaca (que 
ven de editar o centro 
Ramón Piñeiro). Igual 
que hoxe figura absurdo 
que o símbolo de Vigo 
seña unha oliveira. 

Seguindo coas 
avestruces. Hai xa 
coarenta granxas en 
Galiza. No zoo vigués 
da Madrea deberían 
sustituilas por vacas de 
raza rúbia. 

Un presidiário fuxe do 
corredor da marte en 
Texas. En realidade 
conseguen fugarse 
média dúcea, pero aos 
demais píllanos de 
contado. A el acósano os 
federais, a policia local, 
os helicópteros. A prensa 
publica fotografías épicas 
dun garda lanzal, a 
cabalo pala pradeira, 
perseguindo ao fuxitivo. 
Tamén dun mozo de 
catorce anos cargando 
un fusil no cuarto da sua 
casa: "Ese home é 
perigoso, pode vir aquí, 
pero estarei preparado". 
Séntense orgullosos do 
seu sistema policial. Así 
se forxou o Estado. 
Pendurando aos 
delincuentes dos 
árbores, sen xuízo. 
Mandas de homes 
(honrados 9idadáns) 
gozando co lei de Linch, 
como retratan as vellas 
películas de. vaqueiros. ' 
Hai títulos que o lembran: ; 
A árbore do aforcado. 
Tamén rixe na política 
exterior: quererian 
linchar a Sadam e a 
Castro.+ 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO . 
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E necesário chegar·a estes mé
todos ditadoriais, agarradas do · 
pescozo para convenc~r á xente .. 
de que se· berre uhha consigna'. 
que uns "poucos elixeh nc(médió 

.. da desinformación xeral? 

Podéi:nonos_ permitir o luxó de ; 
maRter a certos dirixerites estu- · 
dantís dentro 
dos comités 
cando as sú-
as capacida
des racionais 
(se é que as 
teñen) queda 
mermadas en 
tempos de 
manifesta
ción? 

Como pod'e 
haber dentro 
dos CAF per-

Como é posíbel 
que sedea esta 
imaxetan 
penosa diante 
de4.000 
persoas. 

sonaxes que acusan de incoe
réncia cando eles defenden ao 
governo de Milosevic (chamado 
sucesor de Tito), hai que ver até 
onde chega a ignoráncia! E be
rran Kosovo sérbio!? 

-Qué diaños tan nunha manifes
tación estudiantil personas alle
as xa ao mundo da universidade 
e aínda por riba dirixindo? 

Agardo que un día destes al
guen me axude a resolver estes 
mistérios teolóxicos. • 

ALEXANDRE DADAS 
V ALCARCE SÁNCHEZ 

Os coches, 
máquinas de guerra 
Unha rapaza alaricana de 17 
anos morreu atropelada por un 
coche que se saiu da" estrada. 
Outras rapazas e rapaces que 
se achaban con ela estiveron a 
piques de correr a mesma des
graza. Unha traxédia que se 
repite todos os días e en todas 
as partes da xeografia circula
tória. Tanto ten o Martes á ma
ñá como o Sábado á noite ou 
como o Domingo á tarde; nos 
días de diário como nas póntes 
festivas ou como nas opera
cións de saída ou volta de va
cacións. , Tanto ten que sexa un 
automóvel carregado de rapa
ces e rapazas como un autocar 
de xubilados ou como unha 
ambuláncia en acto de servizo. 
En calquer caso: terríbel, es
pantoso, esgazador, arrepian
te. Checi, de dar e de rábia polo 
sucedido hoxe e ante e anton
te, callo a ferramenta de escre-

ber e sacho ben forte no papel: 
Neste estado de causas ( olio, ~· 
capitalismo conSLJrf!ista· fóra 9e 

. toda moderáción e racion.alida;. 
de e -que a· tocios . nós atinxe e 
seduce en maior_ ou menpr me
dida) no hai nada que facer, só 
agardar qüe _a. loteria sinistra e 
· implacábel expulse a n-Osa bola 
do bombo e nos sinale co de
do. Loteria, convén non ignora
lo, na que estamos todos ins
critos e á que todos estamos 
.expostos. 

Non nos engánemos, detrás de 
todo acidente de tráfico, aparte
das circunstáncias particulares 
que concorren en cada caso, 
está a indústria do coche, que 
é unha indústria de guerra. 
Nun sistema consumista e 
competitivo como o naso, o co
che xa non é tanto un obxecto 
de prestíxio social, que tamén 
o é, como un instrumento de 
guerra "necesário" para de
fenderse e atacar se far preci
so, un dispositivo mecánico 
que fomenta o individualismo e 
a agresividade e considera ao 
viciño -de estrada un competi
dor molesto e un inimigo a ba
ter. Nestas coordenadas e pos
tas na estrada, a velocidade e 
o desprezo ao outro son os 
elementos que governan os 
nasos pés e as nasas cabezas. 
Asi pois: cache, velocidade e 
competitividade son elementos 
que van xuntos dun xeito ame
azante, vertixinoso, destrutor. 
Ter un bon coche e correr é 

· causa normal, e ter un coche 
de nada e non correr é non es
tar neste mundo. Ter vários co
ches é un imperativo de merca-

-do ao alcance de calquer que 
se aprécie. Non ter coche xa é 
cousa de vergoña, estupidez 
ou farrapeirada. Estamos tan 
dominados polo coche que xa 
non sabemos camiñar. O co
che ínchanos como sapos, tró
canos a personalidade e fai de 
nós uns heróis patétricos en
ganchados a un volante e uns 
pedais á medida dos nasos de
sexos de soberania individual 
ou individualista. Dentro do co
che sentímonos tan soberanos 
que mesmo podemos esmen
drellarnos por que si, por que 
nos peta. O monstro das catre 
rodas, dono e señor dos nasos 
movimentos, exerce sobre nós 
tal tiranía que nos mantén es
cravos dos seus (nasos delí
rios de guerra) . 

A causa é terríbel. Nos fins de 
semana, nas pontes e nas ope-
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racións de saída e retorno xa 
poden .botar imaxes da densi
dade circulatória, talar de. non 
conducir en cbodidóñs p~ecá
rias, avisar do perigo realmen
te existente e chamar á máxi
ma prudéncia, que as previ
sións estatísticas dos mo.rt0s 
c.úmprense fatidicamente. Para 
iso están as estatísticas, para 
cumprirse escrupulosamente 
na maioria dos casos. Saben 
que vai morrer tanta xente e 
marre. Vailles ben para os tele
diários. O día que deixasen de 
cumprirs~ as estatísticas aca
baríaselles parte do negócio. 
Non creo que lles importase o 
máis mínimo, inventarían ou
tras .estatísticas ainda máis si
nistras. E- como cando talan da 
maior resisténcia e seguridade 
dos coches actuais, do estarzo 
inversor na mellara das condi
cións viárias ou do incremento 
considerábel das multas e do 
endurecimen-
to corrector 
dos excesos 
i n frac to re s . Cando vexo un 
Palabras va-
cías , papel rapaz nun coche 
mallado: o re- de autoescola 
gueiro de 
mortos conti
núa o seu 
curso fatídico. 
Eles sábeno 
ben. Ben se
xa por ir a un-
ha velocidade 
de vértixe , 
por estar a 

sempre penso o 
mesmo: "Outro 
aprendiz de 
morto. 

estrada en más condicións , por 
un adiantamento temerário, por 
unha escorregade la inoportu
na, pala irresponsabilidade do 
que vai ao noso lado ou ven de 
frente, por un despiste infinite
simal ou unha neglixéncia de 
fración de segundos , por un 
exceso de confianza ou por un 
exceso de exceso, o caso é 
que a viaxe acaba en chatarra 
para os cemitérios de coches e 
de persoas_ 

Andamos desesperados por 
chegar a nengures. As estradas 
son matadeiros (por non dicer 
vertedeiros) e os coches armas 
carregadas de marte (por non 
dicer cadaleitos rodantes). Pero 
tranquilos que a xente seguirá 
botándose á rua por causas do 
fútbol. E agora idesme permitir 
unha penúltima crueldade que a 
min mesmo me arrepía ter que 
escrebela_ Cando vexo un rapaz 
ou rapaza nun coche de autoes
cola facendo práticas sempre 
penso o me_smo: "Outro apren-

l O DE DECEMBRO DE 1998 

diz de ·morto, pura carne de ca
daleito". Moitos condutores o 
prrmei·ro que tan despois de 

· atropelar a alguén é preoc1:1par
se polo estado do seu veiculo . 
Non hai mais que talar. Con isto 
est_á todo.dito. 

Eu no fondo desta traxédia in
cesante sempre vin un pesade
lo escrito por Kafka consisten
te, como é de rigo.r, nunha for
taleza-símbolo situada na parte 
alta e que cada un pode inter
pretar como mellar lle pareza 
-o poder do diñeiro, o deus do 
consumo, a ilusión do progre
so, a indústria da marte, o ne
gócio do terror, o egoismo da 
propriedade privada, o despre
zo á vida própria e allea, a fra
x i lid ad e de todo acontecer, 
etc.- e nunha rede viária na 
parte baixa formada por inúme
ras estradas en todas as direc
cións e cheas de coches circu
lando freneticamente cara nen
gures e colisionando entre si ou 
saíndose do rego e batendo 
contra calquer obstáculo para 
maior glória e negócio do señor 
da morte programada que vive 
encerrado na fortaleza-símbolo 
e do seu enigma insaci ábel. 
Como dicía o Eulog io, aquel 
home bon e xeneroso que non 
era Kafka pero sabía moito da 
vida: "Que mundiño este". Que 
merda de forta leza-símbolo. 
Que mund iño de coches que 
matan. Que duro aturar tanto 
sen-sentido. 

Dedícolle estas liñas escritas 
desde a dar e a rábia a Patrícia 
Ar ias , rapaza alar icana que 
morreu atropelada hai uns dí
as ; a Teté Cruz, moza de Be
gonte e prima da miña muller; 
a Pablo Quintana, irmán do al
calde da miña vila; a Miguel e 
Sara e a tantos/as , outros/as, 
alaricanos/as ou non, que per
deron a vida, vítimas da maqui
nária infernal, nos campos de 
batalla que son as estradas . 
Trémenme os dedos ao escre
ber estes nemes e pensar 
tantas causas. 

P.D. Gostaríame non ter que 
escreber estas causas dorosas 
para tantos pero a realidade 
tráxica das estradas confirma 
as miñas palabras e obríganos 
a todos a berrar de espanto e 
protestar airadamente contra o 
poder económico da marte ro
dante. • 

E MILIO Cm F ERNÁNDEZ 
( BARCELONA) 
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Jenaro Marinhas·del Valle, o intelectual 
que ainda ten. a cha ve da Xeneración N ós 
O 'acto de simpatia' congregou 
a máis de un cento de persoas en Mariñán 

* ALFONSO EIRÉ 

Jenaro Marinhas del 
Valle disculpouse non 
só polo que el califi
cou "acto de simpa
tía", senón por ter 
que subir a falar. Ma
rinhas é un home así, 
leva case un século 
facendo cousas e tra
tando de non chamar 
a atención. Por iso, 
secadra, non tivo até 
de agora o recoñeci
mento que lle é de lei. 

A lua, xa case unha 
moza nova, botárase co
loretes esa noite e esti
raba o pe cozo para 
o llarse no espello de 
prata, con marco de es
meraldas, da Ria de Be
tanzos. As estrelas fro
lecian no ceo e as pin
gas xiadas reflectian na 
terra. J enaro Marihas 
del Valle, noventa ano 
feítos e direitos, dicialle 
a Bautista Álvarez e a 
Manuel Maria á entra
da do Pazo de Mariñán: 
"non entendo como os 
rapace de agora tecle 
tanto frio". 

Ia comezar o "acto de 
impatia", a i o califi

cou o homenaxeado, 
n que e re altarian as 
cualidade 1 literária 1 

p lítica e, bre t do, 
humana d que f ra 
primeir pr ident da 

Galegui tas. 

xeneración e da sua 
própria persoa". 

Manuel Lourenzo, 
"renovador da arte te
atral, artesán da arte 
dramática", situou a 
J enaro Marinha,s á par 
de Valle Inclán e Ote
ro Pedraio, reclaman
do que se comece xa a 
representar o teatro 
de Marinhas, "para 
que a beleza emerxa 
desta morea de bosta 
que ameaza con sepul
tarnos nos últimos 
tempos". 

inter
vinte u aro n unha 
me ma palabra para de
finir a ]enaro Marinhas 
d l Valle: "humildade". 
E o académico galega 
dimisionári non p dia 
levarll s a contra. 
"Non entendo este ac
to, pois eu nunca fixen 

Francisco Peña, Presidente da Alexandre Bóveda, e Alberte Ansede da AS-PG, fanlle entrega a Marinhas del 
Valle dun cadro de Xaquin Marin. A.N.T. 

Lourenzo, que recoñe
ceu ter parolado moi 
pou~o con Marinhas, 
"porque me daba ver
goña falar con el, é tan 
humilde .. ., e se falo 
con el non teño máis 
remédio que loubalo ... " 
defin iuno como o 
"gránde teórico, im
prescindíbel, do teatro 
galego" que aponta 
causas que "non che
gamos ainda a conquis
tar". Seguidamente re
alizou un repaso por al
gunhas das afümacións 
escritas por Marinhas 
sobre o teatro, compa
rándoas con outras de 
Beltolt Brecht ou Da
rio Fo: "O teatro é un 
mundo que . ten moi 
pouco que ver co sis
tema de pesas e medi
d as que rexen no 
mundo real" ... "Para 
que exista o teatro ga
lego ten que existir o 
povo galega" ... "Cum
pre a pronta promo
ción dun público para 
un teatro galego , o 
pavo feíto matéria ap
ta para se aglutinar en 
público" ... "Sen o pú
blico a acción dramá

nada do outro mundo, asi que, 
se non foi polo que fixen, debe 
ser polo que non fixen", afirmou 
J enaro Marinhas dando por pe
chado o acto. 

Encetárao o vicepresidente da 
Deputación coruñesa, Roberto 
González Santos, quen resaltou a 
"humildade e lealdade a Galiza" 
do homenaxeado. Seguidamente 
Alberte Ansede, presidente da 
AS-PG, unha das asociacións or
ganizadoras da homenaxe, iria de
bullando máis polo miudo a per
soalidade de Marinhas del Valle. 
"Non gosta da palabra homenaxe 
e tampouco gostou nunca das ver -
bas de domfnio, pois Marinhas o 
que fixo foi entregarnos o seu ta
lento para que ·o convertésernos 
en algo comun". Resaltou segui-

<lamente a "intransixéncia consi
go me~mo e a benevoléncia con 
todos os demáis" e o "sentido do 
deber para co seu país". 

A continuación referiuse a Ma
rinhas como autor teatral, despois 
de pór de manifesto que ·"non 
gestaba do teatro", pero que o 
asumiu, "antes que como voca
ción persoal, como empeño por 
sacalo do constumismo e a degra
dación, seguindo os pasos de Cas
telao, recoñecendo o teatro corno 
un pulmón do galeguismo". 

A palabra galeguismo 
é un eufemismo 
Pero iso do "galeguismo" non lle 
gosta nada a Marinhas del Valle. 
''Nunc:¡i fun galeguista, son gale-

go. O que se chama galeguista é 
quen non é galego. O galeguis
mo, como definición política, é 
un eufemismo. O que hai que di
cer é que somos nacionalistas", 
afirmaria na sua intervención na 
que tamén lembrou as desputas 
dentro das Irmandades por mor 
deses dous calificativos. 

Francisco Peña, presidente da · 
A.C. Alexandre Bóveda, resaltaria 
de Jenaro Marinhas a sua "coe
réncia, valor en decadéncia na 
sociedade actual" e a sua teima 
en propiciar o debate "sen con
fundir a discrepáncia coa amista
de". Realizou Francisco Peña, por 
último, un charnarnento aos pre
sentes, literatos, artistas, políti
cos, xente da cultura e amigos, a 
~eguir "os pasos da sua exemplar 

tica quedaria no vácuo". 

Jenaro Marinhas, que quixo na 
sua intervención "traer in memo
riam aos que botaron no meu 
sulco infantil a primeira semen
te do ideário nacionalista", es
cribiu: "cada pavo ten un recado 
que trasmitirlle ao resto da hu
manidade1 o intelectual ten que 
capqu esa recóndita mensaxe 

· que ten que trasmitir". 

Como apontaria Alberte Anse
de, "Jenaro Mariñas del Valle 
deixa a chave na porta para que 
outra xeneración siga a construir 
o Fogar de Breogán", a lanzar esa 
rnensaxe inequívoca que só se 
pode facer desde a autenticidade 
diferenciadora, "desde o naciona
lismo", afirmaria Marinhas. • 

Un mapa 
,,, 

max1co 
da Galiza 

~ MARCOS V ALCÁRCEL 

6.tivemos hai uns días co poeta 
Víctor Vaqueiro, convidado en 
Ourense polo Clube Alexandre 
Bóveda para pechar un ciclo. sobre 
Os Mitos Galegas. E quero aprovei
tar a ocasión para chamar a aten
ción sobre un seu libro recente, a 
"Guía .da Galiza Máxica'', obra na 
que o poeta vigués logrou conde-

. sar, en só cincocentas páxinas, a 
máis completa escolma daquilo 
que os homes da Xeración Nós 
chamaban a nasa cultura espiritual 
e que acolle por igual lendas popu
lares, relatos literarios e tradicións 
relixiosas 4a época medieval. 

&iibro dlvídese en dúas partes 
ben diferenciadas. A primeira, ti
tulada A Ollada Marabillosa, pre
séntanos as pezas básicas da nosa 
cultura popular: desde as lendas 
dos castros, encántos, cavas e for
nas ata a presencia do diablo; o 
poder das meigas, bruxas e sabias, 
as encrucilladas, a marte, os seres 
fabulosos ou a relación entre zoo
loxía e folclore. Na segunda parte, 
O lugar da lenda, faise un minucio
so seguimento das lendas galegas 
atendendo ó seu núcleo de orixe 
(lugar, parroquia, concello). O re
sultado é unha especie de Diccio
nario xeog;ráfico de lendas galegas e 
un útil instrumento para percorrer 
con novas folgos os Camiños da 
memoria mítica transmitida polos 
avós: lendas relixiosas como a Vir
xe do Cristal e o San Bieitiño de 
Cova de Lobo, ó carón de Santa 
Mariá de Augas Santas, As Ermi
das do Bolo, a orixe das Burgas e a 
árbore da Batundeira en V elle. 
Coñecín lendas novas para min 
com~ o barco fantasmal en Riba
davia, os convidados do Alén na 
Amoia, a fin do mundo en Monte
rrei, o río do esquecemento ou a 
cidade de Antioquía na Limia. 
Oisfrutei coas lendas de mouros e 
das serpes que invaden os montes . 
de Labios, a serpe xigante en La
rouco ou a serpe da cidade de Ca
chiquimbra na Bola. A fermosa 
lenda efe Crancafor, filla do demo 
(Calvos) , o lobo da xente en Via
na e a muller loba en Blancos. 

&iector convért~se así en hu
milde peleriño polos misterios da 
nosa vizosa cultura popular. O au
tor, poeta e home sabio, pide con 
modestia desculpas porque non é 
etnógrafo nin folcloristas: nin falta 
que lle fai cando sabe asentar os 
seus pés nas mellares raíces, chá
mense Risco, Bouza-Brey-, T aboada 
Chivité, Antonio Fraguas e outros. 
Ademais coñece ben os referentes 
universais (Mircena Eliade, Frazer) 
e camiña con frescura e intelixen
cia por leiras ben aradas: véxase 
por exernplo corno se contextuali
zan as lendas galegas no marco 
comparativo das tradicións euro
peas.• 

• 
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• Chega o f eito 
diferencial ao 
Museo do Povo 
Galega 
Durante o mes de Decembro 
celébranse no Museo do Povo 
Galega, en Compostela, os 
encontrso sobre "O feíto 
diferencial galega" que desde hai 
dous anos ven celebrando esta 
institución co obxectivo de . 
"oferecer a todos os gal egos un 
espello onde se poidan mirar 
reflectidos, onde poidan coñecer 
todo aquilo que compón a 
identidade do seu pobo". Do 14 
ao 17 de Decembro analisarase 
esta diferéncia desde o ponto de 
vista antropolóxico baixo a 
coordenación de Marcial 
Gondar. O mundo mariñeiro, o -
campesiñado, o mundo urbano, 
os dinamizadores da identidade, a _ 
relación coas administtacións etc 
son algunhas das perspectivas 
deste encontro antropolóxico no 
que participan Xosé Chao Rego, 
Siro López, Carlos Femández, 
Xesus Alonso Montero, Lourdes 
Méndez, Beatriz Ruiz, Xaquin 
~odríguez Campos, Fermin -Bauza 
Alvarez, Olegario Sotelo Blanco 
e Xosé Carlos Sierra, entre 
outros. Quen este interesado en 
matricularse, ten que diriXirse ao 
Museo do Povo Galege. • 

• Carballo 
celebra o Nadal 
cohumorde 
Xaquin Marin 
A asociación cultural Lumieira 
de Carballo leva anos 
celebrando a campaña "Nadal 
con humor", que este ano 
adican a Xaquin Marin. Serán 
máis de oitenta locais 
comerciais da vila os que van 
expoñer a obra do humorista 
ademais de varios 
estabelecementos hosteleiros. A 
obra que ten máis características 
de pintura vai estar exposta a 
partir do 19 de Decembro na 
Casa da Cultura. A 

. inauguración contará coa 
preséncia de Xaquin Marin. • 

• Unha semana 
de cultura cubana 
en Pontevedra 
A semana cultural Cuba e Nós é o 
xeito que ten a ONG "Amigos de 
Cuba" de Pontevedra de 
agradecer a todas as persoas e 
institucións a sua solidariedade 
durante o resto do ano. Os actos 
desenvólvense os dias 10, 11 e 12 
de Decembro. Na primeira 
xornada, Jorge y Alicia poñen a 
música como representantes da 
''Nova Trova Cubana", ante de 
que se celebre unha mesa redonda 
sobre os direitos humanos en 
América. Nela participan 
Domingos Garcia, coordenador 
da "Aula Castelao" de Filosofía, 
Luis Pérez Leira, coordenador da 
CJG,Emigración, e Ramón 
Femández Leal, presidente da 
~iación de amizade galega, 

cubano "Francisco Villamil". Ao 
dia seguinte, ten lugar unha 
conferéncia,colóquio sobre o 
centen.ário da guerra de Cuba coa 
participación de Maisu 
Quintillán, ·profesora da "Aula 
Castelao", Bieito Alonso, 
historiador e Humberto 
Hemández, cónsul de Cuba. Para 
pechar esta semana cultural , 
celébrase un xantar solidario no 
que os comensais aportan un 
bond' de mil pesetas. T erá 
acompañamento musi~al co duo 
cubano Rosa e Eduardo e o grupo 
galega Soutos de Ulloa. • 

•O fadista 
portugués 
Camané 
canta en Lugo 
O fadista portugués Camané 
actua o 16 de Decembro ás nove 
da noite no auditório "Gustavo 
Freire" de Lugo. O ano 1998 ven 
marcado pola edición do seu 
novo traballo Na linha da vida, 
que produciu José Mario Branca 
e no que participan Custódio 
Castelo, na guitarra portuguesa, 
Jorge Fernando na viola e Carlos 
Bica no contrabaixo. Despois de 
participar no 1979 no evento 
Grande noite do fado, Camané 
grava alglins traballos e ten 
várias actuacións públicas para 
logo permanecer un tempo 
apartado dos cenários. Despois 
de coñecer a José Mário Branco, 
publica Uma Noite de fados, 
gravado en directo durante carro 
noites consecutivas e consolídase 
como a voz máis representativa 
da nova xeración de fado. t 

•Javier GtÍzmán, 
gañador qo ,· 
Torrente Ballester, 
e Riveiro Coello, 
finalista 
Unha novela en castelán, 
Brigada Lincoln, foi a gañadora 
do prémio Torrente Ballester, que 
outorga a Depuración da Coruña 
e que está dotado con tres 
millóns de pesetas. O seu autor é 
Javier Guzmán, quen vive en 
Madrid mália ter nacido no Val 
do Dubra, adicándose á 
publicidade. Nesta convocatória, 
a décima do prémio, resultou 
finalista Antón Riveiro Coello, 
coa obra A quinta de Saler, que 
tamén vai ser publicada. O seu 
último libro é A historia de 
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• Debate en Compostela 
sobre o futuro do libro 
As prime iras xornadas sobre edición na Gal iza vanse celebrar do 1 O 
ao 12 de Decembro no Instituto Galega da Información, de Campos, 
tela, Nestas xomadas, que organiza a Asociación de Editores, trátase 
o futur9 do libro pero tamén a sua relación cos meios de comunica, 
ción. A inauguración oficial seguiralle unha conferéncia de Miguel 
Anxo Femán, Vello sobre a propriedad e intelectual e un debate sobre 
edición e promoción da leitura. Os responsábeis de Edicións Xerais e 
Edicións do Cúmio falarán dos retos da edición antes de que se cele, 
bre un debate sobre o comercio o Venres 11. Xomalistas como T ucho 
Calvo, Anxo Quintanilla, Víctor F.Freixanes e Ana Romaní debaten 
sobre a relación dos libros cos meios de comunicación. Péchanse as 
xornadas cun debate político sobre o libro no que estarán presentes Da, 
niel Barata, polo PP, Xosé Luis Méndez Romeu, polo PSOE, Pilar Gar, 
cia Negro, polo BNG, e Xosé Manuel Pazos, por Esquerda de Galicia. • 

Riveiro Coelio, finalista do Torrente. 

Chicho Antel.a, na que un mozo 
pescuda o camiño seguido por 
un tio emigrante en Cuba.• 

• Encontros do 
Reino de Galiza 
naMariña 
Os días 19 e 20 de Decembro, 
aproveitando a proximiáade do 

518 cabodano do asasinato do 
Marechal Pardo de Cela, Galiza 
Nova, organiza na Mariña os N 
Encontros do Reino de Galiza. 
Con saida desde Compostela o 
Sábado ás carro, inaugúrase o 
programa cun roteiro pala Terra 
Chá que inclue visita á Torre 
dos Andrade, ao Museu 
Arqueolóxico en Vilalba, a 
Torre da Cal da Loba e ás 

_ ·Lagoas de ·Cospeitq. Ás oito e 
média, na ·casa da cultura de 
Foz, celebrarase a charla, 
colóquio De Martiño Dúmio a 
Pardo de Cel.a: mil anos polo 
Reino de Galiza, na que 
participarán o historiador 
Anselmo López Carreira e o 
profesor de História e Literatura, 
Manuel Ferreiro. Péchase a 
xornada cunha cea e un ha festa 
concerto con pandereiteiras e o 
grupo folk Contra Noite. O 
Domingo 20 está programada a 
visita ao castro de Fazouro, en 
Foz, e no Valadouro, á Torre da 
Frouxeira e ao dolmen e 
cromlech de Santo Torné. Lago 
farase a homenaxe a Pardo de 
Cela, na Ponte do Pasamento, 
onde se inaugurará un monolito. 

ANOSA TERRA 

lnterveñen o deputado do BNG, 
Eduardo Gutierrez e o secretário 
xeral de Galiza Nova, Martiño 
Santos. Para apontarse hai que 
chamar ao 981533526 antes do 
dia 16. • 

• Arroutadas 
poéticas 
na Universidade 
de Vigo 
A delegación de alunas da 
faculdade de Humanidades está 
<letras da iniciativa Arroutadas 
Poéticas, que comeza o Mércores 9 
de Decembro coa preséncia de 
Goru:alo N avaza. T rátase de 
xuntar a poetas xa coñecidos con 
estudantes que desexan recitar os 
seus versos. A iniciativa terá 
continuidade ao longo do curso. • 

•O prémio 
Rosalia de Castro 
de Comellá para 
XoánNeira 
Xoán Neira, de Viveiro, foi o 
gañador do certame de poesía 
Rosalia de Castro, que organiza 
cada ano, desde hai doce, a 
asociación cultural do mesmo 
nome de Comellá. O título do 
poema gañador é Os nenos da 
froita do tempo. Modesto Fraga, de 
Fisterra, gañou o segundo prémio 
con Cando alumea a sombra e o 
terceiro foi para a profesora de 
galego na Universidade de 
Barcelona, Rexina Rodríguez, por 
Contra o vendaval. T amén o xuri 
fixo unha mención especial para 
os poemas Xunto ó lindo do 
camiño, de Cecilia Lago, e Cando 
o silencio fala de amor, de Roberto 
Traba. O fallo do certame, o 
pasado dia 28 de Novembro, 
culminou unhas xomadas 
culturais que ocuparon o me 
de Outubro e Novembro con 
conferéncias, exposición de 
pintura, certames de debuxo e 
apresentacións de libro . • 

•Música 
contemporánea 
no auditório do 
CGAC 
A universidade compostelá 
celebra as suas xornadas de 
música contemporánea do 7 ao 
11 de Decembro no auditório do 
CGAC. Están convidados os 
grupos Quintet Cuesta, Ensemble 
Internacional, Juan Pablo Arias, o 
duo Contemporain, de Holanda 
máis ESMAE, de Portugal, e os 
franceses de Ensemble Court, 
Circuit. Son moitas as 
composicións que se van 
interpretar e que supoñen tanto 
unha estrea no Estado como a 
nivel mundial. Poderanse escoitar 
a compositores como Xavier 
Arias Bal, Salvatore Sciarrino, 
J.C. Martínez Fontana David del 
Puerto e Manuel Rodeiro. Non 
deixarán tampouco de lado pezas 
de Stravinskty e de Claude 
Debussy.t 
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ANOSA TERRA 

Comezando 
a ler 
Títulos: O ladrón de voces/ Elmer. 
Autores: Rafael F. Lorenzo/ D. McKee. 
Editoriais: Kalandraka / Xerais. 

A universalización do ensino 
gratuito e obrigatório nos países 
desenrolados conlevou a apari, 
ción dun novo mercado edito, 
rial: os nenos. Nos comezos, o 
contido dos libros editados tiña 
unha forte compoñente pedagó, 
xica que foi a chanzo evoluindo 
cara o que, debe ser o obxectivo 
derradeiro dun libro; a diversión 
do leitor. 

Oeste xeito achéganse ao neo, 
leitor os títu-
los que aquí 
se reseñan. 
O primeiro 
deles de Ra, 
fael F. Lo, 
renzo, O la, 
dr6n de voces, 
trata dun 
xeito case lí, 
rico (o autor 
é tarnén poe, 
ta) o proble, 
ma da inco
municación 
da grande ci, 
dade a tra, 
verso dunha 
personaxe 
que se adica 
a roubar vo, 

En 
ilustración 
dos libros 
infantis, 
as edi toriais 
galegas 
deben estar 
ao nivel 
máis auto do 
que se fai en 
Europa. 

ces e levalas a unha illa na que 
poden vivir en liberdade. A me, 
táfora reinvidicativa da tradi, 
ción oral queda redondeada co 
aparición dunha nena que aínda 
é quen de continuar esa mesma 
tradición que o ladrón de voces 
tentaba de gardar e que el coida, 
ba xa esmorecida. 

· G~~O 

Palabras 
esmagadas 
pala ideoloxia 

Titula: Tempo de Lecer. 
Autor: Domingos García Sabell. 
Editorial: Galaxia, Vigo, 1998. 

Se na literatura hai un xénero, 
subxénero, subespécie ou o que 
queira o leiror, é o que se pode, 
ríia chamar "libro de artigas de 
prensa, ou de opinión". Segura, 
mente o "xénero" xa está descri
to, codificado e descodificado, 
mesmo deconstruido, e tipifica, 
do nos manuais de arte literária 
ou de axuda ao estudiante de 
periodismo, e se non, -non será 
por falta de material. 

Ilustración de Rubén López para Mago A e ... Mago B, de Kalandraka. 

A maioria destes libros agochán 
diversas "fallas" dos autores, 
gtafomania, incontinéncia, pe, 
danteria, dogmatismo "antidog, 
mático", o proído de resumir un 
libro ou o universo en trinta li, 
ñas, vaidade, etéétera. Alén 
máis, todo leitor sabe que o ar, 
tígo de prensa adoita ser un 
texto circunstancial, cando non 
subalterno, triste e penoso su, 
cedáneo daJiteratura de "ide, 
as". Con todo, hai que consfgue 
facer libros interesantes das es, 
collas dos seus artigas periodís
ticos. Sobretodo cando os seus 
autores saben iso, que son arti, 
gos periodísticos, fror dun día, 
a inda que ... tamén poden resul, 
tar seren algo máis. Por exem
P,lo, as recollas de artigas de 
Alvaro Cunqueiro, o Andando a 
T erra de Manuel Maria, as Pro, 
sas completas de Dosinda Areses 
(con reticéncias), etc., que re, 
sultan verdadeiros libros literá-

Ferrnosamente narrada, ten por 
riba o engado dunha coidadísima 
edición e unhas ben orixinais e 
atractivas ilustracións, cousa esta 
última que é unha constante nas 
edicións <leste tipo de literatura 
que se fan na nosa terra e que 
coido deben estar á cabeza, ou 
alomenos no máis outo nível, 
das que se fan en toda Europa. 

Nestes tempos nos que a desídia, 
cando non acoso, da política de 
proteción cultural do govemo do 
PP tennos nunha angúria cons, 
tante; aos que dun xeito o outro 
traballamos neste eido, -0 exem, 
plo desta editorial especializada é 
ben de loubar. 

A outra coleción que se cita enri, 
ba vai dirixida aos picariños máis 
novos e vainos contando a traver, 

so de distintos campos semánticos 
as aventuras dun orixinal e simpa, 
tico elefante de cores. Eu reco, 
mendaria en especial o titulado 
Elmer, outra vez, metáfora ben 
construída da necesidade de inte, 
grar o diferente, e corno o feíto da 
diferéncia é algo imprescindíbel. 

Tinguido dunha mensaxe de to
leráncia, resulta divertido e moi 
atractivo para o lector e mesmo -
para os aínda non leitores pola 
excelente secuenciación e clise, 
ño das ilustr~cións. 

En fin, agora que se achega o 
Nadal, non hai nada millar para 
agasallar aos grandes e cativos 
que un bó libro. Oferta nas li, 
brerias non vai faltar.• 

X.MA DE CASTRO ERROTETA (Pasa á páxina seguinte) 

Unha obra na que se intenta desentrañar 

as características do sisten1a galega 

de innovación que e~plican a escasa 

capacidade de creación de tecnoloxía 

e determinan as pautas do cambio'~ -

tecnolóxico experimentado 

pola nosa industria. 

E INNOVACIÓN X ERAIS 

Xavier Vence Deza (Dir.) 
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canta de libros 

Nova poesia 
en Letras da Cal 
Letras da cal apresenta novos titulas 
que van consolidando a 
iniciativa editorial. r--:-------L~ 

Sechu Sende é o autor 
de Odiseas, que define 
como un libro de 
aventuras este poeta 
que só ve duas po, 
sibilidades: "cons, 
truir ou non cons, 
truir, un amor, un-
ha casa, un país, 
unha odisea". Ce
leste Craveiro che
gou a Portugal en . 
197 5 desde Mo\'.am
bique, fuxindo, e le, 
va publicao poesía e 
fotografía -defínese fo-

Odiseas 

Um rorpo para 
. a infancia 

to,poeta- nos principais xomais portu, 
gueses. Um corpo para a infancia é o 
título do apresentado en Letras da 
Cal.t 

Retallos xomalísticos 
desde Lugo 
Alfonso A. Riveiro, co texto, e X. C. . 
Femández, coas ilustracións, son 
os responsábeis -~-ÁB-0-LAS---=-- 11 

de Parábolas, l' _ .. ....-

que reune os ar, 
tigos publicado.s 
baixo este título 
·en El Progreso hai 
tres anos, ainda 
que se engaden 
outros inéditos. 
Reflexións entre a 
literatura e o xor, 
nalismo ,¿in do es, 
tilo de Rive1ro que 

~._-.......-

é minmalista e bravú- sobre racismo, 
insolidariedade e, en definitiva, sobre 
o comportamento humano. Todo tra, 
tado con humor. t 

Os cru::itos de Leopardi 
Espiral Maior edita os Cantos de Gia
como Leopardi, poeta italiano autor 
das. obras Operette m.~or:.:ali='..::.e:___---- 1 
o diario persoal 
Ziba11one. Nacido 
en 1798, é un dos 
representantes do 
romantismo e qui
zais o poeta máis 
importante en Itá, 
lia no século XIX. 
Tamén cultivou o 
ensaio de corte filo, 
sófico. Suso Pensa, 
do é o tradutor do 
italiano ao galega e 
o encarregado de seleccionar os poe, 
mas "máis fermosos e profundos". Edi
ción bilingüe. t 

Libros para 
pequenos leitores 
A editorial Ecfebé,Rc:xleira lanza unha 
série de título en gale- ---- -
go para os máis pe, 
quenas: A tea de 
araña que todo o 
apaña, de Xoán 
Babarro con 
ilustracións de 
Isabel 
Caruncho, para 
que primeiros 
leitores coñezan 
á bolboreta, á 
cascuda e ao 
moscón. Manual 
para unha 
pequena meiga, Pª' 
ra axudar a cumprir 
desexos, de Gloria 
Sánchez, para maio, 
res de seis anos. E xa 
para leitores máis 
avanzados, os libros 
Unha inmensa vaca marela, deJ.F. 
Renau, e O neno que matou a deus, 
de Xavier López Rodríguez. t 
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(Ven da páxina anterior) 

ríos, verdadeira literatura. 
Mais, curiosamente, cáseque 
nunca se poden englobar estes 
autores dentro da chamada 
"prosa de ideas". Non, estes au, 
tores intentan muito menos e 
acaban dando máis do que ofe, 
recen. 

O problema é cando o autor a 
cada tanto nos entrega en volu, 
me os seus artigas perodísticos, 
cunha pontualidade que come, 
za a ser sospeitosa. Sospeitosa 
porque vai dando a impresión 
de que o autor non sabe ir alén 
do libro de artigos peridísticos, 
de textos capaces de superaren 
os 3 .000 caracteres. Eis o que 
lle acontece a este cronista coas 
recopilacións de artigos -domi, 
nicais- de Domingo Garcfa,Sa, 
bell. Sabe o cronista que García 
,Sabell é algo máis que un au, 
tor de artigas periodísticos, 
mais non acaba de crelo el mes, 
mo, cando menos duns anos a 
esta parte. 

Xa ten Domingos Garcfa,Sa, 
bell entregados catro volumes 
de artigos de xornal. O último 
titúlase Tempo de lecer, que vai 
desde o 14 de Abril de 1996 ao 
8 de Marzo de 1998. Cante o 
leitor a un por semana e saira, 
lle o número de textos que apa, 
recen aqui. Este volume é cus, 
pidiño· aos anteriores, non só 
polos artigas que aparecen na 
obrigada frecuéncia de cada 
Domingo nas páxinas de "Opi, 
nión" de La Voz de Galicia 
(obrigada frecuéncia que dá a 
impresión gastou, ou desgastou, 
ao autor de maneira máis que 
considerábel), senón porque 
como nas anteriores entregas 
os artigos son sempre o mesmo: 
citas ad hoc, nos diversos idio, 
mas que sexa necesário, os 
mesmos nomes, de cando en 
cando aparece algun novo, 
mais sempre se leva a "palma" 
José Ortega y Gasset, de quen 
Garcfa,Sabell, con Julian Ma, 
rias debe s6r o último leitor, ou 
o penúltimo, recensión · de co, 
ñecidos e amigos do autor, to, 
dos eles moi importantes, des, 
de Jünger até o último prémio 
Nobel do que sexa, ~tcétera . 
Os artigos, o de sempre: asma, 
sas, o mal que está a sociedade 
actual, a perda de autenticida, 
de, os "intelectualoides'', o pu, 
dor intelectual - dó que non 
usa muito don Domingos-, o 
encanallamento, Europa 
(tantas veces mencionada en 
van), os libros necesários e os 
innecesários, non entendendo 
que a literatura é a democrácia 
perfeita: admite todo, etc. So, 
bre o que di, cumpre non es, 
praiarse, necesitariase escribir 
un artigo cada semana neste 
hebdomadário para ir desmon, 
tanda un a un o que di don 
Domingos. Mais vexamos al , 
gun exemplo: "A necesidade de 
espertar", publicado o 26 de 
Maio de 1996 (el tardou cáse, 
que 16 anos en espertar). N este 
artigo dísenos que_ ·o sono é a 
antesala da morte . Home! De 
acordo en que sexa vostede ~n, 
ti,freudiano, mesmo anti,ben, 
j_aminiano; pero, como moi ben 
nos ensinou este último, o es, 
pertar está dirixido polo soño 

Domingos Garcia Sabell. 

que se produce, precisamente, 
no sano. Ou lease "A cultura 
como ben de consumo", onde o 
elitismo máis parvo fai acto de 
presenza. ¿E que dicer dun ho, 
me que zugou poder e nos des, 
cubre que hoxe en Europa "as 
abrigas éticas andan desatendí, 
das" e que a iso se lle chama 
decadéncia? Mais, só hoxe? Só 

· en Europa.? Claro que outra re, 
alidade diferente de Europa 
non lle importa nen lle intere, 
sa a Garcfa,Sabell. 

Militáncia e 
electrónica desde 
Galiza e Países 
Cataláns 

Titulo: Veus guerrilheiras (Voces guerrilleiras). 

Grupos: Front Semicorxera D' alliberament 

Nacional e Terra Vemelha. 

Edita: Revolucións Records. 

Os protagonistas <leste disco eren na 
músíca feita "ao servizo do povo" e er, 
guen un proxecto que baixo o título · 
Veus guerrilJieiras liga os seus son ás 
reivindicacións de liberación 
nacional. T erra V ermelha é un grupo 
formados por galegas e cataláns ,AdoJ ... 
fo Naya, Ninja Garcia, Sendra Ros e 
as colaboracións de Clareta e Pep Vi, 
llanueva,que mesturan programación 
electrónica ·e rap para proclamar a ne, 
cesidade dunha revolución nas línguas 
catalana e galega. Veñen de mostrar o 
seu traballo en Valéncia na festa ani, 

T ampouco irnos falar das suas 
valoracións, pero el, que fala 
tanto de desnortados, el, que 
un dia de 1981 perdeu o Nor, 
te ... e o Sul, cando fa.la de Sa, 
de, un dos grandes moralistas 
de ocidente (lembremos que en 
pleno Terror se enfronta a Ro, 
bespierre en duas causas: o cul, 
to á deusa Razón, era ateo, e a 
pena de morte, está en contra), 
considérao un "mostro". En fin, 
que Garcfa,Sabell castigá. o lec, 
tor con arquicoñecidas racións 

de doutrina orteguian~ e tal 
causa que xa nos castigaran 
tanto os Marías, Laínes que fo, 
ron caínes e outros. ¡Ai!, mais 
"esque.cer é bo negocio"(p. 
148). Home, don Domingos, xa 
sabemos que demasiada memó, 
ria pode matar, pero esquecer 
mata con máis rapidez, o que se 
trata é de 
non abusar 
da memória, 
de vivir na Este libro 
memória, 
que nos im, 
pide o "de, 
goiro pola 
(da) acción". 

En fin, que 
non nos 
achamos pe, 
rante -da fa, 
mosa "litera, 
tura de ide, 
as", nen mes, 
mo <liante de 

non confia 
no leitor, 
elixe 
pontificar e 
educar. 
lmposíbel 
dialogar con 
el. 

textos para "intelectuais cabe, 
zas de chorlito", que diría Dolo, 
res Ubarruri, senón perante un, 
ha série de artigos que marcan 
o desgaste do seu autor. Diante 
dunha série de artigas nos que 
as palabras son esmagadas pola 
ideoloxia (non o creades moito 
cando ataca ás ideoloxias, son 
as dos outros, claro) que elas 
próprias acarrexan; digamos o 
que queren ou poden dicer -as 
palabras- é asoballando polo 
que deben dicer. Dentro desta 
moral literária -unha moral na 
que cada fraseé unha loita- to, 
do resulta demasiado explicado. 
Tempo de lecer non se entrega 
incondicionalmente á leitura; 
fronte ao texto non é posíbel 
outra operación que ler o que 

~I canta de discos 111------
versário de Moixama, unha revista al, 
temativa. O disco nace da sua colabo, 
ración co FSAN ,axudándose ambos 
nos custes da edición, "nunha solida, 
riedade mutua que resposta ao noso 
ideal político dunha sociedade máis 
xusta e solidária, é a primeira fase dun, 
ha historia común de cooperación pa, 
ra potenciar a música militante e rei, 
vindicativa". O pavo trabalhador galega, 
El poder d'una dona e Avanti o popolo 
son os temas que aporta Terra 
vermefha. Pola sua parte, o grupo va, 
lenciano FSAN é unha rara espécie 
musical. Formado por Alex Andrés, 
Angels Landete e Muriel Villanueva, 
interpreta os seus temas a capella ao 
redor dos problema sociais. Conseguen 
unha moi orixinal versión de ÜTándo, 
'la, que popularizou José Afonso, un 
dos inspiradores do grupo. • 

Parella de feito 
políglota 

ntulo: Pareja de hecho. 

Grupo: Tony Lomba & Elio dos Santos. 
Edita: Grupo Salváje Records-Boa. 

"Despois de anos de éxito 
internacional, necesitabamos un respi, 
ro". Rirse coa música segue a ser o ob, 
xectivo de Xermán Fandiño e Eladio 
Santo;, agora reconvertidos en T ony 
Lomba e Elio dos Santos tras deixar 
atrás Os tres sudamaricones. En realida, 
de, a eséncia é a mesma e os temas 
continuan a ser improvisados en todos 
os idiomas do mundo. T ony Lomba 
tanto se mete na pel dun cantante hor, 

tera italiano como na dun portento 
vocal do gospel. Pode aparecer como 
un bailarin ruso ou un troveiro medie, 
val. Converten o escenário nun tablao 
flamenco sui generis e paródian á sua 
obsesión, Enrique Bunbury, líder dos 
Heroes del Silencio. A homenaxe a 
T om Waits inclue o canto en galego 
Eu de Marin ausenteime. E que como 
queren estar na última onda, tanto se 
atreven co folk como cos "samplers de 
impacto". Só fai falla botar un ollada á 
portada, na que o duo aparece recén 
casado correndo pola praia para darse 
conta de que a interpretación é funda, 
mental na música de Lomba e Dos 
Santos, ambos xa con experiéncia 
noutros grupos desde anos atrás. 
Centos de persoas acudiron á apresen, 
tación do disco hai dez dias en Vigo, 
no que T ony Lomba extremou o seu 
travestismo facendo alarde dun varia, 
do vestuário. Non hai que preocuparse 
se non se entende moi ben o idioma 
no que cantan porque a sua proposta 
lingüística é tan orixinal que nunca é 
a mesma. • 
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está aí para ser .lido. Le i tura 
guiada. 

Os artigos que compoñen o li, 
bro están construfdos a meio 
dun esquema no que todo é ca, 
talogábel. T éntase atrapar un ha 
realidade que non se sabe ben 
cal é -poucas referéncias ao 
arredor, a non ser amizades per, · 
soais ou a congresos ou a libros 
e/ou artigos e ensaios que rema, 
ta de ler, hai nestes "artigas" 
-cunha rede de consignas que 
nunca son postas a proba nen 
cuestionadas, e que se repiten 
dogmaticamente. Así, neste li, 
bro non pode confiar no seu 
leitor, elixe pontificar e educar. 
lmposíbel dialogar con el. 

Paul Valéry dixo, falando de es, 
tética, que a arte indubidabel, 
mente serve para algo, mais o 
problema consiste en saber para 
qué. Todos aceitamos, dadas as 
circunstáncias, que o tempo de 
traballo serve para algo -ou lle 
serve a alguén-, e que tamén 
pode servir para algunha cousa 
o tempo de lecer, ora ben, sobre 
O tempo de lecer a cuestión é sa
ber para que.+ 

X.G.G. 

Morriña 
de Cuba 

Título: La Habana flash. 

Autor. Xavier Alcalá. 

Editorial: Galaxia. 

Nunha explicatio non perita, que 
antecede ás adicatórias o ao li, 
miar do Francisco X. Fernández 
Naval, o autor, dirixfndose a 
censores e sevícios de informa, 
ción, deixa entrever a po ibili, 
dade de que o relato (o di cur, 
so) sexa unha novela. E, efecti, 
vamente, non dubidamo de 
que así é, mesmo que lle aplicá, 
semos unha 
definición de 
novela moi 
re-strinxida. 
O caso é que 
os acontece, 
mentas apa, 
recen nove, 
lados, causa 
que ninguén 
poñerá en 
dúbida. Que 
a matéria no, 
velada sexa o 
contido dun, 
ha viaxe que 
o autor fixo a 
Cuba, per, 
ten ce ao 
anecdotário. 

Que a 
matéria 
novelada 
sexao 
contido 
dunha viaxe 
que o autor 
fixo a Cuba, 
pertence ao 
anecdotário. 

Desde o mesmo momento en 
que o avión aterra, o autor con, 
vértese en personaxe do seu 
próprio narrador e iso é o que 
importa. E este "detalle" ten 
tanta importáncia que nos fai 
ver o discurso máis como unha 
novela que como un simple re, 
lato de viaxes. 

Outra das finalidades que co, 
munmente se lle imputa á li, 
teratura é a de conmover, incli, 
nar o noso pensamento cara al, 
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go. Decímolo porque o contido 
temático da novela ha conrno, 
ver (en calquera acepción) a 
quen non esteña familiarizado 
coa paisaxe humana que habita 
a illa caribeña. Mais debemos 
indicar que o obxectivo non é 
facer un discurso onde se' dea 
conta da vida, da penosa vida, 
cubana, habaneira. Evidente, 
mente, iso non queda, non po, 
de, esquecido. Pero son unha 
série de personaxes -na men, 
cionada explicatio o autor dá 
instrucións para illar aquelos 
que son reais dos que non o 
son- os que son visitados e cen, 
tran a trama, unha trama pen, 
sada para que trasluzan as con, 
dicións en que viven eles e as 
suas lernbranzas. Eles e as suas 
lembranzas, iso era o que se 
buscaba, iso é o que conta: un, 
ha visica á história viva do peri, 
plo habaneiro do exílio galego. 

E, xa que falamos de conmo, 
ver, ben seguro que o leitor 
sentirá enrugas no corazón á · 
vez que lle agrorna unha ere, 
cente ánsia de solidariedade co 
povo cubano e cos galegos que 
o integran. Porque, e o por qué 
nen o sei nen importa, os gale, 
gos somos capaces de ter morri, 

- 111 
Leituras 

ña de Cuba ainda que nunca 
alá foramos. O mesmo que 
acontece con Caracas óu Bos 
Aires; a grandeza dos Centros 
Galegos é un claro índice do 
que poderia facer o povo gale, 
go se fose libre e se se lle per, 
rnitise desenvolverse ... 

Permitirásenos que nada diga, 
mos do terna, do argumento, 
da trama, nen sequer das per, 
sunaxes . Facelo equivalería a 
resumir a novela e como ten 
grácia é nas palabras do autor, 
non nas nosas. Abonde con di, 
cer que a estratéxia narrativa 
responde perfectamente ao que 
se lle esixe e que as personaxes 
son rnoi sólidas. Máis interese 
terá comentar que a técnica 
ernpregada vive de recursos re, 
alistas. Ou que o estilo preten, 
de axilidade, tanta que se pui, 
<lera pensar en linguaxe xorna, 
lística, pero o poderío da figura 
do narrador pronto nos reubi, 
ca . E tampouco córnpre es, 
quencer a ironía e o hurnoris, 
rno que pigmentan cortas pasa, 
xes, asi corno as vidas, onde o 
último que se pode perder é o 
humor.+ 

XOSÉ M. EIRÉ Xavier Alcalá. 
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-----------;ll!Bama deseñadallll-------
Un 
acontecimento 
para a banda 
deseñada 

Titulo: Elipse. Revista ga lega de Banda 
Desei'íacla. 

Director: Miguelanxo Prado. 

Edita: Conselleria de Educación. 

e a id a d aparecer cada i 
mese no quioscos (e por que 
non cada tres?) nace a revista 
Elip e, páxinas periódicas,para a 
banda d eñada de aqui. A cabe, 
za do proxecto e tá Miguelanxo 
Prado -a Xunta deu e conta de 
que ten que 
aprovcitar 
eu tal nto e 

a sua profe, 
sionalidade-, 
que ven de 
organizar con 
moito éxito 
de públicos as 
xomadas adi, 
cadas ao co, 
mic na Coru, 
ña. Din os 
que promo, 
ven Elipse 
-chámase 

Handke fai 
fincapé na 
reconciliación, 
non na 
guerra, e iso 
é o que está 
mal visto 

<leste xeito porque é unha das ca, 
racterísticas da narración en vi, 
ñetas- que publicarán o traballo 
de historietistas con difícil saida 
nos soportes comerciais. Ainda 
que tarnén semella unha chama, 
da de atención sobre o valeiro da 
banda deseñada no país e o desin~ 
terese que inspira nas editaríais 
que non apostan nen polo publi, 
cábel nen polo "impublicábel" 

A aposta de Elipse recurre á ban, 
da deseñada de autor e con certa 
complexidade tanto formal co, 
mo nos conceptos que utiliza. 
Ou sexa, debuxantes e guionis, 
tas con forrnulacións orixinais. 
Neste prirneiro número, a revis, 
ta -de pequeno formato e un 
cunhas capas que esvararon cara 
ao "deseño institucional", con 
branco estragado e anagrama ad, 
rninistrativo- nace abondosa de, 
les, empezando co desacougante 
Miguelanxo Prado en Breve 
achegamento á Teórica da Caixa. 
Pero das histórias incluídas nen, 
gunha de merece, das mans de 
Dudi, Francisco Bueno Capeáns, 
Kiko da Silva e o duo que for, 
man Carlos Portela no guión e 
Fernando Iglesias no debuxo en 
f,354, unha amarga história de 
amor nunha sociedade na que 
"todo estaba no lugar no que se 
supuña que debia estar". 

Pero esta revista percura acle, 
mais integrar a xentes que gos, 
tan da banda deseñada ainda 
que non sexa a sua adicación e, 
dese xeito, "afondai na relación 
coa literatura". Nesta primeira 
entrega, Suso de Toro colabora 
co relato Traffic man, e lolanda 
Castaño, con cinco poemas que 
escrebeu para unha compilación 
de poetas galegas editada en 
Portugal baixo o título Mulher a 
facer vento. A análise teórica en 
Elipse ven dada por Agustín Fer, 
nández Paz, que forma parte do 
consello de redacción. 

"Se prescindimos dalguns secto
res rninorizados, obervarnos que 
os cómics se asocian con conti, 
dos banais e sen importáncia, 
como unha espécie de subprodu, 
tos cos que ún se pode entreter 
nun momento dado pero que en 
nengun momento hai que tomar 

en serio". Fernández Paz, defen, 
sor, leitor e estudoso da banda 
deseñada, afonda por un lado, 
no desprestíxio' da banda dese, 
ñada corno meio de expresión e, 
por outra, na necesidade de re, 
considerar as posibilidades do 
comic para a cultura galega. Son 
rnoitos os prexufzos, moitas ve, 
ces orixinados porque a oferta 
máis charnativa nos quioscos es, 
tá formada polos tebeos xapone, 

MIGUELANXO PRADO 

ses ou polos protagonizados por 
maquinas sexuais. "Fan falta can, 
les, editaríais que poñan esas 
criacións nas. mans dos leitotes, 
un leitores imprescindíbeis para 
a ·consolidación do rneio". Ain, 
da que só é un primeiro paso, 
Elipse é un acontecemento para a 
banda deseñada, que poderia ce, 
lebrarse con rnáis frecuéncia. • 

A.E. 
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A Peneira 
Xomal galega de 
información xeral 

Ano xv. N 2 250. Novembro 1998. 200 pta. 
Director: Guillermo Rodrígeuz Femández. 
Edita: Egasur. 

Cumpre 250 números este xornal do Con
dado e do Babeo Miño que veu a luz, hai 15 
anos, en Marzo de 1984 e que para a oca
sión inclue un artigo de Xosé Ló-
pez, decano 
da Faculda
dedeCién, 
cías da In, 
formación, 
sobre a pren-

. sa comarcal. 
Temasdeac, 
tualidade co
mo os fa vares 
familiares do 
alcalde de 
Ponteareas,' 
Xosé Castro; os 
frescos, ainda 
sen datar, atopados 
na igrexa de Prado ou as carécias de mate
rial e profesorado que afectan aos centros 
de Secundária no Condado. O alcalde de 
Arbo Manuel Rivera e o de Melga~o, Rui· 
Solheiro, valoran en sendas entrevistas a 
repercusión da ponte sobre o Miño, que vai 
unir ás duas localidades. • 

Tempos Novos 
·Revista mensual de 
información para o debate 

N 2 18. Novembro 1998. 800 pta. 

Director: Luís Alvarez Pausa. 

Edita: Atlántica de información e Comunica

ción de Galiza S.A. 

O debate no Estado sobre a reforma da 
Co~stitución centra a editorial deste nú
mero que leva á portada un informe no 
que se detalla a · 
política sub, 
vencionado, 
rada Xunta 
en matéria de 

normalización 
lingüística. O 
sociolingüista, 
economista e 
escritor occita, 
no Robert La
font revisa en 
entrevista os 
alicerces da contru-
ción europea e o futuro de paises peque
nos como o seu próprio ou Galiza. Gusta, 
vo Martin Garzo asegurá que na literatura 
lle interesan as histórias agachadas nunha 
extensa conversa con Francisco Xosé Fer, 
nández N aval.+ 

AXanela 
Revista cultural das Mariñas 

Nº 6. Outono 1998. 

Coordenador: Xesus Torres. 
Edita: A.C. Eira Vella. 

Na redacción de A Xanela, revista que 
continua a sua an
daina desde 
Betanzos, 
non pasaron 
desapercibidos 
os diversos 
centenários de 
persoeiros cul, 
turais. O gaitei, 
ro de Soutelo 
de Montes, o 
cineasta Eisens, 
tein e o drama
turgo Bertol 
Brecht son obxecto de lembranzas. Non 
falta Federico Garcia Larca e a sua rela, 
ción co Pasatempo Garcia de Betanzos, 
nun artigo de Xesus Torres Regueiro. A 
Xanela vai espallándose por todo o país e 
incluso fóra del, coas seus novas culturais 
e espazos de cria~ión. T amén apoiando á 
banda deseñada, neste número cunha his
torieta de Victor Tizón.• 

-
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Xaime Femández, ! o galega bolchevique 
Morreu recentemente en Barcelona 

-0- X. ENRIQUE ACUÑA 

Xaime Femández convertiuse en 
heroi naquel Madrid amenazado 
polo exército de Franco cando 
logra desertar do mismísimo Af .. 
cazar de Toledo onde estaba 
cumprindo o servizo militar. En 
Agosto de 1936 a sua perigosa 
aventura foi recollida en Clari
dad e no diario POUM,- vocei
ro do partido do mesmo nome 
onde militaba desde 1935. Un-· 
ha organización política á que 
chegara logo dunha curta pero 
intensa traxectoria militante. 

Xaime Femandez nacera en fe, 
rrol en 1915 fillo dunha família 
con sobrada posición ecónómi, 
ca. Vivindo e traballando ria 
Coruña pasou a formar parte 
desde 1931 das primeiras célu, 
las do Partido Comunista á vez 
que co seu traba1lo nos Alma, 
céns Simeón iníciase no acti, 
vismo s,indical. Un labor que 
terá continuidade cando se 
traslada a Madrid e milita no 
Sindicato Mercantil da CNT. 

No seo <leste sindicato radicali, 
zou os seus postulados políticos 
ao igual que aquel fato de gale, 
gos que se achegan á Izquierda 
Comunista de España (ICE) 
como o caso dos seus curmáns 
-os irmáns Fernández Granell
e Enrique Fernández Sendón 
Fersen. Ao contrário <leste últi, 
mo, Xaime Femández seria dos 
militantes da ICE que apoia, 
rian a fusión ca Bloc Obrer i 
Cq.mperol (BOC) para consti, 
tuir o POUM. Foron os activis, 
tas troquistas e valedores direc, 
tos do proprio T rostky como o 
galego Fersen, Esteban Bilbao e 
Manuel Fernández Granizo 
Munis, quen rexeitaron de pla, 
no tal unión pasando a reco, 
mendar o entrismo no PSOE. 

-
O alzamento militar trocou de 
raiz o debate no seo da esquer, 
da. O POUM de Nin, Maurin e 
Andrade aumentou nos primei~ 
ros meses da guerra os seus 
efectivos e agrandaron na mes, 
ma proporción os ataques que 
recibía desde o partido comu, 
nista español, a cada máis· re, 
forzado por cadros enviados di, 
rectamente por Stalin. 

Un proceso de intemacionali, 
zación do conflito que reuniu a 
meio das Brigadas Interna, 
cionais a militantes antifascis, 
tas de todo o mundo. Troquis, 
tas de diferentes países foron 
chegando para engrosar os ba, 
tallóns do POUM e a CNT e 
con eles veñen as consignas de 
Trostky e tamén as suas diver, 
xéncias internas. O POUM su, 
fre á vez os embates do stalinis, 
mo e as críticas de Trostky. 
Boa parte daqueles que non 
quixeran ingresar no novo par, 
tido reaparecen no cenario po, 
lítico criando un grupo deno, 
minado Sección Bolchevique 
Leninista de España (SBLE), 
onde pasa a integrase Xaime 
Fernández. O seu líder princi, 
pal vai ser F. Munis, quen fora 

discípulo de primeira hora en 
Llerena de Luís Rastrallo, unha 
das figuras máis sinaladas do 
POUM galega. Teórico marxis, 
ta e home de acción, agrupou 
en torno a seu un núcleo de 
militantes internacionalistas 
seguidores directos de T rostky 
como o poeta Benjamin Peret, 
os surrealistas cubanos Juan 
Brea e Wifredo Lam, a austra, 
liana Mary Low e outros acti, 
vistas convertidos en milicia'. 
nos ou xornalistas na prensa 
revolucionária catalana. 

Mentras Munis convertíase no 
ideólogo principal, Xaime Fer, 
nández levaba o peso desta mi, 
noritária organización, que ten, · 
tou ser admitida como tendén, 
cia dentro do organigrama do 
POUM. Unha tentativa frustra, 
da polo próprio Nin ao preten, 
der unha condicións inaceptá, 
beis para os SBLE. Tiñan qu~ 
abxurar do mesmísimo Trostky e 
retirar as críticas lanzadas contra 
o partido. Negativa coa que An, 
dreu Nin tentaba vacinar o · 
POUM ~ontra os ataques de 
"trosqutsmo" dirixidos desde un 
partido comunista español se, 
guidista da persecución obsesiva 
que Stalin tendera sobre a opo, 
sición comunista de esquerdas. ' 

Per_p desta vez o campo de ba, 
talla estaba na Cataluña revo, 
lucionária. Os feítos de Maio 
de 1937 en Barcelona foron o , 
ponto de partida da liquidación 
sobre trosquistas e bolchevi, ' 
que,leninistas e, tras a repre, 
sión, a sua prensa viuse na 
abriga de pasar a clandestinida, 
de. El Soviet, dirixido polo 
poumista Eugenio Fernández 
Granell e La Voz Leninista, dos 
SBLE -onde baixo pseudónimo 
reencontrase a Fersen-, pasa, 
rian a ser editadas baixo o peri, 
go de cárcere e procesamento. 

Infiltrados por axentes stali, 
nistas, os dous grupos foron 
pasto dunha persecución que 
segou a vida de numerosos mi, 
litantes e a desaparición de 
Andreu Nin, líder máximo do 
POUM. Xaime Fernández so, 
friu cárcere entre Setembro de 
1937 e Febreiro de 1938 acusa, 
do de poumista -mantera sem, 
pre a sua militáncia no 
POUM- no terríbel campo dis, 
ciplinário de Omells de Na 
Gaia. Posta en liberdade, aos 

Xaime Femández Rodríguez e, á direita, Manuel Femández-Grandizo Martínez "Mu· 
nis" no penal de Santoña (Santander), cara o ano 1954. Arquivo JAIME FERNÁNDEZ 
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tres días é novamente detido 
coa plana maior dos SBLE para 
sofrir un procedimento xudi, 
cial -con petición de pena de 
morte- pola acusación, a Xai, 
me Fernández e Munis, da mor, 
te do militar ruso Narwitsch, 
axente do Servicio de Informa, 
ción Militar. Durante a deten, 
ción foi obxecto de malos tra, 
tos e torturas nun interrogató, 
rio dirixido polo policia Julián 
Grimau, membro a sua vez do 
PC. En Abril., Femández ingre, 
sou no campo de traballo de La 
Pelosa en Rosas, un sinistro lu, 
gar onde os fusilamentos sen 
xuízo estaban á orde do dia. 

Por manter a idade militar tivo 
a sorte de ser enviado de novo 
á frente de guerra é, logo de re.' 
sultar ferido, deserta durante a 
convalencéncia ao chegarlle 
notícias de que estaba previ~to 
o seu asasinato. Na clandesti, 

nidade -xunto a Munis, que ta, 
mén conseguira escapar do cár, 
cere- vive os últimos dias da 
Republica para pasar a frontei, 
ra e estabelecerse na Franza, 
onde reinicia a sua actividade 
de revolucionário trosquista. 

A postura da IV Internacional 
ante 1I Guerra Mundial, consi, 
derando ambos bandos como 
imperialistas, non foi adoptada 
plenamente por Xaime Femán, 
dez e outros compañeiros cen, 
tetistas exiliados en Angers, 
que criaron un pequeno grupo 
para convertir "a guerra impe, 
rialista en guerra civil revolu, 
cionária". Actividade subversi, 
va que o levou de novo a pri, 
sión en Paris. 

Xa en liberdade, ao rematar o 
conflito bélico reencóntrase 
con Munis -chegado dos exílio 
mexicano- e xunto outros 
compañeiros crian o Grupo 
Comunista Internacionalista 

. de España, afín primeiro á IV 
Internacional, logo en posturas 
críticas e rachando finalmente 
co trosquismo en 1948 ao mes, 
mo tempo que a organización 
francesa de Cornelius Castoria, 
dis . A naturaleza do Estado ru, 
so foi a causa dunha ruptura 
que alineou a Xaime Fernández 
e Munis coas tesis de Natalfa 
Sedova, viuva de Trostky, e 
Benjamín Peret -compañeiros 
do seu grupo-, quen considera, 
ban irrecuperábel o sistema im, 
perante na URSS. 

Desde 1945 o GCI reinícia as 

suas actividades en Cataluña a 
meio de viaxes clandestinas de 
Xaime Fernández e que o po, 
ñen en contacto con antigos 
camaradas do POUM. En 
1948, un <lestes pases de fron, 
teira vai realizalo na compaña 
do padronés Andrés Colombo, 
agora no CGI, vello compañei, 
ro poumista, que foi detido e 
condeado a prisión. Xaime 
quedou a salvo nesta ocasión 
pero en 1952, xa vivindo en 
Barcelona na clandestinidade, 
caeu xunto a Munis logo da 
axitaxión que promovera a sua 
organización durante a folga de 
tranvías do ano anterior. Foi 
condenado a oito ano de pri, 
sión dos que cumpriu catro na 
cadea de Santoña. 

En liberdade de novo, con pro, 
blemas de traballo, volta á f ran, 
za e tamén á actividade política, 
participando no relanzamento 
dunha nova organización xunto 
a Peret e Munis que batizan co, 
mo Fomento Obrero Revolucio, 
nario (FOR), ideada máis como 
foro de debate que como entida, 
de partidaria. 

As reflexión <leste grup tive, 
ron incidéncia entre os bordi, 
guistas italianos de La Bataglia 
Comunista e Azzione Comunis, 
ta, deslumbrados palas mensa, 
xes radicalmente antisindicai 
elaboradas por .Munis. Xaim 
Fernández participo u activa, 
mente no Maio do 68 francés 
enfrentándose ás posturas da 
CGT á vez que o FOR come, 
zou a publicación do seu vo, 
ceiro Alarma para incidir de 
novo no interior cunha activi, 
dad e que tentaron reforzar, 
con escaso éxito, na chamada 
transición democrática a meio 
de artigos e reflexións escritas 
por Munis e Xaime Fernández. 

Morto Munis en 1989, o seu la, 
bor revolucionário dentro do 
trosquismo foi estudiado e recu, 
perado por Agustín Guillamón(ll. 
Mentres, Xaime Femández fale, 
ceu en Barcelona o 11 de Xullo 
de 1998. Só deixara, vítima dun, 
ha dura enfermidade, a sua acti, 
vidade política tres anos antes. 
Foi un revolucionário bolchevi, 
que durante 80 anos.• 

(1) AGUSTIN GILLAMON. Documentación his
tórica del trosquísmo español (1936-
1948). Ediciones de la Torre. Madrid. 1996 
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Un labrego do Alentejo _diante da Académia Sueca 
Saramago evoca no discurso as suas orixes e as personaxes que o f oroh conformando 

-<>-c.v. 

As aldeas do Alentejo estive, 
ron atentas o Luns ao que 
acontecia no salón nobre da 
Académia Sueca. Un viciño 
comunista de Azinhaga ia re, 
cibir o prémio Nóbel de litera, 
tura. J Ósé Saramago comezou 
o discurso de aceptación do 
galardón referíndose aos alen
t e j anos, a comezar pola sua 
própria estirpe de labregos. 
Como tiña prometido, cunha 
leción de literatura o escritor 
rememorou as suas orixes e 
denunciou a inxustiza social. 

O di curso urprendeu mesmo 
sendo anunciado. Saramago ti
rou de toda as per onaxe que 
e nformaron o eu n me e co
mezou lembrando aos seus avós 
labregos maternos, os criadores 
de porco na aldea do Ribatejo. 

orprendeu porque e esperaba 
o parlamenco militante dun co
munista que e tiña gabado de 
elo tanto ante como de poi -

e ainda talvez con maior ímpe
tu .. de lle ser concedido o máis 
pre tixio o galardón literário. E 
foi me mo asi porque a pescuda 
do escritor nas suas orixes e o 
recoñecemento da tradición 
que el tiña literaturizado veu 
ser a sua digna homenaxe a to
dos os que sofren na rerra por 
"mantera vida". 

Saramago devolveulle os can
tos orais ao avó Jerónimo Mel, 
rinho á maneira de libros miles 
de veces licios. E no discurso 
mostrou o agradecemento a 
aqueles que transformou en 
per onaxe literária como for
ma de perpetualo . A Sarama
go veulle ben a suntuosidade 
do salón e a atención do ca, 
tr cent e l et e nvidado , 
pegaba mái fi re co eu verbo 
o gad a narrar u come-

zo d labreg . "Axudei moita 
vec a e te meu avó Jerónimo 
na ua andanza de pa tor, ca
vei moita vece a terra do hor
t anexo á ca a e cortei leña 
para o lume, m itas vece , dan
d volta e voltas á grande roda 
de ferro que acci naba a bom
ba, fixen ubir auga do pozo co
munitário e transporteina no 
ombr iro, moitas veces, á aga
chadas dos gardas das colleitas, 
fun coa miña avoa, tamén de 
madrugada, pertrechados de 
rastriño, paño e corda, a reco
ller nos rastrollos a palla solta 
que despois serviría para o leito 
do gando" apontou o escritor 
laudeado, facendo gala <liante 
do auditório dos seus comezos 
rurais. 

Da classe trabalhadora 

"Prosador oriundo da classe tra
balhadora que só atingiu a: cele
bridade quando cumpriu os 60 
anos" rezaba o comunicado da 
Académia Sueca que anunciaba 
a concesión do prémio. Atinou 
na definición e o escritor quixo 
responder na xusta medida, lem
brando as suas orixes operárias. 

Pouco despois de se ter conver-

tido no escritor máis nomeado 
do ano, José Saramago tíñase 
mostrado firme na sua ideolo, 
xia comunista. Parou a grande 
ovación no festival organizado 
no pavillón de Matosinhos du, 
rante a celebración do Cúmio 
Iberoamericano só para dicer, 
ao pé de Fidel Castro, que o 
novo Nóbel estaba coa revolu, 
ción cubana. Puxo entón todo 
o seu prestíxio de intelectual 
sereno ao servizo dos desherda
dos, corno tantas veces fixera 
desde as múltiples \ribunas nas 
que adoita participar. Aprovei
tou mesmo a sua condición de 
p rsonaxe recoñecida de de 
que eu nome altou ás pri
meira plana para se reafirmar 
publicamente nas suas op.yic
ción . Sonou asi o eu ~ ,'~ii:.s~f. · 
a surpresa porque o ton .~ .~:Rei;i 1 -' 
outro que o esperado, :pe'ro a 
mensaxe retrataba perfeita
mente o sentir dun escritor de
bedor do seu tempo e da sua 
história, comprometido como 
sempre avanzou que seria. 

"O home máis sábio que coñe
cin en toda a miña vida non sa
bia ler nen escreber" comezou, 
evitando calquer preámbulo 
que despistara o seu modo incó
modo de estar no mundo. Con 
7 6 anos, a referéncia do escritor 
a sua infáncia no Alentejo pa, 
saba de ser só nostalxiosa. En
marañábase de forma fluída con 
toda a sua história literária, coa 
xenealoxia que explica, ao di
cer do escritor: "de onde veño e 
de que materiais se fixo a per
soa que comecei sendo e esta 
en que pouco a pouco me fun 
conve'rtindo". 

Matéria de personaxes 

Eses materiais son as próprias 
personaxes criadas por Sarama
go. Pasaron asi a protagonizar o 

seu dia máis celebrado, como 
aos poucos foron facendo mella 
ao ,modo dun grande castelo de 
naipes até dar no Saramago 
que o pasado Luns recolleu o 
Nobel en Estocolmo. Apren
deu o autor no transcurso a ver 
"con claridade quen foron os 
meus mestres de vida, os que 
máis intensamente me ensina, 

XAN CARBALlA 

ron o duro ofício de viver". Re
feréncia abrigada asi, e outra
volta, aos protagonistas de Le
vantado do Chao , "os homes e 
mulleres do Alentejo, aquela 
mesma irmandade de condena, 
dos da terra á que pertenceron 
o meu avó Jerónimo e miña 
avoa Josefa, campesinos rudos 
abrigados a alugar a forza dos 

brazos a cámbio dun salário e 
de condicións de traballo que 
só merecerian o nome de infa, 
mes". O dedo tamén a indicar 
firme á lgrexa cómplice 'ª mes, 
ma que agora tenta, en van, 
desacreditalo,, aos terrate, 
nentes latifundistas e a todos 
aqueles que converteron en 
desherdados ás "víctimas ino, 
centes das arbitrariedades dufr 
ha xustiza falsa". As personaxes 
do seu romance, como os vici, 
ños do. seu Alentejo real, servi, 
ron máis unha vez para que Sa, 
ramago elaborara unha mensa, 
xe de denúncia <liante da sua 
ampla e protocolária tribuna. 

"Exemplos de dignidade" que o 
escritor paciente toma dos seus 
paisanos da rexión máis comu
nista e pobre de Portugal. Escri-

. tor este de ofício, que mudou a 
inicial profisión de mecánico 
cerralleiro pola escrita labrada 
en noites de bibliotecas públi
cas . Personaxe el mesmo que, 
como o Raimundo Silva da His
tória do cerco de Lisboa "podía 
apresentarse como autodidacta 
produto do seu digno esforzo, 
non é vergoña, antigamente a 
sociedade estaba orgullosa dos 
seus autodidactas", como de, 
fendeu o escritor autodenomina
do "aprendiz" a mantenta. Foi 
asi José Saramago o "eco das vo, 
ces conxuntas" das suas persona
xes porque dixo non ter "máis 
voz que a voz que eles tiveron". 
"Perdoeseme se lles pareceu 
pouco isto que para miné todo" 
rematou, convencido que por 
todos eles fora premiado. + 
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A guerra das trincheir~s oiterlta·anos despois 
O debuxante francés Tardi equipfu;ks~ ·nabanda~ deSefiada 
ao que Kubrick logrou no cine .cQn Se~iros de Grória 

9* M. VEIGA 

Cando se cumpren 80 anos do fin 
da primeira guerra mundial pou
cas persoas, incluidos os líderes 
dos países daquela belixerantes, 
dubidan de que aquel acontece
mento constituiu ante todo unha 
matanza. A guerra, que tivo 
como epicentro Alema
ña, Fráncia e Inglate
rra, ainda que ta
mén afectou a ou
tros moitos paí
ses, acelerou o 
parto do que se
ria un dos princi
pais eventos do 
século: a revolu
ción rusa. As derro
tas do exército do zar, 
e o séu ronsel de soldados 
esfameados perdidos nos cami
ños, convertíronse nun dos me
Uores argumentos dos revolucio
nários comandados por Lenin. 

A maiores do que poidan dicemos 
os libros de história, a famosa gue.
rra das trincheiras foi esplendida
men te retratada pola obra de 
Stanley Kubrick Sendeiros de 
glória, protagonizada por Kirk 
Douglas e proibida en España até 
a marte de Franco. Ben menos 
coñecido, é o traballo dun dos 
mellores debuxantes de comic 

franceses: T ardi. Como verdadei
ro obsesionado coa história e en 
concreto con esta guerra, na que 
loitou o seu avó, T ardí ten dedi
cado o mellor do seu esforzo, vá
rios álbumes de banda deseñada, a 
reflexar as penúrias dos soldados 
con grosos capotes, os pés en-

choupados, ameazados polos 
gases e condeados a mo

rre r por manter o 
control de dous ou 
tres metros de 
frente. Tardi do
cumentou con 
historiadores es
pecialistas os seus 
traballos, estudan

do desde os botóns 
das casacas, até o ca

libre dos canóns. A sua 
obra, titulada precisamen

te A guerra das trincheiras, editada 
en castelán por Norma, é un dos 
cúmios da banda deseñada euro
pea. Narra na mesma· pequenas 
histórias de herois que morren e 
son sustituidos por outros na se
guinte viñeta para morrer igual
mente. Séries discontínuas que 
teñen como único fio condutor o 
verismo da guerra. A leitura desta 
obra introduce ao leitor naquel 
enfrentamento dunha maneira 
profunda e intelixente que ofere
ce tantas claves como alguns li
bros de trescentas páxinas. + 

O SOLDADO QUE 
LEVABA O CALDO AOS 

SEUS CAMARADAS 
TARDI 

O soldado batuxa pesadamente 
no barro ... Vai cargadó: leva nos 
brazos duas potas cheas -o caldo 
ainda quente-, as peles de viño, 
o pan en bandoleira e as faltri
queiras ateígadas de carne en la
ta. Busca a entrada do ramal que 
conduce á tríncheira, onde os 
outros agardan pola comida .. Está 
case a descúberto e só pensa niso. 
Algunhas balas perdidas dan ca
bo á sua traxectória á altura das 
suas polainas, van fundirse, ainda 
mortíferas, nos amarelos excre
mentos. As botas do soldado fún
dense no bulleiro. Ainda é noite. 
Só se albisca un resplandor nó 
horizonte e, por veces, unha es
pécíe de lóstrego ou unha série 
de luces máis forres e un fragor 
xordo, un zunido sempre presen
te ( ... ). Ten apuro en dar co ra
mal para se poñer a cuberto ... E a 
sopa que enfría! A cada paso, o 
casco mal axustado bátelle na 
orella direita, xiada, a piques de 
se romper coma un cristal. Merda 
de equipo! De verdade que non 
se respeita ao contribuinte que 

· taita pola pátria! O seu pensa
mento detense aí. Veñen de lan
zar unha bengala, que caí paseni
ño .Pr~~?ida ~o seu paracaídas, . 

en vertical sobre o soldado, alu
mándoo todo, absolutamente to
do ... Como se non ti vese abando 
con andar perdido, agora serve 
de diana. E as cousas non se fan 
esperar, estalan de súpeto! Dispa
ros de ametralladoras ... O solda
do bátase no chan. Deitase boca 
ábaixo. A culata do seu Lebel 
propínalle un golpe nos riles. O 
contido da pota vértese polo 
chan, sinte a momeza do caldo 
contra a coxa. Esfórzase por cei
barse do fusil, e trábase coas cin
chas das faltriqueiras, cos dedos 
cheos de barro. É a confusión, o 
batifúndio, o pánico e sobre todo 
non hai que moverse! Disparan 
de firme e desde non moi lonxe. 
( ... ) As ·balas estrélanse a .escasos 
centímetros do seu corpo. Fixo 
que o alcanza unha, aí coma un 
parvo, tirado no barro ... tirado na 
merda, si... E fede! ... Seguro que 
perro de ali hai un boche apodre
cendo ! Xa ninguén fa¡ caso dos 
cadáveres, hai tantos, por capas, 
franceses, alemáns, camiña un 
sobre deles·, xa ninguén se mo.les
ta en cubrilos ... Vívese con eles e 
até che son úteis; penduras a pel 
de viño dun pé que sae da parede 
da trinche ira .. . Pero o morto de 

ai perto desprende un fedor que 
tira para atrás. É un mal menor ... 

No entanto, disparan a eito e 
non pode moverse, e contodo, 
teria que facelo... Unha hora ou 
duas queda ali ( ... ) 

Fíxose de día. Os ardores guerrei
ros acougaron un pouco e logo fí
xose o siléncio Agora xa se pode 
ver e o soldado decátase de que 
pasou a noite deitado sobre un 
morto, coas mans metidas no seu 
ventre. O que coidaba barro re-

, sultou ser carne apodrecida, in
fecta. Por máis que un pense que 
se endureceu, afeito ao horror, 
indiferente ao mondongo quente 
que se devana dos carpos reven-

tados, unha cousa asi non te dei
xa frio ... E as enfermidades? E se 
se fixera un corte nas mans? ... O 
tétanos, a gangrena e vai ti a sa
ber que máis ... O seu primer pen
samento: a topar auga... lavar as 
mans nun repugnante charco. 

Dobrad; pola metade, atopa o 
ramal de comunicación. Cando 
é:hegan, póñenlle má cara polo 
caldo perdido e o pan enlamado, 
pero comerán pésie a todo. 

( ... ) Isto pasou eñ Verdun. A 
miña avoa contoume a história, 
a história do meu avó. + 

AJ 
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LOIS DIÉGUEZ 

É ela a que coñece todos os te, 
souros, a que sabe de camiños e 
de lendas. Foi, é , personaxe re, 
corrida nas mitoloxias de todas as 
culturas. Pode ser unha liña sim, 
ples ou sinuosa, ou un circo per, -
feito (ouroboros), e criar até o 
mesmo universo, como asi se di 
nalgúns países de Oriente. Desde 
o cristianismo comezan a lle apor 
sornentes aspectos negativos, 
mais a tradición ainda hoxe su, 
pera esa bíblica leitura de marte 
e engano, pois relaciona,a coa fe, 
cundidade e a inmortalidade, a 
sabedoria e mais o coñecimento. 

A serpe de.Francos 
serpe endireita,se para comer da 
piña ou acio, que as duas repre, 
sentacións pode ter esa figura . . 

Pode-se,Ue dar -buscar, forzar
a interpretación relixiosa que se 
queira, pero a cena non parece· 
de todo ortodoxa segundo as 
pautas oficiais cristiás. A serpe é 
centrp, glorificación, neste capi
tel. E o culto ancestral a este 
ofídio queri domina a represen
tación pétrea. Garda un tesouro, 
esta serp'e de Francos, e quere
nos dicer algo. 

que desde alí se olla -a T erra 
Cha repetindo,se no verde e no 
amarelo-. Son curiosas as igrexas 
do circundo polo que posuen no 
interior, (Gaioso, Aspai...). Cada 
quen terá que descobtjr o seu va, 
lor -case sempre subxectivo-, . 
pois andar, camiñar ou viaxar ha 
de sempre, á par do coñecido, o 
encontro co descoñecido e ines, 
perado. 

Pode que sexa esta unha in, 
terpretación do capitel que 
mostra o arco triunfal da 

igrexa de Santiago, en Francos1 
concello de Outeiro de Rei. E 
sinxela a talla, e valiosa, pois 
acada a perfección do popular. 
Quedaredes, por iso, prendados, 
ilencioso , buscando a vosa pró, 

pria análise. Son tres lados os 
que mostra o capitel, en dinámi, 

ca secuéncia. No primeiro, pala 
esquerda, está a terra só, coas fo
llas sobre ela, e os grans de pan. 
No segundo (na fronte), o pan é 
leira xa, pois babeo a terra está a 

serpe, fertilizando-a. Anda ela 
alegre e viva, a correr. Na tercei
ra aparecen as espigas clásicas do 
románico, entre un círculo alon
gado en verti.cal. Mais aqui, a 

Pot esta zona hai castros de 
interese, repetidas medo
rras, enfeitizados top<Sni

mos cos que podemos recompo
ñer a sua história. Despois de A 
Feira, subindo para o Monte do 
Quinto, aparece o tesouro ._que 
son, indudabelmente, as Penas 
de Rodas, nun lugar encantado 
entre penedos característicos e 
altos piñeiros e carballos. lmpo
ñerán-vos estas Penas, a pais~e 

Iremos, pois, no noso longo vía, 
xar, con ela sempre, coa serpe, 
con SAEF, pois a sua sabedoria 

e coñecimento pegara-se-nos. Te-. 
redes, se queredes ver o que que, 
da descrito, que vos achegar a Rá, 
bade (Lugo). Desde ali pillar a es
trada que leva ás Penas de Rodas. 
Xa nesta· estrada pasaredes por 
Uriz. Hai aqui unha ponte que 
-atravesa .o Río Ladra. Baixade a 
mirar este lugar, as casas de lousa 
e canteira, os muiños. Ao final da 
ponte collede a estrada da esquer, 
da. Levará-vos a Francos. A serpe 
estará-vos agardando.t 

OPtNIÓN 

OS GUIÓNS QUE NON GUIAN, OU OS TRAZOS SEN TRAZA (I) 

No galega escrito veñen malconvivindo dende 
hai anos dous usos propriamente lingüísticos do 
guión (a maiores dos accesorios: diálogo, inciso, 
truncaxe de cabo de liña), que contribúen a defi
nir duas escolásticas ortográficas básicamente in
compatíbeis. Coma se o alcacén estivera para es
tas palletas. Denantes de irmos á sua análise con
creta, e para comezar con proposicións pouco dis
cutíbeis, lembraremos que a escrita fonética dun 
idioma debe idealmente aproximarse no po íbel á 
ati facción de, entre outros, tres requerimentos 

que non sempre gozan de solución simultánea: 

1: Maximizar a biunivocidade das correspon, 
dencias entre as realidades fonéticas e os seus 
e rrelato gráfi o . Reparemo en que se fala de 
biuniv ciclad , n n de fidelidade: en galego 

r nunciam 'v u ónha fe ta' e e cribimos 
'vou a unha festa'. V ulneramo así a fidelidade, 
e clamo , certamente, portunidade á perda da 
tradición fonética; mais en nada atentamos 
c ntra da biunivocidade, xa que quen escoita o 
primeiro escrebe sen dubidar o segundo. 

Non é a falla de biunivocidade un problema do 
galego. A maneira de inciso, e dado o actual 
culto ao inglés -do que é mal, non por admirar, 
mos a Shakespeare ou a Milton, senon por ren, 
dírmonos ao poderío dos EEUU-, convén se ca
dra lembrar que, como sinala no seu prólogo o 
coñecido dicionario Collins, é éste un idioma 
co triste privilexio de se permitir concursos ra
diofónicos nos que o locutor enuncia un vocá, 
bulo e os concursantes chaman para propoñer 
escritas. O que non é raro tendo en conta, por 
exemplo, que o mesmo sonido i longo admite 
11 grafías (machine, field, conceive, key, quay, 
me, fee, sea, caesar, people, subpoena). 

O inglés, en efeito, é un paradigma da falla de 
biunivocidade, que obriga aos seus nativos a soli, 
citar soletreo (spelling) a cada nova palabra que 
escoitan, e sobre da que eles mesmos teñen ironi, 
zado dabondo. Coma naquel conto onde un snob, 
molesto pola vulgaridade ·gráfica do seu apelido, 
Fish, decidíu escribilo, sen pervertir o seu sonido 
nen as normas do inglés, G_hotiugh, isto é: Gh=f 
coma en tough, o=i coma en toornen, ti=sh coma 
en sr:ation, e ugh muda coma en dough. Acaso ta~ 
mén conveña, para escorrentar complexos, lem, 
brar que, en data tan serodia coma 1961, na 
Grande Bretaña chegou a facerse un ensaio de es, 
colarización cun alfabeto reformado que reducía o 

FACE--LO PARVO 
MIGUEL .ANxo 

MURADO 

parece ter 
nadiña de 

atinado que 6 
galego inclúa un 

manierismo 
gráfico de 
dubidosa 
utilidade" 

problema, pero que precisaba dunha decea longa 
·de novas signos sen paralelo no resto das escritas 
occidentais. O ensaio fracasou precisamente por, 
que a solución sumaba orixinalidades demáis ás 
do sistema de numeración, a condución pola es, 
querda e outras parecidas. Prosigamos. 

2: Maximizar a conservanza da identidade filéti, 
ca dun idioma. Quere isto dicir que se en latín 
se escribía ad vacare, parece léxico pedir que en 
galego se escreba 'avogar' e 'avogado', aínda 
'abogado' non chocando co precedente requeri
mento. Darwin comentaba que os órganos rudi, 
mentares e embrionarios de numerosas entida
des biolóxicas -o noso apéndice intestinal, por 
exemplo, bu as fendas branquiais que aínda 
abren fuxidías nas nosas gorxas fetais- son coma 
as aparentes superfluidades ortográficas dos 
idiomas: identifican as avoencias e amasan o fío 
da historia; revelan, caladas e duradoiras, as re, 
voltas da evolución. Permítasenos pois utilizar 
aquí a mesma imaxe, ben que agora polo avés. 

3: Minimizar o número de homonimias e de con, 
vencións necesarias para destruílas (as sinoni, 
mias son riqueza, as homonimias semente confu
sión: o código xenético posúe sinonimias, pero 
non ~edeu ao desorde dos homónimos), minimi, 
zando ao mesmo tempo a frecuencia de aparición 
dos necesarios signos diacrítkos. Así por exem, 
plo, a elevada frecuencia na nosa lingua de pala, 
bras graves rematadas por vogal desat.onsellaría 
unha regra que recomendara o tilde ( ') para Hes 
marcar o acento de intensidade. Xa que levaría a 
un número antieconómico de tildes e, por riba, 
impediría disterar as pólas das árbores das polas 
de galiña, nen mete (ti) de méte (el ou ela), e un 
número significativo de pares semellantes. A 
maiores da sua vertente' lóxica, apresenta este re, 
querimento unha ol?via dimensión pragmática: a 
de minimizar as oportunidades para a gralla ort0' 
gráfica. Rebaixa así as barreiras elitistas que a es, 
crita impón a quen teñen pouco costume·de uti, 
lizala, e facilita o acceso ao talvez mellor recurso 
para, aínda á marxe da comunicación, ún mesmo 
desennovelar o seu proprio fluxo mental. 

Perante destas consideracións, que son en prin, 
cipio as únecas relevantes verbo do caso que 
nos ocupa, cabe agora preguntarse polo valor -
dos dous tipos de guións aludidos ao comezo. 

O primeiro deles é o que unha das escolásticas en 

conflito recomenda intercalar entre certas formas 
verbais e o que tal escolástica chama 'segunda for, 
ma do artigo', conceito que ás veces, con curioso 
argumento circular, chega a se definir por referen
cia á sua grafía. T eriamos así, poñamos por casos, 
FACE,LO PARVO, ou TRABUCACHE,LA TÁCTICA. A 
úneca xustificación desta regra é, naturalmente, a 
da fidelidade fonolóxica. Aínda que tampouco to
tal, xa que nos actos de fala xorden amiúde situa, 
cións nas que, por motivos semántico,retóricos, o 
discurso pide unha pausa xustamente alí onde o 
guión suxire a articulación ligada. Enfáticamente, 
por exemplo, clise FIXECHES -pausa retórica--'- o 
PARVO. O máis grave, porén, desta norma, está na 
torpeza lóxico-sintáctica que supón unir un verbo. 
a un sintagma nominal que lle serve de obxecto. 

Nos tempos que corren, onde todo semella unha 
convención lúdica (o «xogo» democrático, a 
«aposta» polo progreso, o «barallar» das candida, 
turas), seguramente hai quen ven na análise sin, 
tagmática un capricho académico. Moi lonxe, po
rén, do convencionalismo comunicacional, repre, 
senta un fito básico do pensamento humano, e Cla 
lingua por ser o seu sustentáculo, aínd_a en a~ncia 
de comunicación. Un observábel como "o urso vai 
comer o mel e deixar as mazás" só adquire carácter 
humano cando no matinar da nosa avoencia an, 
tropoide deixa de constituir unha escea monolíti, 
ca, para se esfarelar nun conxunto de entidades e 
relacións. lsto é, cando o antropoide se decata de 
que as entidades non cambian aínda se "o urso vai 
comer as mazás e deixar o mel", e comprende, acle-: 
máis, que algunha restrición debe impoñer a reali, 
dade a este xoguiño, xa que "o mel vai comer as 
mazás e deixar o ursa" resulta formalmente convin, 
cente, pero sen presumíbel correlato fáctico: gra, 
matical e non interpretábel, que din os lingüistas. 

Non parece ter, pois, nadiña de atinado que o ga, 
lego inclúa un rnanierismo gráfico só parcialmente 
fidel ao que tenciona selo, de dubidosa utilidade, e 
que por riba bota unha sorte de pegañenta cola 
entre unidades conceptuais na separación das cais 
arraíza unha compoñente importante da maquina, 
ria que nos fai, en calq_uera lingua, humanos. 

O segundo guión é o que outra escolástica soli, 
cita entre o verbo e os pronomes enclíticos. 
Así, por exemplo: DA'M'A HOXE, DIREI,CH,O 
MAÑÁ, FAI,SE,ME RARO. A tal castuaxe gráfica, 
acaso máis deletérea aínda para o galego, habe, 
mos adicar o comento da semana que ven.+ 
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BOROBÓ 

De Fruela I ao Capitán Patiño 
Caen nas miñas mans unhas 
Notas para a historia de Ponte Ar, 
nelas. "Traballo realizado co ga, 
llo do IV Centenario da recons, 
trucción da Ponte por orde do 
rei Felipe 11 no ano 1598"; o 
mesmo no que morreu o manar, 
ca do Escorial sombrizo. Anota 
nelas o su erudito autor, Xosé 
Lois Vila Fariña, moitos datos 
curiosos respecto a ista ponte e 
"lugar estratéxico, punto de 
xuntanza de varios pobos"; no . 
que converxen catro parroquias, 
e que civilmente pertence a 
dous concellos distintos: Riba, 
<lumia e Vilanova de Arousa. 
Polo tanto, no cerne do Salnés. 

Lugar estratéxico sen dúbida, 
de ahí que fose campo dun, 
ha feroz batalla, . na Alta 

Edade Media. Pois parece ser 
que foi ahí onde se dou, no sé, 
culo VIII, a batalla historiada na 
Crónica do Rei Alfonso III coma 
unha das rríoitas victorias do seu 
antepasado Fruela l. Douse -di a 
Crónica- "nun lugar chamado 

. Pontuvio da provincia de Gali, 
cia; matou a cincoenta e catro 
mil caldeos" o reí asturiano. 

Aínda que caldeos, sexa niste caso 
sinónimo de musulmáns ou aga, 
renos, semellan demasiadas vícti, 

Foi nesta ponte onde Dona Sa, 
bela de Castro, a espesa do Ma, 
riscal Pardo de Cela, sufriu a 
máis terríbel das torturas: a de 
ver pasar o tempo inutilmente. 

E la sabia que a escasos pasos 
daquela ponte, nese inmedí, 
bel instante no que unha 

folla cae ao chan, podía salvar 
ao seu home e ao seu fillo da 
machada do verdugo; pero unha 
simples airexa con forma de pa, 
labras pechoulle o paso. 

Desde que ·saíra de Valladolid, 
co indulto concedido pola mes, 
mísima raíña, paraba en cada 
cruce para saber navidades de 
Mondoñedo; e sempre repetían 
o que ela xa sabia: 

~ Mariscal foi traizoado e es, 
tá condenado a morte. 

Nalgunhas pausadas podía es, 
c-0itar a un cego recitar uns ver, 
sos, aos que logo se lle habían 
de engadir outras estrofas na, 
rrando os episódios do Pasatem, 
po e o triste final. 

Da miña triste Frouseira 
que por traizón foi vendida 
derribada-na ribeira 
que xamais se veu vencida. 

A dona Sabela faltáballe tempo 
para chegar e non se podia pa, 
rar cos queixumes dos paisanos, 
pois cando a vida pende dun fio 
non vale lamentarse. Esporeaba 

mas do furor bélico das mesnadas 
de Fruela I; xa que é de supoñer 
que o monarca non faría perso, 
nalmente toda aquela carnicería. 
Quizaves se limitaría a facelo co 
adail dos derrotados rrÍouros, da, 
do que "cautivou a seu xefe cha, 
mado Ornar, e cortoulle a cabeza 
no campo de batalla". 

Iste lugar "o máis probable 
-opina Vila Fariñá- é que por 
aquelas calendas tivese o no, 

me de Ponte,Umio, é decir, 
ponte encol do Umia". E de ser 
asi , o cronista de Alfonso III 
cambiaría ise nome polo Pontu, 
vio, tan semellante. 

Sería, pois, a que alcumarían logo 
chamándolle Ponte dos Padriños, 
por verificarse nela os bautizos 
prenatais: o máximo bautismo 
embrioxenario. Un rito menopédi, 
co, do que fala Luis Bouza Brey 
no minucioso estudo etnográfico 
(publicado en Lisboa, 1965, pola 
Junta de Investigac;oes de ·Ultra, 
mar) reproducido entre as Notas 
de Xosé Lois Vila. 

A sona dista Ponte dos Padriños 
chega ·ata Cerdedo por unha 
banda e pola outra ata O Gro, 
ve. Penso que non alcanzaría a 
Pontevedra, xa que o vello e 

meigo rito narrado nos famosos 
versos de Andrés Muruais, cele, 
brouse noutra ponte, máis preta 
da cidade de Teucro. Sendo ra, 
ro que Luis Bouza non fixera 
alusiqn a iso. 

Mais, coma en calquer cu, 
rruncho brinca a lebre, to, 
peime nunha das Notas de 

Ponteamelas cunha referencia a 
un esquencido político galego, 
ao que coñecin persoalmente 
hai sesenta e catro anos, e den, 
.de entón pouco máis volvín sa, 
ber dil. Pois resulta que Julio 
Otero Mirelis, ise home públi, 
co, era o primoxénito do nota, 
rio D. Severino Otero Echeva, 
rri, quen o foi de Ponte Amela 
entre o 1908 e 1919, ano no 
que morreu. 

Anque Vila escribe Mirellis, 
con elle, o apelido materno dos 
fillos do notario, usouno só cun 
ele "o primeiro <lestes seus vás, 
tagos (que) sería nomeado, o 13 
de Xunio de 1918, secretario do 
concello de. Ribadumia. Tamén 
foi Gobernador Civil de Ponte, 
vedra e Zaragoza". 

Efectivamente, inda que deixara 
Juho Otero de ser secretario pra 
actuar de procurador dos Tribu, 

A ponte do pasatempo 

ao cabalo e corria cor:i. pr~sa 
agardando darlle nos morros ao 

. próprio Bispo co papel do in, 
. dulto; que non hai pior traizón 

que a nacida no seo da mesma 
família e dos amigos de outrora. 

Acusar ao seu marido de desleal 
era unha desculpa ben ruin. O 
Mariscal non foi nen máis nen 
menos contrário a Isabel e adíe, 
to á Beltranexa que a maioria. 

usar ao seu marido de qui, 
arlle terras ao Bispo, era 
ior aínda. Non fora seu tio 

quen llas <loara, en dote de casa, 
mento? Pero as envexas por ter 
conseguido amparo da cone, pa, 
ra manter un exército de vinte 
lanzas, que viñan sendo outros 
tantos capitáns cos seus escudei, 
ros e peóns armados, xerou ódio . 

_ e medo nos outros nobres; e a sua 
esposa cabalgara contra o tempo 
co indulto reparador, co papel 
advertindo que o Mariscal estaba 
baixo o amparo da Coroa. Por 
iso, os homes do Bispo tiñan pré, 
sa por executalo antes de recibir 
as novas da desasosegada esposa. 

Ela cabalga.ba escoitando os 
sons que o vento traía de 
Mondoñedo; por si as cam, 

pás tocando a morto facian inú, 
til o seu esforzo, e paraba a can, 
to arrieiro via polo camiño para 
saber que había de novo. 

-Moita desgrácia, Señora, 
moita desgracia. 

E a amante esposa volvia a en, 
cirrar o cabalo para deter ao 
verdugo. 

nais na Coruña, cando empezou 
a destacar na política emilianis, 
ta; coma secuaz de Emíliano 
Iglesias Ambrosio, aquel xoven 
avogado de Ponteareasque levou 
Lerroux a Barcelona, e· deixou, 
no á cabeza dos seus xóvenes 
bárbaros na Semana T ráxica. 
Pero o antigo tribuno radical 
trocouse logo, na ll República, 
no cómplice do "ultimo pirata 
do Mediterraneo" e ademais no 
capitoste electoral da reacción 
na provincia pontevedresa. 

f oi Emiliano o que elevo u a 
Otero Mirelis a ise gobemo 
civil, facendo logo que Le, 

rroux o nomeara para o gover, 
no, moito máis difícil, de Zarao, 
za; onde a F Al tiña tan ta forza 
coma en Bai:celona. Alí, no cá, 
lido verán de 1934, coincidín 
co gobernador Otero Mirelis, 
como teño contado ao lembrar 
ao capitán Patiño; quen era, ás 
súas ordes, o xefe dos gardas de 
Asalto. Anque de moi enfrenta, 
das tendencias políticas, como 

· se poñia de manifesto nas repe, 
tidas veces que ceei con eles. 
Por iso, por ser azañista, seria 
fusilado o inesquencible capitán 
Patiño, sendo xa capitán de 
Asalto, en Sevilla, por orde de 
Queipo de Llano.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

Pero cando a esforzada esposa 
chegou á ponte que cruza o Va, 
llñadares, os gardas do Bispo 
detivérona para pedidle as ere, 
denciais. 

-Non vedes que son a muller 
do Mariscal? 

-Perdoe a Señora, pero nós so, 
mos uns mandados ... 

E dito isto, un xa lle suxeitaba 
as rendas e o outro comezou a 
darlle conversación, ser portar 
polo apuro que ela levaba. 

Aos oídos da Señora só chega, 
ban os sons da Catedral, mentres 
as voces do garda se diluían nun 

. murmúrio estéril e molesto. Ela 
aguilloaba ao cabalo, pero as re, 
xas mans dos sentinelas e as suas 
palabras espidas de sentido, des, 
tíñana deixando pasar o tempo. 

Aquel falar por falar, a im, 
paciéncia e os pedidos de docu, 
mentación innecesaria, fixeron 
chorar de impoténcia a Dona 
Sabela de Castro. 

As crónicas non din canto du, 
rou aquel martírio, porque nin, 
guén pode medir a eternidad~, 
até que aos torturados oídos da 
esposa chegou o son da campá 
tocando a morto. Entón os gar, 
das calaron, baixaron a cabeza e 
abríronlle paso. Unha cousa é 
non permitir a vida e outra non 
lamentar ós mortos. • 

ANOSA TERRA 

Rafa Villar 
'A rede dá 
novas posibilidades 
á literatura' 

Acabo de rematar o libro recén 
publicado de Eduardo Galean Pa, 
tas Aniba. 

Que recomenda ler? 

Poesía galega. 

Vostede é un dos escritores que 
ten obra na editorial virtual recén 
criada por Teatro Bruto. 

Está o libro Illa dentro , que é an, 
terior ao último que publiquei 
Casa ou sombra. Non ten edición 
en papel e cando se apresentou 
esta oportunidade decidin desti, 
nalo á rede. Ningun dos textos 
publicados na editorial virtual 
ten edición tradicional. 

Como valora a iniciativa? 

É nov edosa , en especial po r se 
tratar dunha iniciativa alternati, 
va. O acce o é gratuito de de o 
ordenador. Cada vez máis as ed i, 
toriais introducen texto na rede 
pero con entrada restrinxida, pa, 
gando pola lectura. Pola concra , 
polo servizos literário de Teatro 
Bruto non hai que pagar. 

É chamativo que sexa unha com, 
pañia de teatro quen promova a 
nosa literatura na rede. 

Foi unha sorpresa. O de env lve, 
mento que está a ter Internet na 
nosa literatura é máis ben cativo. 
As iniciativas criativas n pouca , 
semella coma se ainda tivesemos 
algo de medo. 

Ten confianza entón nas posibili, 
dades que abre? 

Con reservas. Coido que estamos 
nun bo momento porque ainda 
non está de todo controlada pero 
tamen é certo que o camiño leva 
cara ao monopólio da rede por 
parte dos poderes económicos. 
Ternos que aproveitar esta fase 
que permite introducir mesmo 
proxectos de grupos alternativos 
como é este caso. 

E para a literatura? 

Ademáis da difusión de obras vai 
permitir ter un contacto máis fluido 
cos leitores, mesmo experimentar 
cunha nova linguaxe interactiva.• 

Cee, 1968. 
Obras: Liques da memoria, O devalado mar, 
No mesmo espacio, A sotavento dunha singra

fura, O tributo da tardeé Casa ou sombra. 



• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Ordlas de cahrª 

Para os reticentes coa 
relixión é momento de 
lembrar a tradición máis 
laica galega de panxoliñas e 
aguinaldos. Algunhas pe~as 

mesmo son de corte satírico. 
Unha delas di: 
"Cantámosche os reís orellas 
de cabra, cantámosche os reis 
e non nos deches nada".• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tina Modotti 

e Edward 
Weston 

mostran a 
sua obra 

fotográfica 
na 

Fundación 
Barrié da 
CORUÑA. 

AHa.riz 
• EXPOSICIÓNS 

ARTEOO 
CE.NTENÁRIO OLÍMPICO 

O 2 de Decembro, inaugu
rouse na Sala de Exposi· 
cións da Fábrica, a mostra 
adicada á colección de arte 
relativa á comemoración do 
centenário olímpico. 

Betanzos 
• CONFERÉNCIAS 

LEMBRANOO 
A ANTOLIN FARALOO Bue u Burela 
A Asociación Cultural Eira 
Vella organiza duas charlas 
baixo o título Lembrando a 
A. Faraldo . O Xoves 10 fala 
Baldomero Cores: "Evoca
ción e figura de Faraldo". O 
Venres 11, Francico Fer· 
nández del Riego farao so
bre "Faraldo na história de 
Galiza". As conferéncias te· 
ñen lugar na Aula de Caixa 
Galicia ás 20,30 horas. 

•CINEMA • EXPOSICIÓNS 

GHANDI RENATA ÜTERO 

Neste Venres, dia 11, o 
Cine dube Rebolo ten pre
vista a proxección da fita 
Ghandi, do director Ri~ 
chard Attenborough, ás 
21,30 h. no local de cos· 
turne. 

Unha colección de grava
dos onde se mesturan tex
tos, fotografías transferi
das e collage, conforman a · 
mostra de Renata Otero, 
aberta, até Xaneiro, na 
Zaranda. 

Carteleira 
~HORA PUNTA. "Serpolicia de Los An-

geles é unha vergoña. A miña nai diUe ás 
veciñas que son traficante". Esta é unha das frases 
da comédia que ten como protagonistas a un poli
cia negro e a outro asiático (da República Popular 
China). Sesión de artes marciais, con humor. Por 
unha vez os loiros son os que quedan piar. 

~ XOGOS SAL V AXES. Difieiro, erotismo 
e crime nunha vila de ricos de Miami. Pelí

cula de intriga onde o guionista utiliza todos os 
trucos (própri do mal cine) para enganar ao es
pectador. Escea de sexo a tres, inédita no cine pu
ritano norteamericano. 

~ A ÁRBORE DAS CEREIXAS. Pelfcula 
catalana ambientada nunha pequena vila de 

Alicanle. Pésie á cr dibtlidad que logran os perso
naxt:S, grácias sobre tod ás uas poucas palabras, a 

bra n n cons gue gaf\ar o interese do e:.-pectad r 

~ EVE'S BAYOU. Traxédia que s desen-
volve no seo dunha família acomodada de 

cor no estado norte·amerciano de Luisiana. Ali, as 
relacións encre o pai, a sua muller e as suas filias 
teñen cun fatal desenlace. Non falta o vudu nun 
filme un chisco lenco pero de moi boa fotografia. 

IJ@f'. ANTZ (FORMIGAZ). Cando unha for· 
miga individualista quer sairse da comuna ás 

veces pode alterarse a arde social. Debuxos anima
dos para adultos que se abordan con ironía a vida 
gregária destes insectos. Pellcula de tintes sociali
zantes cunhas conclusións aplicábeis ás persoas. 

NON LLO DIGAS A NINGUÉN. Fil
lf!Jr me de Lombardi no que un mozo peruano 
de boa famflia descubre que lle gostan os homes. 
Durante os seus anos de universidade, o xoven 
dedfcase roáis a incumprir ás leis que a estudalas. 
Magnffico fresco das hipocresías e arbitradedades 
da alta: 5ociedade limeña. 

~ OLLOS DE SERPE. Trama tópica para 
un filme que pretende ser de acción. O papel 

de Nicolas Cage, detective que topa co¡i traición 
do seu amigo da infáncia, ao resolver o asasina,to 
que se produce durante un combate de boxeot nen 
sequer ~uda a esquecer os cartos da enttada. 

~ O MEU NOME É JOE. Un ex-akólico 
sen traballo entra en relación cunha asisten

te sanitária. El, Joe, intenta axudar a unha parella 
de drogaditos. O füme, na liña douttos anteriores 
de Kem Loach, plantea, entre outras cousas, a im· 
posíbel solidariedade entre clases. Un guión firme 
e ·unha obra ben realizada, ainda que a .montaxe 
esteña algo falta de ritmo, sobre todo ao princípio. 

lff1f'i A MENlÑA DOS TEUS OLLOS. Na 
España franquista uri grupo de cineastas 

marcha á Alemaña nazi a rodar unha película. O 
último filme de T rueha abala entre a comédia e a 
traxédia sen perder o equilibrio. A película resul
ta entretida, mália que Aatónio Resines e Jorge 
Sanz ocupen un papel estelar. 

~ ALGO PASA CON MARY. Comédia 
de enredo protagonizada por Cameron 

Diaz. Moi recomendábel para xente nova, pero 
tamén acta para maiores, polo seu atrevemento. 
Contén duas ou tres cenas de excelente humor. 
É a primeira vez (se algun erudito non o rectifica) 
que unha película norteamericana, moi comer
cial, mostra semen en pantalla. 

~ O AVÓ. A obra de Galdós serve de base 
para esta fita ambientada en Astúrias e co in

terese sociolóxico característico das obras do autor 
canário. A confrontación entre un conde, chapado 
ao estilo do Amigo Réxime e moi ben interpretado 
por Femando Femán Gómez e a sua nora, ben in
terpretada tamén por Cayetana Guillén Cuervo, 
dan lugar a unha interesante reflexión sobre o ho
nor e a toleráncia. O problema en cuestión está xa. 
un pouco superado, pero a pelfcula compensa polos 
magníficos diálogos e a cenografia de época. 

l/F, UN CRIME PERFECTO. Un home 
(Michel Douglas) contrata ao amante da 

sua muller para que a mate. Reedidón dun: dásieo , 
para entreter e olvidar. , .. 

~ MARARIA. Fita de extrema traxédia ·· 
~ que provoca tensión nos esp~ctadores:';No , 
pechado ambtente da illa de Lanzarote dos anos 
tril;lta, un triáRgulo paixonal desemboca nun"-. 
drama no que a morte pasa a ser a .procagonista. , 
Excesiva, pero cunha boa interpretación de Car· , 
melo Gómez e Mirtha Ibarra e unha recriadh,n, 
da palsaxe que paga a pena. · 

. :+f'- ):-; 

~ O SHOW DE TRUMAN.' A. vida~dun · 
home, rettansmi.tida en directo durante as 

vintecarro hotas, -é o maiot é'iit0 'élá ti'.Mvis1üi . . 
Pero el non o sabe. Jim Caney esta;' por uflrui vez 
no seu papel. RecomendábeL · ,, 

. -~ ' NEGOCIADOR::fvn pdl~fa experfu'' ria 
negociación in situ de secuestros ton reféns 

é vítima dun compló ql.le o' imt.ofüc.fci nun aosasi-' 
nato e, para resolve1o, el mesmo leva adiante ·0u-
tro secuestro. Cinema de consumo. · 

~ BAIRRO. Tres rapaces de .quince anos 
van Clescobrindo que España non vai ta

mén como din os telexornais. Retrato de tem
pos difíciles no arrabaldo da cidade onde a tra

. xédia bate .contra as espectativas falsas cüadas 
para aca1ar a miséri.a. Emocionante guión e diá

__ logos ben trabados que pegan nos espectadores. 
lmpresc:indíbel. t 

A Coru.ña 
• EXPOSICIÓNS 

CARMEN CAL YO 

Na Sala de Exposicións de 
Caixa de Galicia está aber
ta a mostra de pintura de 
Carmen Calvo. Poderé
mola contenplar até finais 
de Xaneiro. 

MooorrI E WESTON 

Apresentada en exclusiva 
para o Estado, encóntrase 
na Fundación Barrié a ex
posición de fotografia, 
Mexicanidade, comisariada 
polo Museu Internacional 
de Fotografía e Cine Geor
ge Eastman House e co 
apoio da Fundación Gan· 
nett. Para Modotti e W es
ton México supuña unha 
terra de infinitas posibili
dades, o comezo de toda 
unha série de prespectivas 
tanto personais coma ar
tísticas. Aberta até o 10 
de Xaneiro. 

SUPERMERCADO 
DA ARTE 

Lenzo de Sergio Mora. 

Vintecinco mil obras ex
postas para a venda de máis 
de trescentos artistas, exí· 
bense até o 10 de Xaneiro 
no Pazo de Congresos. Os 
prezos das obras varían das 
9.000 até as 27.000 pta. 

A MIRADA 
COMPRACIDA 
A MIRADA INQUEDA 

Baixo o título de A mirada 
compracida a mirada inqueda, 
relaciónanse aos pintores 
galegas de fin de século no 
debate entre a tradición e a 
modemidade. No Museu de 
Belas Artes até Xaneiro. 

•MÚSICA 

VÍCTOR ÁNGEL E 
PEDRO FERNÁNDEZ 

O Domingo 13actua no 
Museu de Belas Artes o 
duo de violonchelo-piano 
a cargo de Víctor Angel 

· G~l e Pedro Femández Ro
que. No salón de actos ás 
12,30 h. 

Ferro l. 
• EXPOSICIÓNS 

Os 1NVENTos 
DOTBO 

Debuxos, bustos e figuras, 
invención do mestre 
Franz de Copenhague, na 
mostra Os grandes inventos 
do TBO, aberta no Cen-

ero Cultural Municipal. Porto do Son 
MANUEL P ATINHA 

Até o 12 de Decembro está 
aberra na galeria Sargadelos 
a mostra de gravado e es
culturas do ferrolán Ma
nuel Patinha. 

LaUn 
• EXPOSICIÓNS 

GOYA 

Los caprichos de Goya, pó
dense ver, no Museu Mu- · 
nicipal Ramón M!! Aller. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ELISAABALO 

A pintura de Elisa Abalo 
segue a dar voltas polo pa· 
ís, desta vez chega á Biblio
teca Pública Provincial 
(Ramón Ferreiro, s/n), o 
Martes 15 de Decembro. 

M "" oa.na. 
•MÚSICA 

TANGATA 

É o nome do cuarteto de 
tangos que han estar no 
Café-teatro do Real (Mén
dez Núñez), o Sábado 12 ás 
23 ,30 horas. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

AUGARDENTE 

A galeria de arte Visol aco· 
lle, até o 15 de Decembro, 
a mostra de José Mª La
rrondo. De Luns a Sábado 
de 19 a 21,30 h. 

Pontevedra 
•CINEMA 

PRJSIONEIRO 
l?.AS fy{ONT AÑÁS 

O Cine Clube Pontevedra 
proxecta nesta semana a fi· 
ta O prisioneiro das mon· 
tañas, incluida no ciclo de 
adicado á xuventude. Mér
cores 16 ás 20 h, no Pazo 
de Congresos. 

• EXPOSICIÓNS 

CARLOS RIAL 

Na Sala de Arte de Caja
Madrid ác):iase a exposición 
de Carlos Rial. Escolma de 
esculturas concebidas du
rante os últimos meses, na 
maior parte realizadas a pé 
feito para esta mostra. 
Aberta até 20 de Decem
bro. 

ÜARÍO BASSO 

A galeria Anexo acolle até 
o 22 deste mes a mostra do 
venezolano afincado en 
Vigo, Darío Basso. De luns 
a venres de 12 a 14 h. e de 
18,30 a 21 h. 

•TEATRO 

TERRA BAIXA 

Até o 27 de Decembro 
desenvolvese na Casa da 
Cultura o ciclo de Teatro 
no Nadal. Nesta semana te· 
rá lugar a actuación do gru
po de cámara Ditell; coa 
obra Terra baixa de Angel 
Guimerá. 

S . ._antíago 
• EXPOSICIÓNS 

ÜALICIA EN FOCO 

Até o 18 deste mes pódese 
ollar no Museu do Povo 
Galega a mostra organiza
da pola Asociación da 
Prensa, Galicia en foco. 

Eu EXPRESO 

Xurso Alonso, Sebas Anxo, 
Berta Ares, Manolo Busto, 
Xan Paz ~ Guillermo Pe
drosa entre outros doan un
ha obra para expresar a sua 
solidaridade en apoio á in
submis ión. No Café Rua 
Nova véndense até o 18 de 
Decembro as obras coa fina· 
lidade de conseguir apoio 
económico para os insubmi
sos nos cuarteis. 

PRÉMIOS DE 
ARQUITECETURA 

O Colexio de Arquitectos 
de Galiza, despois da entre
ga de prémios, organiza, na 
Casa da Conga, unha mos· 
tra coas obras premiadas e 
que permanecerá aberta 
até o 7 de Xaneiro. De 
Luns a Venres de 10 a 13 e 
de 16 a 20 h. 

A ÍNDIA, 
PÓRTICO DO NORTE 

Pinturas e esculturas en 
moi diversos tamaños e 
aplicacións, arte ritual e sa
cro, pódense ollar no Audi
tório de Galiza, até o 10 de 
Xaneiro, de 12 a 20 h. 

FRAN THIEL 

No Centro Galega de Arte 
Contemporánea exíbese a 
mostra de fotografia do ale
mán Frank Thiel. Ademais 
continuan aberras no 
CGAC as motras Fervor 
dadá de Ernst Schwister, 
e a de pintura de Carlos 
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O pintor 
Alexandro 

colgaos 
seus lenzos 
na Sala de 
Exposición 

de Área 
Central en 

SANTIAGO. 

A galeria 
Trisquel e 

Medúliode 
TUI acolle a 

obra de 
Marieta 

Quesada. 

Alcolea. Aberto de Martes 
a Domingo de 11 a 20 h. 

ALEXANDRO 

Até o 20 de Decembro a 
sala de arte Área Central 
acolle a mostra do pintor 
Alexandro. A sua expe, 
riéncia abarca o expresio, 
nismo, surrealismo, cubis, 
mo e abstracción. Durante 
toda a semana de 12 a 14 .e 
de 18 a 22 h. 

•MÚSICA 

PEQUENOS REISEÑORES 
DE DINEPPER 

T amén coñecidos como os 
nenos cantores de Kiev, van 
estar no Teatro Principal o 
Domingo 13 ás 20,30. Diri, 
xidos por Vladimir Rohzo, 
ok e co piano de Ileana 
Cherstivk teñen un variado 
programa, en nove idiomas, 
para cornemorar o Nada!. 

•TEATRO 

NANO 

Nos dias 10, 11 e.12 ás 22 
h, o grupo Teatro do Adro 
apresenta no teatro Galán 
a obra Nano, monólogo a 
partir de textos de Tic,tac 
de Suso de Toro. Dirección 
Cándido Pazó. 

A GAITA QUE A 
TODAS FACIA BAILAR 

O 11 de Decembro teatro 
Buratini porá en cena o 
seu espectáculo A gaita que 
facia a todas bailar. As 10,30 
h, na Áula de Cultura. 

.ANATOMIA 
DUN HIPOCONDRÍACO 

O Xoves 10 ás 20,30 e o V 
emes 11 ás 22 horas, Ánco, 
ra produccións representa 
no Teatro Principal Anato, 

e t A ~ 

on voca. ·o nas 
HISTÓRIA DA CuL TURA 
EN ÜALIZA 

O Obradoiro de História de Galicia 
organiza no Ateneo de Ourense e na 
Faculdade de Humanidades as XI Xor, 
nadas de Galicia. Do 14 ao 18 de De, 
cernbro trataráse de examinar os dife, 

· rentes níveis de expresión dunha so, 
ciedade e de definir o fio condutor e a 
lenta mutación das categorias que 
conforman o rnovirnento da história. 
As Xornadas contan cun diploma 
acreditativo de asisténcia por un total 
de 30 horas. O prezo da matrícula e de 
4.000 pta. en xeral, para estudantes e 
parados 3.000. A matrícula de inscrip, 
ción entregarase antes do 14 de De, 
cernbro na Secretaria do Ateneo. (Cu, 
rros Enríquez, 1). Máis información no 
988 372 075. 

CONTRA O DESEMPREGO 

O Centro de Iniciativas para a Moci, 
dade convoca o III Certarne contra o 
Desernprego, aberto para todos os in, 
teresados. O contido dos traballos Pº' 
de versar en proxectos empresariais 
anovadores ou con posibilidades reais 
de xeración de postas de traballo, ou 
iniciativas ou ideas suficientemente 
desenvolvidas que aporten solucións 
ao problema do desemprego. A dota, 
ción do Certame é de 100.000 pta. Os 
traballos, dunha extensión máxima de 

mia dun hipocondríaco. Nes, 
te mesmo local, pero o Sá, 
hado 12 ás 18 horas, o gru, 
po Vltreia fai unha cenifi, 
cación a benefício da 
Asociación de Esclerose 
Múltiple. 

ODISEA 

Os monicreques de Ku· 
kas levan ao Teatro Princi, 
pal a Odisea de Hornero o 
Martes 15 e Mércores 16 
ás 22 horas. 

Sárria 

10 follas, apresentaranse baixo plica 
en CIMO, Curros Enríques , 19. 
3 2003 Ourense, antes do 19 de fe, 
breiro d!'! 1999. 

CONCURSO NACIONAL 
DE POESIA 0 PACHO 

A Agrupación Cultural O Facho con, 
voca o XX concurso nacional de poe, 
sia. Poderán concursar todos aqueles 
autores, sen límite de idade, que non 
teñan public_ado libro poético indivi, 
dual en galega. Os traballos serán de 
tema libre, inéditos e en galego. Sen 
límite de extensión, un máximo de 5 
poemas por concursante e mecanogra, 
fados a duplo espácio. Os orixinais re, 
mitiránse por catriplicado, con lema 
baixo plica, á Agrupación Cultura O 
Facho (Federico Tápia, 12-1 º) ou ao 
apartado 46 da Coruña, antes do 15 de 
Febreiro de 1999. O concurso está do, 
tado cun único prérnio de 50.000 pta. 
O fallo será dado polos meios de co, 
rnunicación a partir da segunda quin, 
cena de Marzo. 

CERT AME MANUEL MURGUIA 

O Concello de Arteixo convoca ci vm 
Certame de Ñarracións Breves Manuel 
Murguia.Estabelécese un único prérnio 
de 400.000 pta. Poderán concorrer a 
el todas as personas que o desexen con 
unha única obra de tema libre. Os ori, 

xinais e inéditos, terán unha exten, 
sión de entre 15 e 30 folios. Os traba, 
llos apresentaranse por cadriplicado, 
mecanografados a duplo espazo, por 
unha só cara e co título da obra. O 
traballo irá acompañado dun sobre pe, 
chado onde figurarán o título da obra, 
norne e dados persoais do autor. As 
obras remitiranse antes do 1 de Marzo 
de 1999 ao Concello de Artdxo, Praza 
Alcalde R. Dopico, nº 1, 15.142 Ar, 
teixo, facendo constar no sobre "Vlll 
Certarne Manuel Murguia de Narra, 
cións Breves". O fallo do cenarne fara, 
se público no mes de Maio. 

. CERTAME DE ARTE 
JOSÉ DOMÍNGUEZ 

O Centro Cultural José Domínguez 
Guizán de Begonte convoca o Certa, 
me de Arte, dotado con 250.000 pta. 
Poden optar aó prémio pintores gale, 
gos, con tema libre, e con tamaño má, 
ximo de l ,5xl m, con ou sen marco. 
Cada autor poderá apresentar un má, 
ximo de duas obras, acompañadas dos 
dados identificativos do autor. As 
obras apresentaranse debidamente 
protexidas ao Centro Cultural de Be
gonte. O prazo de apresentación dos 
traballos remata o 25 de Decernbro. O 
Centro, co gallo do Nadal tamén con, 
voca o Certame Nacional de Poesia. 
Poden participar todos os poetas que o 
desexen. O terna dos traballo será o 

Nada!, desde calquer ponto de vista. 
A construción dos poemas e as medi, 
das dos versos é libre . O Certame 
otorga un prirneiro prérnio de 100.000 
pta . e un segundo de 50.000 pta. Os 
orixinais apresentaranse por triplicado 
e baixo plica facendo constar os dados 
persoais do autor, no Centro Cultural 
de Begonte (Lugo), antes do 6 de Xa, 
neiro de 1999. Maior información no 
teléfono 982 294 238. 

CERTAME POÉTICO 
XoHAN DE REQUErxo 

O Circulo Recriativo Cultural de 
Chantada convoca a 111 edición do 
certarne poético Xohan de Requeixo, 
no que se premiarán tres poemas de 
tema e métricas libres. Cada autor 
poderá remitir tantos traballos como 
desexe, sempre que sexan orixinais e 
inéditos. Apresentaranse nun sobre 
pechado, sen identificación, baixo tf, 
tulo ou lema, noutro sobre irán os 
dados persoais do autor. O certame 
oferece un prirneiro prérnio de 
25.000 pta. e un segundo de 10.000. 
Os traballo rernitiranse por triplicada 
antes do 20 de Decembro, ao Círculo 
Recriativo e Cultural, Praza de Bon 
Xesus 5, 27.500 Chantada (Lugo) . O 
fallo do concurso datase a coñecer o 
8 de Maio de 1999 na IV Festa da Po
esia. Máis información no teléfono 
986 440 070.• 

• EXPOSICIÓNS 

Os DESASTRES 
DA GUERRA 

A coñecida série de Goya 
estará na Gasa da Cultura a 
partir do Xoves, 4 de De, 

inauguración da mostra pie, 
tórica de Marieta Quesada, 
coa participación de Aloia e 
Ramiro, que oferecerán un 
pequeno concerto. De Luns 
a Sábádos de 10,30 a 13,30 
e de 17 a 21 h, até o 9 de 
Xaneiro. 

no Hotel Cidade de Vigo 
a derradeira xornada dos 
encontros cidadáns O Vigo 
que queremos, organizados 
polo BNG. Nesta semana 
Politicas municipais de saú, 
de ás 20 h. 

•DANZA 

B&LET ALBORADA 

O Venres 11 ás 20,30 h, te, 
rá lugar no Audit6rio Caixa, 
vigo a actuación do grupo 

de Ballet Alborada de Paco 
González. 

• EXPOSICIÓNS 

ENCARNACIÓN 
PENELAS 

Cannen 
Nogueira e 
Antonio 
Doñate 
mo1tran a1 
IUal 

fotografias 
na sala do 
COAG de 
VIGO. 

· cernbro. 

Tu.i 
• EXPOSICIÓNS 

MARIET A QUESADA 

O Venres 11 terá lugar na 
galena Trisquel e Medulio a 

·Vigo 
•CINEMA 

CINE CLUBE LUMIERE 

~ esculturas de 
Encanación Penelas 
póclense 
contemplar 
na Nova Sala 
de Exposición de 
Coixovigo. 

Na Nova Sala de Exposi, 
cióru Caixavigo (Policarpo 
Sanz, 26-1 11

) exíbense as 
escu lturas en madeira da 
autid id acta Encarnación 
Penelas. Até o 23 de De, 
cembro. 

CARMEN NOGUEIRA E 
ANTONIO DOÑATE 

O escudo da Galiza 
de~eñado por Castelao 

Nesta semana o cine clube 
Lurniére, ten prevista a pro, 
xección da fita O Ladrón 
de Pavel Chujrai (Rúsia, 
Fráncia, 1977). O Luns 14 
proxectarase El pasajéro 
clandestirw de Augustí Vi
laronga (España, 1995). As 
fitas son en versión orixinal 
subtitulada e as proxec, 
cións terán lugar no Audi
tório Caixavigo ás 20,30 h. 

Exíben conxuntarnente no 
COAG (Marqués de Vala, 
dares, 27), Carmen Noguei, 
rae Antonio Doñate. Car
men Nogueira compaxina o 
seu rraballo investigador coa 
criación plástica. Antonio 
Doñate adícase profisional, 
mente ao deseño gráfico. 
Até o 18 de Decernbro, de 
Luns a Venres de 19 a 21 h. én insígnia ou chA 

Chaveiro: '~~~· 
Prezo 500 pta + 250 pta 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta + 250 gastos envio 
·Pagamento a meio de selos de 
correos (máximo de 100 pta.). 

ou ingreso na contcr'de 
Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
SoliC:itaos ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

CINEMA ITALIANO 

O Auditório de ,Caixavigo or, 
ganiza un ciclo de cinema 
italiano, que dá comezo o 
Mércores 16 coa proi.cec, 
ción da fita La seconda 
volta de Mimmo Calopres· 
ti, ás 20,30 h . O ciclo con, 
tinuará até o 30 de Decem, 
bro, a seguinte proxección 
terá lugar o Venres 18 con 
Celuloide de Cario Lizzani. 

• CON~ERÉNCIAS 

O VIGO 
QUE QUEREMOS 

O Mércores 16, terá lugar 

FOTO BIENAL 

Na Casa das Artes están 
abertas as mostras de Vi, 
govisións, mostra conxunta 
qe traballos sobre a cidade; 
Album de ciaxes, a viaxe 
coma ócio, imaxes realiza, 

· das nas viaxes por persoas 
que non teñen nengun tipo 
de vinculación estábel coa 
fotografia; mostra de Ma
nuel Ferrol, A emigración: 
a viaxe coma necesidad; a 
mostra conxunta, F.S.A, ~ 
viaxe como estudo social; 
mostra conxunta Viaxes, a 
viaxe e a fotografia con· 
temporánea. Na fundación 



A Rede 

ANOSATERRA 
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Anúndos de balde 
• Búscase baixo, en Vigo, de alu
guer de 70 a 100 m2• A módico pre
zo. Calquer zona. Chamar polas noi
tes ao 986 367 483. 

•Vendo Renault Twingo 1.2, equi
pado a tope. Ano 1995. 55.000 Km, 
Garantia un ano. Teléfono 986 420 
687 ou 670 521 447. 

• O sítio na rede do Movimento De
fesa da Língua está-se a ampliar e 
actualizar com novas ligaQóns e infor
maQo m sobre o próprio colectivo . 
Nom esquezas visitá-la e participar 
nela assinando o livro de visitas . o 
seu enderQo é: http: //members.xo
om .com/lingua. Tambem podes es
crever-nos por correio electrónico : 
mdl@lycosmail.com. 

• Esquerda Nacionalista Mocidade 
pon á venda os textos da sua IV 
Asemblea Nacional . Interesados en
víen 300 pta. en selos ao apartado 
384. 1 5.780 Compostela. 

• Vendo baixo comercial en Carril 
(Vilagarcia de Arousa) , 11 O m2

• 

82.000 pta por metro cadrado . Per
guntar por Suso no teléfono 986 540 
430 (tardes) . 

• Esquerda nacionalista Mocidade 
pon á venda o seu número 5: O na
cionalismo español de X. Beramendi ; 
Da semente do PSG ao agromar de 
Esquerda Nacionalista de Fernández 
Oca: entrevista coa responsábel das 
mozas de Esquerda Nacionalista. In
teresados envien 200 pta. en seles 
ao apartado384. 15. 780 Compostela. 

• Consegue xa o Calendário Na
cionalista 1999. Calendário de pare
de de 98x28 cm con imaxes e efemé
rides referidas a Castelao, Suárez Pi
callo, Antón Vilar Ponte e Bóveda en
tre outros, editado por Galiza Nova. 
Recordatórío das datas máis impor
tantes. Podes solicitalo ao local na
cional de Galiza Nova (Santiago de 
Chile, 28-ent. dta, 15.706 Compostela
Galiza) . Receberalo contrareembolso 
de 300 pta. máis gastos de envio. 

• Véndese participación do 49 % 
no Mesón Zascandil de Santiago. 
Sócia solidária . Ambiente cordial. 
Renta baixa. Aluguer de longa dura
ción. Perguntar por Pilar nos telt. 981 
581 134 ou 639 006 120. 

• Véndese Citroen Jumpy 1.900 
diésel, 60.000 Km., un ano e médio, 

cinco ¡::irazas, posibilidade de amañar 
para campismo. 1.900.000 pta. Telf. 
981213803. 

• En Asados, Rianxo, vendo chalet 
de 2 plantas, máis garaxe e 25.200 
m2 de terreo e unha casa vella, ideal 
para construir unha residéncia para a 
terceira idade. Telf. 923 267 657. 

• Pola liberdade dos presos e presas 
independentistas galegos. Marchas 
nacionais aos cárceres de Parade
la-Teixeiro e A Lama. Convocan: 
Comites Anti repressivos da Galiza 
(CAR) e Juntas Galegas pela Amnis
tia (JUGA). 20 de Decembro, todos 
em marcha pola liberdade. 

• Lixo Urbano, editora e distribuido
ra alternativa galega, já go~a da sua 
própria web. Nela podes desde escoi
tar as últimas navidades de Lixo Urba
no Edi~oms até ter acesso ao extenso 
catálogo de CDs, vinilos, maquetas, 
fancines, camisolas e revistas. Tambén 
podes fazer encomendas por correio 
na mesma web ou ao nosso correio 
electrónico lixo@ctv.es.O ender~ da 
web é http://members .xoom.com/li
xourbano. 

• Sanatana Dharma. Clases de io
ga en Vigo (Bouzas), Marin , Moaña e 
Cangas. As persoas interesadas po
den chamar ao telf . 986 304 357 a 
partir das 20 horas. 

• Busco quen me venda, lote de dis
cos single do método antigo de As
simil de inglés, con ou sen libro de 
seguimento. Perguntar por ·Maria Xo
sé no 986 236 706. 

•Véndese casa en Matamá (Vigo), 
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte 
natural, viña, trutais. As persoas inte
resadas poden chamar ao telf. 986 
202 486. 

• Necesitase moza que tale e es
creba en galego correctamente , 
Windows'95 e coñecimentos de 
administración. Traballo de media 
xornada na Coruña. Teléfono 981 
213 717. De 9 a 10 h. 

• Véndese piano Offberg. En moi 
bon estado de conservación. Teléfo
no 986 270 417 

• T ento porme en contacto coa Aso
ciación pola Defensa do Cannabis 
e o seu cultivo da Coruña. Se podes 
axudarme chámame ao 981 347 060. 

Swing 

Perguntar por André. 

• Ga/iza Nova da Mariña, acaba de 
editar unha camisola, coa face de 
Rosalia, e a lenda, "somentes can
tos de independéncia e liberdade 
balbuciaron os meus labios". Catro 
cores, 1.300 pta. Pago contra-reem
bolso, encomendas no apdo. 6, 
27760. Lourenzá. 

• Alúgase apartamento amoblado 
perto do Hospital xeral-Cies de Vi
go . Un dormitório , sala, cociña, 
cuarto de baño, garaxe e trasteiro. 
48.000 pta ao mes. Razón no telf. 
986 271 896. 

• Autocolantes "GZ" á venda por co
rreio. 75 pta./unidade + custos de en
vio. Pedidos no telefone 982 586 128 

• Grande oferta de discos e caset
tes . Prezos interesantes. Perguntar 
por Sr. Baños 988 210 585. 

• Aulas de francés e bretón, por 
profesora nativa, licenciada en Filolo
xia con experiéncia en Santiago. Tra
ducións inglés-francés-galego-es
pañol. Telf 981 573 584. 

• Xevale vende "Bono-árbores" a 
500 pta, para prantar teixos, aciv
ros ... nos bosques galegos. Adquire 
o teu bono a traves de talón ou xiro 
postal ao Apdo . 35 de Chantada. 
Remitimos xustificante da tua cola
boración. 

• Busco casiña para alugar nos 
arredores de Vigo. 986 425 285. 

• Gostaria receber toda a informa
ción que teñades(se é de orixe oral 
mellor) no tocante a seres sobrena
turais da .mitoloxia galega. Escribide 
a Xan Teixeiro. Estrada de Catabois, 
106-108, 228, 15.404 Ferrol. 

• Vendo Bouzouki Musikalia, total
mente novo, con funda e pastilla 
shaller. 40 .000 pta. Perguntar por 
Xan no teléfono 981 316 543. 

•Véndese R-19 TSE, P0-6941-AJ, 
do ano 90. Teléfono 986 21 O 055. 

• Aluga-se praza de garaxe en Vi
go. Económica. Praza Camelias. Te
léfono 986 232 380. 

• Grupo independentista basco 
vende duas fermosas camisetas 
sobre a independéncia de Euska-

Caixa Galicia., está aberta a 
mostra Ncwas criacións, 
mo tra c nxunta de traba
llos r alizados con cámaras 
n n c nv ncionais. Na Sa
la Peiraos pódese ollar a 
m tra &lsas, na qu parti
cipan LaJo R. Villar, Car
me Nogueira, Maria Piñei
ro e Pablo Sánchez Corral. 
E na sala d Audicório Cai
.xavigo e tá aberra, até o lJ 
d D cembr,o a m strade 
Virxílio Viéitez, fotografia 
r atizadas na T erra de Mon-

do o seu último traballo, 
xunto co grupo de ska estará 
o grupo de oi vigués Keltoi, 
que segue a traballar despois 
do lanzamento do seu CD 
Casco Vello. O Sábado 12 ás 
21,30 h, na sala Anoeta. 

no Outono 

textos de Guaira Castilla. 
Sábado 12 ás 18 h, na Praza 
da Constitución, de chover 
na sede da Federación de 
AA W(Praza da Princesa). 

ntre 1955 e 1965. 

•MÚSICA 

SKARFACE E KELTOI 

Os franceses de Skarface 
chegan á cidade apresentan-

•TEATRO 

CONTOS DA TERRAZA 

O Sábado 12 ás 21 h, terá 
lugar no Centro Viciñal e 
Cultural de Yaladares a ac
tuación do grupo de teatro 
Elsinor Teatro que porá en 
cena o seu espectáculo Can
tos da terraza, dirixida por 
Manuel Lorenzo. O Domin
go 13 ás 12 h, terá lugar na 
Asociación de Viciños un 
festival folclórico coa parti
cipación dos grupos 
Ledicias, Valdofragoso, e 
Semilleiro. Ás 18,30 h, do 
mesmo dia, actuará o grupo 
Artello de Teatro Alla Scala 
1:5 coa obra A do iibro, diri
xida por Manuel Pombal. 

ÜUTONO TEATRAL 
NOS BAIRROS 

O Sábado 12 ás 20 h, no 
Auditório Municipal, o 
grupo Fulano, Mengano 
& Citano, coa obra Cheiro 
ele Estrelas. E o Domingo 
13 ás 20 h, na A W de San 
Paio de Návia, estará Tea
tro Avento coa obra Quen 
matou a Mari Lauri? 

TíTERES DE ÜUTONO 

Os títeres de Outono rema
tan coa actuación do grupo 
Spaguetti que apresenta o 
espectáculo Anaco ele Ceo, 

No mes de Decembro o 
grupo de swing The Di
xie Hummingbirds, o 
primeiro cuarteto nor
teamericano de Gospel 
tradicional, andará de 
xira polo país, da man 
da Fundación Caixa Ga
licia. O Luns 14 ás 20,30 
h, estarán en FERROL, 
na Catedral de San Xu
l ián; o Martes 15 ás 

. 20,15 h, en ÜURENSE, 
no Teatro Principal; o 
Mércores 16 ás 20 h, na 
Aula de Cultura de 
.SANTIAGO; para o 1 7 
están en LuGO, ás 20 h, 
no Salón de Actos Fun
dación CaD<a Galicia; o 
Yenres 18 en VIGO, 
ás 20,30 h, no Con
servatório Martín Có
dax; o remate da xira 
será na CORUÑA o Sá
bado 19 ás 20 h, no 
Centro de Estudos 
Caixa Galicia. + 

Lisboa 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE DO CíSTER 
EM PORTUGAL 
E GALIZA 

Na sede da Fundación Ca
louste Gulbenkian da capi: 
tal portuguesa está aberta 
a mostra Arte Císter em 
Portugal e Galiza. Esta ex
posición é a primeira na 
que se afronta de maneira 
global o exame da im
plantación da Orde do 
Císter en Galiza e Portu
gal, o que permite estabe
lecer semellanzas e con
trastes no seu desenvolvi
mento, pezas reais e foto
grafias realizadas expresa
mente para a ocasión. 

Poderémola contemplar 
até o 24 de Xaneiro. + 
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XOAN COSTA 
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Horizontal 

l. Pertencente ao neonazismo 2- Encontrase-Sím
bolo do sodio 3- Pronome persoal- Producir 4-
Quéimase-Sentido, tino, xuízo. 6- Palabra con que 
3esignamos as persoas, coi.isas, obxectos, étc. - Barco 
que se usa para facer viaxes de diversión. 7- Extre
mo ou bordo de algo, no plural-Expresión para 
chamar alguén. 8- Ao revés, carta da 
barralla-Aquel que informa ou aconsella outras 
persoas. 9- Aconsella. 

Vertical 

1- Materia graxa do leite que se acumula na super
ficie-Da nosa propiedade. 2- Ao revés, ore-Fala 
en alto a un público para o convencer de algo. 3-
Palabra que se usa para manifestar asombro, pena 
ou alegría-Comunícame. 4- Comeza a existir-Ao 
revés, poña sal a unha causa. 5- Peza saínte que 
teñen algúns .obxectos e serve para collelos-Coza 
sen auga nin aceite. 6- Divindade suprema da mi
toloxía- grega-Forma dialectal de eses. 7- Nome 
de mull.er-Que non ten compañía. 8- Ao revés, 
que non ten ningunha doenza. -Úsase nunha ex
presión que significa "de acordo con". 9- De prezo 
elevado-Espacio próximo á casa utilizado para 
mallar os cereais. + 
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Os seus promotores anúncian que o governo está a ponto de cair 

Xo!, a voz que para as-bestas 
* M. VEIGA . 

"Como o poder 
está a ponto de 
cair, aproveitamos 
para rirnos del. 
Facelo despois re
sulta ria cruel", 
afirma Picho Suá
rez, impulsor da 
revista satíri.ca 
Xo!, a voz que pa
ra as bestas. Trá
ta se dunha das 
poucas publica
cións humorísti
cas que quedan 
na prensa, des
pois .de que o 
inmobilismo p.olíti
co e a absorción 
de certos debu
xantes polos pe
riódicos acabasen 
por retirar dos 
quiosques á 
maioria delas. 

Xo! usa o galega 
como língua natural 
(ainda que a sua 
normativa é "selvá
tica", como recoñe
ce un dos seus re
dacto res), cabalga 
sen subvencións e 
autofinánciase, 
"cun réxime de tra
bal lo tipo Kibutz'', 
as cooperativas is
rae l ies de inspira
ción socialista, afir
ma Suárez. 

Tranquil~ 
me.u ~eml~ a ~úa 

ooeltmeh -$6 
res.pon~unte 
Deus e a Hl ol'Ja 

O humor libera 

Claudia López Garrido 
explica que "o humor li
bera moito. Hai causas 
que están na cabeza de 
todos, pero que só son 
admitidas se se din en 
estilo humorístico". 

López Garrido tamén 
sinala que "hoxe existe 
humor nos meios de 
comunicac1on , por 
exemplo en El Mundo 
ridiculizan ao PSOE e 
en El País ao PP, pero 
nengun vai ao fondo". 
Unha publicación como 
Xo! representa "unha 
maneira de loitar con
tra o pensamento úni
co", porque "aquí a 
xente, grácias á televi
sión, tende a pensar 
da mesma maneira e a 
rir da mesma maneira, 
como Chiquito de la 
Calzada". "O que máis 
haberia que abordar -
engade- é a c r ít ica 
social, hai moitas cues
tións que desbordan a 
política". 

En boa medida herdei
ro de Can sen dono, o 
Xo! repasa a actualida
de de cada mes con li
be rd ad e e gañas de 
facer reflexionar, duas 
condicións nada co
múns. Pésie á sua ha
bitual boa acollida en
tre os leitores , tamén 
suscita rechazos, non 
só entre os poi íticos 
"que están máis afei
tas ás críticas" , ainda 
que algun como o con
sellei ro Pérez Varela 
estivo a piques de pre
sentar unha querela 
contra a publicación , 

O seu maior viveiro 
de leitores encón
trase entre a xente 
nova, "pero tamén 
hai quen non en
tende nada'', matiza 
Claudio López Ga
rrido, economista, 
ex-dirixente do 
PSG e hoxe redac
tor' (sen soldo) des
ta revista mensual. 

PEPE CARREIRO senón "entre persoas 
que se sinten moi sa

tisf eitas consigo mesmas e 
coidan que non merecen nen
gunha crítica, como algun do 
1 LG ou certos escritores", 
aponta López Garrido.• 

Pésie · ao seu réxime de · volun
tariado, XÓ! conta coa aporta
ción dalguns dos mellares de-
_buxantes galegos, entre os que 

destaca o colectivo ourensán 
Frente Comixário, e vários de 
sona internacional como o cu
bano Ares ou o ucraniano Ko
sobukin. O impulsor gráfico do 

pro_xecto é Pepe Carreiro, un 
versátil debuxante e. un tiufno
rista de luxo, .ben coñecido xa 
pola sua _ampla obra profisional, 
sempre no marco do deseño. 

OFERTA ESPECIAL DESTINOS TURÍSTICOS 

IDA E VOLTA 
Baltimore •••••.••••••.•••.••••••••••••••.•••••• 87.000 pta. 
Miami ........................................... 89.000 pta • 
Dayton ....................................... 114.000 pta. 
Honululu •.••..••••••••••••••••••••••.••••••• 173.000 pta. 
NEW YORK .••••.•••••••.••••••••••.•••.•••••• 77.000 pta. 
lndianapolis .•••••••••••••••••••.•••••.••••• 114.000 pta. 
Singapore ................................... 119.000 pta. 

Toronto ·•······································ 75.000 pta. 
Milano .......................................... 66.000 pta. 
Amsterdam .................................. 55.000 pta. 
Berlin ........................................... 63.000 pta. 
CARACAS ...................................... 98.000 pta. 
Copenhagen ................................. 62.000 pta. ,;r~ 

. Bogotá .......................................... 98.000 pta. 
Q~ito .••••••••••••••.••.••••••.•.••••.•••••••.. 124.000 pta. 

Edinburgh •••••.•••••••••..••••••••••••••••••• 67.000 pta. 
Helsinki •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 62.000 pta • MINHO EXPRESSO 

Montevideo ................................ 134.000 pta. 
Santiago de Chile •••.••••••.•••••••••••• 112.000 pta. 
BUENOS AIRES •••••••••••••••••••••••••••• 112.000 pta. 
Sofia ............................................. 81.000 pta. 
Johannesburg ............................. 117.000 pta. 
Sao Pa ulo ..................................... 95.000 pta. 
Rio de Jane iro ............................... 95.000 pta. 
London ......................................... 36.000 pta. 
México ......................................... 99.900 pta . 
Guayaquil ................................... 124.000 pta. 

Guadalajara, México cidade, Tampico, Vera· 
cruz:, Nassau, Guatemala cidade, Managua, 
Panamá cidade, San José de Costa Rica, San 
Salvador, Lima, Santiago de Chile, Rio de Ja
neiro, Sao Paulo, via New York .• 117.000 pta. 
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O recorte 
p_ara quen 
esquilma 

G. LUCA DE TENA 

. será certo que a pesca acaba 
cos peixes como di Green
peace ?A declaración dos 

ecoloxistas, ilustrada con inves
tigacións de sábios canadianos, 
procura convencemos de que ti
rar peixes do mar non reprodu
ce a bicheria, como nós coida
bamos con moita inxenuidade, 
senón que acaba con ela. O que 
non sabe é coma o que non ve. 

Para non esquilmarmos o que 
aínda queda no mar, a organi
zación ecoloxista ad ianta un 
remédio terminante: deixar de 
construir barcos de pesca. Ago
ra, de canta tonelaxe debere
mos prescindir nós, canto es
taleiros máis teremos que pe
char para que por fin se realice 
a parábola das fanecas multipli
cadas? Non din, pero re ponsa
bilizan á UE, en boa parre, de 
que o 70% das pesqueira do 
mundo estea nas últimas. 

Para non esquilmar a pe ca, te
rnos direito a unha fórmula se
mellante á que non se aplica 
ao coidado do ozono: que os 
Estados Unidos, Canadá, Fran
za, Inglaterra e Alemaña, pri
meiros produtores de carbóni
co, reduzan a contaminación. 
Na pesca, se o recorte é para o 
que esquilma, que llo apliquen 
á China, con dezasei mil mi
llóns de toneladas de peixe ao 
ano; ao Xapón con quinc;e mil, 
a Corea, a Filipinas, India 
Taiwan, Dinamarca, Perú, etc .. 
que relegan aos barcos de ban
deira española a un modestísi
mo lugar dezaoito no índice de 
países pesqueiros do mundo. 

Que quede ben claro que e e 
recorte de estaleiros non pode 
ir con nós, despois de en dez 
anos aforcar máis do 50% da 
nosa capacidade pesqueira. A 
verdade é que seria como recla
marlle á África que prescindise 
das catro indústrias farmacéuti
cas que ten, en nome do ozon . 
Se os sábios canadianos ch ran 
polo bacallao perdido, que re
coñezan que foi por cobiza, 
irr.esponsabilidade e esquilme 
polo que hoxe están sen pes
queiras . Que non lle boten a 
culpa ao fletán que tanto lle 
preocupa aos de Greenpeace, se 
cadra porque elaboran a sua po
lítica de pesca desde o bairro de 
Argüelles en Madrid. • 

VoLVER AO REGO 

º
deputado do PP, Fer
nando Pensado, acusa 
ao Valedor do Povo, 

Xosé Cora, de "querer sentar 
cátedra" e Manuel Fraga critica 
a sua "falta de obxetividade". 
Pouco comprensíbeis son estas 
palabras do poder execut ivo 
porque cos seus informes, ges
ten máis 1 ou menos, Cora cum
pre coa obriga institucional. A 
este PP galego, predemocráti-
co, venlle longo Montesquieu. 
No canto de un Valedor do Pa
vo pretendían un valedor do 
PP, que xa ten poucos: • 


