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NA·SUA MAIORIA TRÁTASE DE~QBRAS ·MENORES QUE FÁCÍLITAN: A PRESÉNCIA 
. CONTINUADA NOS· MEIOS ·DE CÜMUNICACIÓN . 

A XUNTA SAE A MÁIS DUNHA INÁUGURACIÓN 

O Governo 
poderia ir 
cara un 
endurecimento 
económico 
O axuste iniciado po!o governo 
español hai várias semanas, 
encamiñado a reducir o 
consumo, poderia verse 
agravado ain'da nos .próximos .
meses_ se as cifras seguen a ser 
negativas, como as do deficit 
comercial, un 51-% máis alto que 
o de hai un ano por estas datas. 
O Instituto de Estudos 
Económicos ven :de anunciar a · 
necesjdade dun novo axuste. . 

(Páx •. 9) . 

PORDIA 
, . 

A auséncia de i~vestirtientos. públicos importante$ na Gal iza (véxase a negativa a .. . 
construir o gaseoduto~ a caréncia de boas comunicacións por estrada, mar e 
ferrocarril, o fracaso d~s ZUR ... } teñen conducido ao governo~ en periodo. eleitoral, 
á necesidad~ de realizar inauguradóhs de mín!ma envergadura -(inaúguradón 

. dunha piscina, entrega dunha an:ibulánda, apertura de-tramos dé estrada 
de quilómetro e , médio) que xustifiquen a sua· acción de governo ·e a sua 

aparición _- constante nos meios de comunicadón durante 

· Maragall ~ Pµjol 
compiten palas 
Olimpiadas _. a tres 
anos da 
nominación 
O pasado 17 de Outubro 
cumplíanse tres anos desde .a 

· _ nominación de Barcelona como· 
sede dos Xogos 01 í mpicos de . 
. verán do 1992. O próxin:io dia 29 
faltarán 1.000 dias para a data 
da cerimónia inaugural dos 
Xogos. Arredor destas 
efemérides -os problemas . . 
políticos, urbanísticos e · 
finaríceiros saltaron -á palestra e 
ten aflorado o nervosismo entre . 
as :partes implicadas. (Páx. 13) 

a campaña el~itoral~ 

Bieto 
. Cupeiro, _ 
lembranza dun .. 
exílio 
contestatário 

Emigrante desde 1.936 en 
Buenos Aires, animador da -
Asociacion Nacionalista Panda/, · , 
da lrmandade Galega e do 
Instituto Arxentino ·de Cultura 
Galega, Bieito Cupeiro publicará 

. d~ a pouco un libro de recordos 
sobre a emigración coñtestatária · 
da que formou parte principal
durante médio século. 

(Páx. 10 e 11) 

. ANXO IGLÉSIAS 

Adegas 
.españolas 
inte"resadas-na 
aúgardente 

. ga,ega ,: ._ 
As grandes.emp:<ésas españolas 
do sector vitivinícola e de · 
alcooles teñen amosadd' o seu 
interese por entrar na produción 
galega, tanto no sector do viño . 

. como no da augardente. Ao 
anúncio feito por duas famosas 
bodegas xerezanas, .segiulle 
agora o das rioxanas Bodegas . 
Lé~n. · (Páx. 8) 
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Nsi sua maioria trátaSe de obras menores qué táciliian · a preséncia continuada 
- . nos meios de comunicación . . '- . . . 

A Xunta sae a -máiS dunha . inauguración por dia 
MAN CARBALLA-M. VEIGA 

Entr~ga de ambuláncias·, -descubrimento de placas c¿nmemorativas, ~oloc9ción . de primeiJas pedras, a:pert.ura 
d~ congresos ~ exposicións, inauguración ·de tramo·s de estrada constituen alguns. exemplos da 

ampla gama d~ posibilidades que. os líderes políticos cqncentran en periodo _eleitoral, en moitos casos 
.tratándose de obras en funcionamente desde meses antes.-A Nosa·Terra analisou o volume e características 

dest.es actos. conseguindo reunir unha ·lista de-50 (inauguracions realizadas desde o 1 de Setembro, · 
_ comprobación que di~ta dé .ser esaustiva, pero qu_e serve de ilustración desta febre córtadora de- tintas . 

. ' Ó Presidente da Deputación pontevedresa, Xosé Cuiña,'no centro, inaugura unh~ estrada de acceso ·a~ Coléxio Universitário ~igués. Apenas uns quilómetros .•. 
.--~~~·'---:-- - . 

1 . 
I 

COMA NOS VELLOS TEMPOS . . -

o NO-DO, noticiário apoloxéti.co é1aquel 
tranqui.smo .interminábel, serviu ·de falácia 
que axudase a manter ensurhidos e 
distorsionados os sofrimentos das xentes. 

· P9lo que estamos a ver serviw tamén de 
escala educadora destes gpvernantes que 
pretenden selo até o ano 2.000. Inauguran 
todo o inaugurábel e me$mo superan as 
veces os lindes do irrisórió na sua teima por 
cortar fitas e poñer placas. _. 

Non podemos crer, sen embargo, que non 
teñan percibido o escepticismo das xentes · 
ante tanta pseudo-inauguración. Alén do 
pragmatisi:no dos paisanos para conseguir 
en periodo eleitoral· unhas pás de grava .e · 
unhas bombillas para o bairro, está ·o 
interese do político no governo por 
"xustificar" espáeio nos meios de 
comunicación, a maiores ·dos espácios 
regulados como propaganda eleitoral. 

Se os comícios son encarados aos meios 
de comunicación nada máis necesário que 
preñar os informativos con aparicións 
constantes. Non imp,orta tar:ito que non haxa 
viciños como que haxa cámaras e 
micrófonos. O poder cronometra o número 

¡ de votos polo tempo de preséncia nos 
noticieiros. A democrácia e o sufráxio 
universal interprétanse nun esceário de 
pantasmas. . 

· As baronías e. as liortas intra-socialistas 
axudan a compoñer un cadro surrealista. -
Un quilómetro e médio da avenida viguesa 
de Samil, en funcioname.nto des-de· hai dous 
meses, era inaugurado ,coa preséncia de · 
González Laxe, Presedo ·e Soto ent~e. outras 
aútoridades. A marea de persoeiros 
presentes nalguns actos ten· a sua -
explicación na competitividade e · 
enfrentamento entre distintos líderes. Os 
actos adoifáh tamén a ser cubertos palas · 
comitivas da campaña e os candidq.t9s 
socialistas e non poucas veces rematan en 
ceas cos adeptos da bisbarra, prévio · 
convite do l?SOE local, ·constituíndo as; 
actos eleitorais de novo cuño, aos que só o 
partido no poder ten aceso. 
- Non compre insistí~ nas irregularidades 
inaugurais, abando coñecidas: obras · 
construidas por un governó anterior, ' 
edifícios inaugurados por segunda vez, 

. estrea de 9dmplexos inacabados ou. peche 

das clases para que os estudantes tagan 
bulto na inauguración dunha casa do 
concello como 'era· o caso de Cervo, 
denunciado no anterior número. . 

A desm,esura inauguradora, a base de 
pequenas farangullas, é froito da 
necesidade anguriosa dun governo que non 
ten nengunha gran obra que aterecer ao seu 
pavo. lnaugúranse ambuláncias p,orque non 

· hai gaseoduto, estreanse tramos de estrada 
de 1 O. quilómetros porque non hai autovías 
nen ferrocarrí·s rápidos. · · 
· Queda. por lamentar, para maior 

paradoxa, ese gasto ·palas placas 
inaugurais, cos ·s~us textos gravados: Esta 
obra (a ponte· de Chantada por exemplo) 
inaugurouse senda presidente da Xunta, 
Fern·ando González Laxe e Conselleiro de 
Ordenación do T erritório, Antolin Sánchez · 
Presedo~ Só lles ~?Ita poñ'erse nas' prazas 
montados dacabalo. o 

ANOSA TIB.BA 

Que Galiza está paralizada 
no que respeita a 
investimentos públicos é 
algo óbvio, ainda sen 
necesidade de realizar 
comparacións con 
Barcelona, Sevilla ou 
Madrid. A caréncia de 
motivos centrais que poda 
dar rendimento eleitoral -
nen sequ_er a SIV 
prometida para Ferrol 
parece que chegue a 
instalar-se-- abriga ás 
autoridades autonómicas 
e centrais a cair na 
qesmesura inaugurativa 
que disimule a parálise. 
Obras menores son 
inauguradas a bombo e 
platillo e investimentos, 
por máis que necesários, 
de escaso -relevo, enchen 
os telexornail? e as páxinas 
dos diários. E a paradoxa 
do enano con tacóns altos. 

González Laxe, a quen acompa
ña en gran parte dos actos inau
gurai~ o Conselleiro de Ordena
cióri do Território, Antolín Sán
chez Presedo, adoita a preparar
se os seus próprios recorridos, 
de modo que poda realizar o 
maior número de inauguracJóns 
co mínimo de quilómetros posí
bel. O 18 de Setembrq, por 
exemplo, ambas autoridades vi
sitaban as bisbarras de Monfor
te, Quiroga e o Barco, para colo
car a primeira pedra da estación 
de autobuses desta. última locali
dade. En Monforte inaugurarían 
os 12 quilómetros de estrada 
que separan esta vila de Bóveda, 
incluida unha nova ponte sobre 
o rio Cabe. Os problemas sen 
embargo non se facian esperar: 
o presidente non contestaba á 

· criación dunha área de saude en 
Valdeorras (logo asumida polo 
Parlamento grácias a unha fuga 
socialista) e-,...negaba, pesie aos 
requerimentos dos viciños e . re-

. presentantes da comarca,. a ne
cesidade de realizar a · autovía 
céntral do Sil, sinalando que era 
abando- coas de norte e sul. O 
PSG-EG respostaba decindo 
que- "o presidente minte cando di 
que as autovías Benavente-Vigo 
e Benavente-A Coruña están in
cluic;las no plan de desenvolvi
mento rexional". No Barco había 

·. aí'nda outro problemas: o alcalde 
non sabia nada, dous días antes, 
da visita proxectada para colocar 
a primeira pedra da estación de 

· autobuses e enterouse através 
do PSOE As obras non estában, 
por outra parte, ainda aprobadas 
P?lo concello e lembrábase que 



'l:AXE ADOITA A 
PREPARARSE OS 
SEUS PRÓPRIOS 

. RECORRIDOS,. DE 
MODO QUE PO~D~A-
REALIZAH o ·MAIOR 
NÚMERO DE 
INAUGURACIÓNS CO 
MÍNIMO DE 
QU ILÓ-=--M-=-=ET==-Ro-=-s-,-----
POSÍ BEL' . ...... 

µnha anterior inauguración, a do 
depósito de augas, tora realizada 
sen ter rematado as obras e con 
defectos de construción. No mo
mento da visita de Laxe a meta
de da povoación 'da localidade 
levaba catro dias sen auga. O 
presidente prometeu atopar 
unha solución inmediata. 

Os periplos inaugurais, como 
se ve, non sempre son felices e 
de cote as obras realizadas non 
cubren máis dunha pequena par
te das imperiosos necesidades 
existentes. 

Ao día seguinte Laxe e Prese·· 
do facian unha nova rota, desta 
volta pola comarca de Berganti
ños, inaugurando o espigón do 
porto de Carballo, a estrada en
tre Agualada e Baio e as obras 
realizadas no porto de Malpica . . 
Ficou sen inaugurar o polidepor
tivo desta vila, por considerar o 
concello que antes debían rema
tarse os acesos ao mesmo. A 
inauguración posponse para o 
día 26, se a axenda inaugurativa 
do presidente da Xunta o permi
te. 

O Partido Popular non dúbrda
ba en emitir unha dura nota con
tra as inauguracións no porto de 
Malpica. Ao parecer fora Albor· 
quen aceitara o investimento a 
realizar, confiando engañar alias 
municipais que logo serian para 
o BNG, polo que mesmo chama
ría aos membros da cofradía 
para lles rifar polo estrepitoso 
fracaso. O PP sinalaba que ainda 
que o novo dique había tempo 
que funcionaba, Laxe e Presedo 
preferiran deixar a inauguración 
para a precampaña eleitoral. 

A competitividade inaugurativa 
non foi aquí u11 caso aillado. Sér
va de exemplo "a desfachatez 
dos socialistas", segundo o PP, 
ao "reinaugurar recentemente as 
instalacións do INEF de Bastia
gueiro", tanto polo que tamén. 
competiu o presidente da Dipu
tación, -Fernández Moreda, ten
tando "vendela como froito da 
sua Kestión" , pesie a levar só uns 
días no cargo que estentaba Ro-
may Beccaria. · 

INAUGURACIÓNS 
. DERON PARA TODO: 
PRESEDO 
INAUGUROU EN 
RÁBADE UN PASO 
SUBTERRÁNEO, 
LAXE EN VIGO u·..,..,,.....,N~HA~ 
NAVE FRIGORÍFICA, 
SANTOS OUJO O. -
SEGUNDO SALÓN DA 
XOIERIA NA CORUÑA 
E SINEIRO A 
PRIMEIRA 
RECOLECCIÓN DE 
FRAMBUESAS EN 
ANTAS DE ULLA' 

9ada ~n fixo o que puido 
Por se o relevo alcanzado nos 
meios de comunicación non fose 
abondo, a Xünta · de Galiza 
acompañouse de nümerosas pá
xinas de.. publicidade nos princi
pais diários anunciando tar ou cal 
obra. 

Cada Conselleria tratou ade-

----

mais de espabilar o que "puido. 
Pablo - Padin J desde Sanidade, 
fixo entre~ 'de tódas as. ambu
láncias das que foi capaz no 
tempo dado;· Martínez Losada, 

· conselleiro. de Traballo e Benes
tar Social centrouse na iñaugura
ción de centros · para a terceira 

campaña e Rodríguez Peña inau
gurou as instalai:;ións da Conse- -- . 

-lleria de Pescá en Carril, ainda 
qüe levasen vários meses en fun- . 
cionamento. 

· idade;· González Mariñas, visitou 
os traballos de algunhas obras 
que est4 previsto rematen tras a 

As inauguracións deron · para 
todo: Presedo inaugurou en- Rá
bade un paso S!)bterránéo, Laxé 
en Vigo unha nave frigorífica e un 
mdnumento· ao ECU (moeda eu-
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Crónica da inauguración incensante 
• 1 • • • • • ' 

31 de Agosto. Sineiro inaugura 
as instalacións da cooperativa 
COGAPEN na Pena (Sárria) 
2 de Setembro. Laxe visita a 
Fonsagrada e Nogueira de Muñiz 
e inaugura a ponte sobre o ence
ro de Salime. 
4 de Setembro. Laxe inaugura o 
Congreso de Direito Público In
ternacional. 
6 de Setembro, Santos Oujo 
inaugura o segundo refúxio turís
tico que construe a Xunta na pa
rróquia de Rivasaltas (Monforte). 

sobre a primeira pedra da esta
ción de autobuses do Barco. 

· ·Laxe e Presedo inaugura os_ 
dez quilómetros de estrada entre 
Monforte e Boveda e descubre. 
unha placa na nova ponte sobre 
o rio Cabe. 

Mariñas visita as obras -da Es
cala Galega "de ·Administración. 
Pública e sinala qu,e a inaugura
ción poderia ser en Novembro. 

Rodríguez Peña inaugura as 
instalacións , de Conselleria de 
Pesca en Carril que xa levaban 
vários meses en funcionamento. 

BÚrela. ·-
Laxe e. Juan de Borbón inaugu

ra a VII Semana de- Estudos do 
Mar na Delegación da Coriselleria 
da Presidéncia da Coruña. 

Presedo e a alcaldesa da Es-
. trada asinan un convénio para a 

construcióñ de tres estacións de-
puradoras. . 
28 de Seteinbro. Presedo inau
gura unha depuradora en Guifiriz 
e un páso bab(o a v1a férrea en 
Rábade. 

ropea), Sa~tos Oujo · o Ségundo 
Salón da Xoieria na Coruña e. Si
neiro a .primeira recolección de 
framb_uesas en Antas de Ulla. 
Pero Laxe levou en .todo caso as -
de gañar: en Cerceda inaugurou 
a "Vita deportiva Presidente Gon
zález Laxe" ·e na Coruña, .na Gre
la concretamente, puxo a primei
ra pedra do Labóratório de Me- . 

-tais Preciosos. o,. 

,/ 

~ 

~ 
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PEPE CARREIRO 

inauguración do centro de Rába
de· polo retraso nas obras. 
6 de ·outubro, taxe coloca na 
Coruña a primeira pedra dunha 
residéncia para a T erééira ldade. 

- Pablo ·Padin preside o acto de 
entrega dt!nha ambuláncia · ao 
concello do Paramo. 
7 de Outubro. Martínez Losada 
inaugura o Centro de Servícios 
Sociais· de Redondela. -
9 de Outubro. Laxe inaugura _a 
casa do concello de Cervo .. 

Padin rnaugura a Oficina de tn:
formación · ao Consumidor de 7 de Setembro. Laxe e Martínez 

Losada inauguran un fogar da 
terceira idade na· Coruña. 

19 de ~tembro. Lax~ [naúgura . 
en Carballo o espigón do porto. 

29 de Sete~bro. Laxe e. Aniceto 
Núñez inauguran en Vigo os· colé,. 
xios de EXa remodelados pola 
X unta. ·.Cambados. · 

Laxe. ina11gura un mqnumento 
aos pilotos de avións contrain
céndios falecidos o ano pasado 
en Lavacolla. 

Santos Oujo inaugura o Segun
do Salón da . Xoieria Galega na 
Coruña. 
11 de Setembro. Laxe visita o 
Saión da Xoieria antes da clau~u
ra. 
12 ·de Setembro·. Martínez · Lo
sada inaugura en · Muros uríha 
Axéncia Municipal de Emprego.· 

Alfredo Conde inaugura · unha 
exposición do pintor madrileño 
Angel Orcajo na Casa da Parr;;. 
14 de Setembro. Sineiro inau
gura a primeira recoleción · .de 
frambuesas · en Barreiros (Antes 
de Ulla), da empresa navarr!i. 
Arotz SA. . 
17 de Setembro. Sineiro inau
gúra a Feira Ánual de Gando de 

: Pedrafita. · 
18 de Setembro. Laxe e Prese
do descubren -a placa instalada 

Laxe e Presedo inaugüran a es
trada ·entre Agualada e Baio. · 

Laxe e Presedo inauguran as 
obras ·realizadas no porto .. de M~
picá, rematadas meses atrás. 
21. de_Setembro. Santos Oujo 
inaugura en Santiago as Xoma
das de Estudo e Desenrolb Co
munitário. · 

Presedo coloca a primeira pe
dra da Praza da lgrexa da Estra-
da.· · , 

· 22 de Setembro. Laxe inaugurá 
a depuradora de augas do Tam- ·. 
~a . 

Laxe clausura as Xornadas de . · 
-Estudo ·e Desenrolo Comunitário.· 

Martínez Losada o Centro Base 
de Minusválidos de Pontevedra. · 

Alfredo Conde e Gómez Nava
·rro asinan en Pontevedra ·un con
vénio de colaboración para cons
trucións deportiya~ enfre a Co_n
selleria de Cultura e o Consello 

. Superior de Deportes. 
2S-de Setembro. Martínez -Lo
sada coloca a primeira pedra da 
Residéncia da Terceira . ldade de 

Laxe inaugura en Vigo unha 
nave frigorífica. da empresa Freí-. 
r~mar. . , 
. Laxe descubre en Vígo un mo-

numento ao ECU. . · 
30 de Setembro. Laxe, Alfredo · 
Conde e o p.residerite da diputa
ción da Coruña, Femández More-: 
da, inauguran un complexo de
portivo en Cerceda que leva o 
nor:ne ·do presidente da Xunta. 
l de Outubro. Laxe coloca a pri
meira pedra dó Laboratório de . 
Metais Preciosos na Grela (A Go-
r:uña). - · 

Rivas Fontan anúncia que entre 
o 16 e o 21 de Outubro darán-co
mezo as obras do ' coléxio de 
Marcón '(POntevedra). 

González Laxe e os consellei
ros de. Educación e Agricultura 
asisten' ao acto dé reabilitaCión 
·de Bibiano Femández, cat0clráti
co de Instituto en Pontevedra. 
2 de Outubro. Laxe asina en Lu-

-, xemburgo ·un- créqito para Galiza 
de 4 mil millóns de pesetas. 
. Pablo Padin inaugura un centro 
sánitário en PoL Posponse a 

- Guiña inaugura o aceso ao Co
léxio Universitário de Vigo. 
1 O de Outubro. lnágurase a . 
·nova s~ do Parlamento galego. 

Fernando · Salgado asiste en 
Vigo á inauguración dunha p•anta 
de poliuretan·o. · . . -
11 de Outubro. Laxe e Presedo 
inauguran a variante Santiago
Noia. 
1·2 de .Outubro. Laxe, ¡:>resedo e 

. Soto inauguran en Vigo 1 quiló
metro e médio de estrada na. 
Avenida de Samil que leva furi: 
cionahdo xa dous meses. 
14 de Outubro. Aniceto Núñez · 
e Carlos Pajares inauguran a resi~ 
déncia univ&rsitária Bosque da 
Condesa en Santiago. · 
15 de Outubro. Padirí fai entre-

. ga en Pontevedra dunha Unidade 
Móvil de Información. e Defensa. 
·do Consumidor. · 
18 de Outubro. · Pablo Padín 
preside o acto de entrega_ dunha 
ambuláncia ao concello de Silla
da. 

L 
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XESUS CAMPpS 

. . 
Os italianos, que ademais de .. asemellarse 
ben a nós teñen a n:iaior'gala e .honra a de 
conservar e_ preservar a beleza do idióma 
latino, adoitan sintetizar os mellares dese
xos para os amigos coa palabra "Aµguri", 
que ven significando algo asr como "Que· 
vaia ben!", "Saudiña e cante o· melro" ou 
se cadra o sinxelo . e contundente "Que 
vaia ben". · . 

Aqui polo menos- os de a pé ·ternos re
cursos idiomáticos soprados como para 
desexar venturas, das boas e. tamén das 

· ruins. P.ode que aqui sexamos m~nos re
nacentistas e algo máis barrocos, pero 
cando menos calquera chantadi.no, cla- · 
quera. ponteareano ou calquera camariñán 
é posuidor desa cultura elegante e preci
sa, tanto como preciosa, que qonverte .as 
palabras, as frases e os ditas pontuais en · 
xoias agradecidas. · 

Ai se os paisáns governásen! Ou, xa · 
.postas, ai de nós, eleitores pasivos., ou 
cando máis, abaixo firmantes, se os nasos . 
representantes 'atendesen a saoé11cia po
pular como, poño· por caso, . Beiras ou o 
ocorrente Portomeñe!. .. 

Tristemente, e na política de altura, a 
palabra cedeu ante os embistes -ou em
bustes, que en cuestión de .ortografias un 
ás veces non se dá adarado- da pala
brería. Frase P.or frusleira, ide~ po desídia, · 
e retomando o comezo -destas. liñas, au
guriqs 'p9r inaugúrios. Porque aqur, alá ou 
acolá o que se dan non son pasos, cór-

. tanse titas. Haxa ou non marujita e .tesou
ras polo médio. 

Nos tempos aqueles que se dan en cha
mar pretéritos pero que aí segúen, ós fac
tos inaugurais tiñan cando menos un ' 
aquelmonumen~I. mussoUniano,g~ndio- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

so. No "Noticiário español/, aquel ínclito ·uor vida os anúncios fixos que recordaban 
."No-Do" · que arrecendia na locución aos visitar: o bar"do cine durante o descanso. 
partes de guerra de Queipo de Llano, Pobre qaqueles noticiosos que un de-
tiombos ~platillos servian de wagneriana testaba . daquel? pero que agora añora. 
banda sonora ás reportaxes que·relataban desde qu.e a televisión se empeñou en su- · 
as inauguracións de imerisas pontes, vi-' plir o: seu labor. Porque, ·que foi de Ri
vendas pará colonos, tel~- clubes· ou cal- . chard Kimble? E de Perry Mason? E de 
quera bochinche que tivese alomenos ca- Hop Sing', o mucamo da Ponderosa? 

" tro paredes e adesións populares no en- Fóronse todos para as madrugadas, 
torno. convertidos en matéria discóntínué;l para 

·Morreu o ''No-Do", como pasaron a me~ xubilados insomn~. noitébregos resaca-

.. · .. , 

.,.f ODO SERVE PARA SER 
INAUGURADO: UNHA 

OLIMf;>IADA, UN LIGUE, UN 
ANDAMIO, UN .POSTO DE 

TRABALLO OU UN 
ACCIDENTE LABORAL' 

; . 

.. r f' ..- , • 

dos ou simples cronistas de televisión· con 
prétenslón ilusa de exercitadores de Gríti
ca do médio. 

Volve· Bat-Man á televisión 'pero, ai, Se
ñor!!, volve desde vinte anos atrás e.o que. 
se anúncia non é p sua :-eposición senón 
a sua inauguración. 

Todo serve para ser inaugurado: unha 
lancha rápida, unha amblJláricia, unha 
qlimpiada; un aniversário ou un cabodano, 

·un grupo escolar, unha obra, un andámiq, . 
unha copa, un ligue, un poste de traballo, 
un accidente laboral, unha película esque
cida e, se se me apura, un país. 
· Non é broma, existe unha campaña per

. feitamente deseñada (as orquestas con
fórmanse con alegrarnos as festas e os 
ouvidos) se§undo a que este país xa non 

-preCisa ser vertebrado (sup,onse que que· 
a Galiza xa nen columna vertebral lle que
da que a sosteña). ~ste país non pode en
gancharse ao famoso tren, non senda ao 
"Fogue~e" ou ao ferrobus. Este país non 
necesita que lle vendan o progreso, deso · 
xa se er:icarregan os xornalistas lugueses. 
Tampouco serve falar dun Faro Atlántico, 
como Voz Ideal da Rexión. Xornalistas hai 
a centos e a Diário. 

Que resta entón? Que pode facer un ga
binete para anovar ese ritual de confianza 
eleitoral que tanto se repete? Pois iso: 
acudir de novo á filmoteca, pegarse unha 
boa enchenta de No-Dos e entregarse ao 
reviva!. De maneira _Que non paga a pena 
abrir a boca de papo. Xa nolo irán vocife
rando pala televisión, pela rádio, pola 
prensa, no bar e a bordo do taxi. 

-Veña Presidente, cántenos algo que 
a xente está ansiosa por saber. 

-Conforme. Mire vostede: queda inau
gurado este micrófono. Queda inaugurado 
este cassette. Queda inaugurado esta .:á
mara. Queda inaugurado este gardaespal- ~ 
das. E estes que apla4den quedan tamén 
inaugurados. E dígame, só por curiosida
de, cal é o seu neme, amigo? 

·-eordeiro, señor Presidente. 
-Conforme. Torne nota, Ramírez. Este 

señor queda inaugurado, Como dixo Car
neiro ou Cordeiro? o 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa_ 
especialización 
en libros 
galegos 
e portugueses 
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ELEICIÓNS AO PARLAMENTO DO ESTADO 
.-

O tema dos incéndios ponto. clave esta semana 

Un ha. campaña dirixida aos . meios de comunicaciórl 
. • A. EIRÉ blemática galega centrou a cam

paña ca tema dos incéndios fo-
restais como estrela, con mani
_festación incluida, paro. eleitoral 
·do PNG o dia 17 · (sorpredente-
mente, non parou o domi_ngo dia 
15) e sáidas áJuz dos responsá
beis das celülosas · botándolle . 
unha .man ao PSOE. 

Pero o ,Governo, átravés do . 
control do meios de comunica- · 
ción, · cun evidente domínio das 
técnicas • public;itárias, pretende · 

marcar a dirección da campaña . 
. eleitoral, intentando desviala o 
máis posíbel de calquer análise 
da xestión anterior. 

Primeiram~nte foi Pelipe Gon-· 
zález q-que anúncia DUnha entre
vista, como quen non quer a 
cousa; que pode ser a última vez 
que se apresente a un has . elei
cións presidénciais, · remedando , 
a~ realizado no. congreso socia-

Non asistiron PSOE, PSG-EG e CG 

A~ordo_ p~a defender Lugo en Madrid 

lista, agatdando a aclamaclón . 
A segunda es~rataxema em- · 

· pregada nesta ·semana foi a de 
' anunciar un posíbel pacto con 
EU. Tentan neutralizar·asi a un.ha 
forza en alza a basé do eleitora
do socialista dando a imaxé de 
que non hai' tanta · diferéncia e, 
sabedores de que _ese pacto é/ 
unha das queréncias · do PC~. 
pero que non pode, como fai 
Santiago Car~illo, pólo como 
ponto eleitoral pois apreséntase 
como a alternativa. -

Pem existe tamén unha "infra
campaña" case nunca reflexada. 
Aque~a que de~de os gab_inetes 

As campañas eleitorais actuais 
apreséntanse á opinión públiéa 
com_o se na realidade fosen o re
flexo que delas dan os meios de 
comunicación: proporcional ad 
tempo concedido polas lV e a 
influéncia nos diários e nas emi
soras (a campaña do BNG non 
existe, por exemplo, para "La 
Voz de Galicia"), até o ponto que 
xa a maioria dos partidos talan 
non para os presentes no mitin, 
senón para que recollan .as suas 
palabras os xornalistas que se
guen a campaña formando parte 
integrante da troupe eleitoral 
partidária ou as respectivas ofici
ñas de prensa. 

PartiOo Pópular, Esquerda 
Unida, Partido Nacionalista 
Galega ,e Bloque Nacionalista 
Galega, reun¡ronse en Lugo a . 
instáncias desta última forma
ción política, acordando ·sus.:~ 
·cribir un decálogo para defen
der no Congreso .madrileño 
p9r parte de calquer dos de
putados que saia elexido nas 
formacións firmantes. A esta 
reunión non asistiron o PSOE, 

zación da província; a recla
mación .de zona catastrófica 
por mor dos incéndios; a solu
ción· do problema do- augar
deríte; a defensa da ria de Vi
veiro; as vias dé comunica-

· de prensa da Xunta convocan 
Programas e solucións, que di

feréncian aos diversos partidos, 
non teñen cabida nunha "panta
lla eleitoral" , que só proxecta fra
ses para a galería, pronunciadas ' 
polos líderes españois" que de
mostran que os socialistas gale
gas non son ninguén sen os de 
Madrid, mentres Fraga fai a sua 
própria propaganda, escamo-
-teando a vertente galega que 
pretenden darlle os partidos au
tóctonos; constante na sua cam
paña elitoral na puxa por apre
sentarse como alternativa cara 
Madrid e romper a inércia dun 
eleitorado que, até hoxe, sempre 
primou nos comícios xerais ás 
formacións estatais. 

Pésie a todos estes condicio
nantes na última semana a pro-

RECOMPOSICIÓN DO CENTRO POLÍTICO 

PS&-EG e CG. _ . 
O acordo, que se pode ·cali- _ 

ficar como progresista, obli
gará a que os ·deputados lu- 
gueses destas formacións de
fendan un tren de laminado 
·para San Cibrán e a potencia-
ción de Frigsa e Exminesa, 

. dentro da loita pala industriali-

. ción, en especial o tren de 
Montarte; · a loita contra o en
cero do Gran Suárria; a apli
cación da lei de ~gricultur~ de 
~ontaña, o problema da cuo
ta' láctea e do sector cárnico 
asi como a reforma dei Seguri
dad~ Social Agrária e a elimi
nación -da Cuota empresarial; 
a loita contra a eucaliptizaeión 
do país e contra as celulosas 
e, ·Por último, a investigación 
do -ocorrido ca buque -"Ca
.son" e as sua~ repercusións 
na província. · O 

A CPG non se une a CG alertando sobre a reconstrución do centrismo 

S.0.S. por unha piña en rodaxas 
.A. PRIETO/A CORUflA 

Non integrarse en 
nengunha forza política 
nen apoiar nengunha das 
candidaturas ao actual 
proceso eleitbral" é o 
contido máis destacado da 
nota feita pública a fins _da 
pasada semana pola 
Coalición Progresista 
Galega de A Coruña, 
acabando asi con todas 
as especulacións que se . 
viñan producindo .sobre cal 
seria o destino final deste 
chamado "sindicato de 
alcaldes" que son a chave 
da governabilidade da 
peputación de A · Coruña. 

A decisión adoptada polos alcal
des de Abegondo, Bergondo, 
Muxia, Coristanco; Carballo, Ma
zaricos, frixoá, Boqueixón, Caba
na, Dumbria, Zas e Santa Com
ba, bota por terra os últimos co-

. mentários sobre a sua integra
ción en- CG, unha vez desbota- · 
das, por mor da.,.atitude do partí
.do en Ferroi, as posibilidades de 
írense ao CDS. No manifesto de -
"independéncia", porén, deixan 
abertas as portas a unha posíbel. 
confluéncia con outras alternati-

vas que ·respondan "aos mes
mos obxectivos", plasmados 
como "opción centrista, de ca
rácter progresista e inspiración 
galeguista, consciente da nece
sidade de que o noso país conte 
o antes posíbel cunha alternativa 
de centro galeguista que agrupe 
todos os esforzos encamiñados 
a facer de Galiza. o país que 'to
dos ·de~examos". 

Namentras, a CPG continuará 
dedicada á pólítica local, para· o 
que constituirán en breve uhha 
Comisión de Xestión integrad~ 
por cinco persoas er.tre alcaldes 
e concelleiros dos diferentes gru
pos ml!Tiicipais da província. 

Este chamado xa "Centro dos 
doce" está constituído polos al--
caldes e concelleiros que non fo
ron engulidos p,olo furacán Fra
. ga, que pasou todo o entretem
po ·setembrino pateando o pais 
e s~mando . ex-cepegos para o 
PP. A decisión podería non ter 
tra1_1scendéncia algunha, se non 
for porque dela se-desprende un 
dado· qÚe afectará á futura re
composición do. segmento c~n
trista e á futura composición dos 
órgaos de governo ·da Galiza. As 
perguntas que se suxiren en· ?.m
bitos do comentarismo ·poi ít1co 
-son duas: Que ten CG que nori é 
quen de _seducir a_ qoce alc~ldes 
ex-marfanistas -isto é, brega-

artellamento tecnocrático. 

O. futuro ~e CG 
A famosa piña coaga -de certo · 

dos na política e con certa fama 
deeficaces-, que ademais se 
definen corrio centristas e· gale· 
guistas, e proclaman unha nada 
disimulada predilección · polo 
proxectq, coaga? Consecuente
mente, que sucede co que xene
ricamente se ·pode chamar "ba
rreirismo", isto é, todo este seg
mento poi ítico recén chegado ao 
nacionalismo explícito .. Hai quen 
di que. darredor do nacionalismo 
parece planear un complicado. 
conflito de -intereses crematísti
cos ou xeo-políticos,mais a reali- · 
dade é que simplesmerite adoe
ce dunha preocupante falta·. de 
estratéxla sedutora e eleitoral, 
misturada con alguns brótes de 
estreitez persoalista, degradante 
para o proxecto que_ se di pre- , 
tender. · 

, xa en roda:xas e almibre-- pode 
estar ferida de morte como con
secuéncia do- xuízo e . outros 
aconteceres, como ·a. escisión do 
PNG, considerada irresponsábet 
en todos os sectores -da opinión 
política, e o desbaratamento na
cional da CPG. Quiza os deseña
dores do centrismo tomen 'Unha 
nova lección do sopapo demo
crático que previsiblemente con
s·igan n·as -furnas Q 29-0. Quizá . 
toda esa romaria de ··siglas nas 
que cáseque todo o abecedário 
peca -de sospeitoso, non quede 
máis que nún exercício de peda
goxia política da que Xosé Luis 

Ainda que a capacidade dé se
dución norí se~a argumento ha
bitual nqs _comentários poi íticos, . 
aquí adquire especial dimensión, 
xa que un ha forza destas · car.ac-· 
terísticas ten que alternar entre 
un brillante marketing político, un 
contínuo coñtacto e.os sectores . 
dirixentes da economia, a políti
ca local e unha certa intelectuali
dade integrada: e unha definida 
estratéxia poUtica ·que conte con 
obxectivos perfeitamente defini
:dos en temas como polítíca terri
torial, · recursos · económicos; e 

· Barreiro ten que partir axud_ado 
polas diferentes baronías provin
ciais; polos diferentes sectores 
económicos, e por _algun que oel- · 
tro ingrediente imprescindibel · 
como 'é ·a xenerosidade; o prag
matismo é unha estrutura fúncio
nal ~decuada aos tempos políti
cos que corren. 

Comézase _a especular cos. po-_ 
sibilidade dunha nova saída: es
quecer e recónstruir, e a isa 
apunta a declaracjón firmada po
los doce coruñeses que perten
cen a ese barreirismo sociolóxico 

· aos méios de comunicación aos 
actos eleitorais do conselleiro de 
tumo (soci~ista, por suposto); as 
cartas do -PSOE anunciandolles 

-as c,omunidades veciñais a sub
vención para unhas 'obras antes 
de facerse o.ficial, como se fose 
causa partidátia'; a prepoténcia 
usando os báculos das. farolas 
mália . á que en dous añteriores 
comícios a Xunta Eleitoral fallase 
en contra, -coa agravante de que, 
no caso_ de Vigo, o PSOE lle 
otorga a concesión a unha em
presa propriedade do tránsfuga 
Alvite. 

O problema estriba ademais 
en que a esas campañas de pan
talla, que resultan as máis af~ti
vas, só poden acede_r os escolli
dos de antemán. O 

que, en troque~. non se sentiron 
atraídos polo imán dos realmen
te leves encantos coagas. Fa
cen9o proxección eleitoral das 
actuais ·da circunstáncias políti-

. cas, cabe a posibilidade de que 
o CDS resulte parlamentariamen
te máis forte que - CG; que o 

- PNG-CG despareza, e que o na
cionalism·o se vexa reducido ás 
duas forzas da esquerda. Todo 
indica que o centrismo gal_eguis
ta desperdiciaría, de seguir con 
esa dinámica.miles de votos, que 
unid.os, programados e ben pro- · 
mocionados, . poderian multipli
carse en escanos. 

Co-as perspectivas abertas 
logo da absolución ae Barreiro-; 
todo segue apontando a que a 
falta de luz nas cabeza$ dos múl
tipl~s estrateQaS non·vai" favore- -
cera consecución do mínimo de 

- influéncia necesária para impedir 
unha maioria absoluta co epicen
tro de· decisión fóra de SantiagG. 

Qt.ier a CPG coruñesa chamar 
a atención sobre este panorama 
desalentaoor? Se cadra, est? in
terpretación é unha inx~nuidad~. 
E se cadra, é a, notícia máis sus
tanciosa que deu de si o centris
mo desde que o seu líder natural 
foi momentánea e felizmente se
_parado dos alfo~ muros da xustí
cia. ·- O 
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O Can-abouxo,. 
candidato ao Senado, contesta ás, perguntas deA Nosa -Teffá 
'As. compañias de Jmaxe queren que quite a puc~a e.que tale -con:ia_ os·.' da TVG'· 

Xosé Lois, o dibuxante 
ourensán pai, entre outras 
persoaxes, do simbólico, 
· Carraboüxo, colabórador 
tamén des te semanário, 
é candidato nestas 
eleicióris polo BNG, como 
xa o fora nos pasados 
Cbmíci9s europeos, co 
surprendente resultado 
daquela de que várias · 
dúcias de ourensáns 
optarán por introducir. na 
fuma, no canto da 

· papeleta eleitoral, un 
debuxo do Carrabouxo. 
Desta volta, interpretando 
o seritir popular, 
·decidimós entrevistalo a. 
el: a ese home enxóito e 
longueirón, cunha pucha 
que lle tapa os ellos. O 
Carrabouxo, candidato ao ~ 
senado., contestou ás · 
í10sas p~rguntas con 
moito _acougo e moito 

/ 

siso, pór algo. todos nos 
id?ntificamos tanto con el. · 

ceso, somo capaces de ·tace- · 
lo, palabra", irnos percurar que -
iso no.n suceda. . 

Que faj unha- persoaxe aceda 
e retranqueira, apresentándo- _ Din · que . a ·política e para os· 
se de candidato ás eleiéións? políticos, que-Sort os que viven 

O asunto e doado de espricar; 
despois dunha semara de ten
~ións, negociacións e liortas in- . 
ternas no partido, como sem
pre acorre á ·hora ·de elaborar 
as listas· eleitorais, e debido ao 
pouco peso da miña facción 

·dentro del, sain nominado. 
Cal é o seu programa? 
Baixo o lema "Galiza en retro-

: dela. Vostede non é político. 
Que pensa diso_? 
Está trabucado. Eu son político 

, ·de toda a vida; o que pasa é . 
que as compañias de imaxe ~ 
ma~keting dinme que sé non 
abandoo a pucha e máis o . 
acento de rueiro . e. non falo 
coma os da lVG; non se fan 
cargo de min. Que non é reridá
bel. 

É verdade que-os políticos son 
todos iguais? · 
Vostede alucina, nunca viu ao 
Portomeñe a carón do Beiras? 
Vostede ten moitos amigos; 
que din disto das eleicións? 
Din q~e e bon que h_axa elei
cións, para que lle dean outro 
golpiño á carreteira, rematen un 
alcantarillado,. poñan un· teléfo
no, unha luz .. 
Non cansa de ver tanta propa
ganda, e máis vendo os cartos 
que gast?n os políticos nela? 
Hai propaganda demais; e os 
cartas ·que ·se gastalil abonda-

GRISES MUNICIPAIS - - - -

Tras dous _meses de. peche 9s v.iciños de_Allariz. non ceden 
- . -

rian ,para mercar 100 avionetas 
para apagar os incéndios. Pero 
tamén é bon que sigan deica 
que a xente empece a aborre
cela e non faga caso da propa
_ganda e empece escoitar aos 
que est,amos arredor. 

Como v~i facer a campaña, 
con poucos cartos? 
Eu con ·-mil pesetas para taba
co, viña e gasolina para a moto 
arranxome. · 

/ 

Como vai facer no Senado, 
que non deixan fumar? 
Alédome de que me faga esa 
pregunta. D 

Confírmase o ~ re~0itamento pop·utar a Pérez Camba, .. 
nas portas do test el0itoral · do_29 
G pasa.do dia 11 cumpríronse dous meses de pech~ que 
viciños-de Allariz protagonizaron no interior do seu : 
Concello, para protestar~n pola política "personalista, 
arbitrária e ant.idemocrática" do seu alcalde, Leopoldo 
Pérez Camba, da coalición Partido Popular-Centristas · 
de Galicia. O peche,. que comezou como protesta poía _ 
falta de soluc.ións .ao problema da contaminaci~n do ria , 
Arnoia, acabou converténdose nun amplo mov1mento 
cidadán en demanda de solucións globai~ á ·diyersa 
problemática municipal. 
• Lóls CASTRO/OURENSE que se xogaba a sua "p~ltrona" 

e tamén polo apoio explícito que 
Menfres o Bloque Nacionalista .recebeu dos seus 1 íderes Manuel 
Galega, que canta. eón catro Frag~ · e Manuel Montero, que t.al-, 
concelleiros- en Allariz, esixia a vez terian ho.xe máis dúbidas 

-dimisión incondiciorn,il do primei- para apoiar á un alcalde que aca-
ro maridatário de cara .a buscar ba de ·provocar un acto, califica
unha saída negociada ao confli- do de incívico pola própria Admi-
to. Unha saída na ·que o Bloque, nistraci6n autonómica, contra un 
en . declaracións · públicas, non povq que se atopa b_aixo a sua 
puña como condición o aceso ao "batuta", e nunca mellar dito. 
governo municipal, senón a sol~-
ción aos catro ou ci.nco pontos Hai taA só uns días que estou-
fundamentais reivindicados po- paba o escándalo, cando mém-
los viciños. Vnha saída, -enfin, bros do movimento viciñal que 
que pudo c~mcretarse na disolu- se atopan pechadqs-na Casa do 
ción da Cor¡:joración, ta! e como · Concello denunciaban aó alcalde 
propuña · o Bloque e que nun por. roubarlle-la auga da traída. · 
princípio afirmou aceitar o PP- . $egundó puderon c9mprob~r os 
CdG, sen pór os. meios necesá- - meios de comunicaciórr, Pérez 
ríos para que se levase a efeito. Camba mandarsi construir unha 
Pola contra, Pérez Camba, atrin- tubaria que, enganchada na xeral 
cherado nós seus "cuarteis de ·de bombeo aos depósitos que 
verán", obstaculizou · desde o . surten de água a Allariz·e Taboa
prindpio a abertura de calqu_er dela, sur,ninistraba água a unha 
vía . de diálogo, ~en dúbida por- granxa da sua proprie~ade. O 

feíto: pasto en. coñecimento da 
COTOP, que investira no proxec
to de abastecemento 135 millóns 
; de pesetas, foi calificado .como . 
"pirata e incívico" polo próprio 
Delegado Provinc.ial. A resposta · 
do alcalde ás acusacións dos vi
ciños marcou o colmo do cinis
mo "o · c.idadán Pérez Camba so
licitou água ao alcalde Pérez 
Camba, e esta concedéullaº. A 
própria COTOP retiraria _a tubaria 
pirata, pero queda ainda por ava
liar o alcance final da avería. Tan-

. 'to 1a C.OTOP como os viciños e o 
próprio grupo · municipal do BN.G 
estU:dan accións leg¡;¡is contra o 
alcalde, que demostrou ser, máis 
que un "'zorro" como o alcuman ·· 
en Allariz, · un auténtico novato 
-nestas lides políticas, xa que a 
ninguérj se lle acorre - ievar a 
cabo tal "falcatruada" a esc;;asas · 
datas das eleiCións. Sen embar
go, éste tipo de accións parecen 
ser corrente na sua forma de ac
tuar en épocas ei'eitorais, xa que 
os viciños acúsano tamén de 
propiciar enganQhes ·de luz "gra
tuítos" á rede xeral, a cámbio de 
votos. -

O Test eleitoral terá a sua 
· influéncia 
. Dous meses de peche na Casa 
do Concello que se saldan, ~se
gundo o concelleiro do . BNG 

. Anxo Quintana, ''coa confirma-

. ción do rexeitamento popular de 
Pérez Camba". Segundo o edil 
nacionalista, os viciños atópanse 
agora en disposición de normali
zar a vida administrativa ;'sobre
todo diante dese test que van 
·supor as elelcións, que axudarán 
a clarificar a situación poi ítica en 
Allariz". Para Anxo Quintana, o 
sucedido nestes dous meses 
"tense que ·reflexar eleitoralmen
te nas urnas, non tanto por inte
rese partidário, xa que o BNG 
ten asegurado un bon resultado 
·á m.arxe do conflito, senón para 
demostrar o rexeitamento popu
lar ao actual alc~lde, .especial
ment~ despois do que acaba de 
facer". O .concelle1r_o agarda,. sen 
embargo,. que este rexeitamento 
se canalice através do voto ao 
BNG'. - .. 

Polo de agora, segu.e firme a 
postura dos viciños, e tamén a 
ledícia porque, de momento, te
ñen gañada a batalla. E para co
memorar os dous meses de pe
che, o movimento viciñal levou a 
·cabo diversos· actos festivos e 
gastronómicos, ademais dos po
líticos, xa que foi en Allariz onde · 
o BNG · comezou a sua campaña 

. eleitoral na província de Ouren.:. 
se. Non en · balde, e á marxe do -
conflito, ~ citada organización , 

· co.nta en Allaríz coá metade dos 
concelleiros que terina província 
ourensá. · · Q 

iii E-stratéxia reivindicativa 
no Ferrol. Partidos ·e sindica
tos de ámbito galega reuníronse 
no ·Ferrol para programar e con
cretar a sua estratéxia reivindica
tiva de reindustriálización de Fe
rrolterra~ 

Entre os acordes ·tomados fi
gura o de convocar diferentes 
reunións con comerciantes 
AA.W. e alcaldes (a reunión xa 
asistiron os de Ares, Fene e Na
rón), no que se debata un docu
mento de reivindicacións míni
mas coas que podan negociar. 
coa Administración central, para 
garantir unha série de medidas 

_· de criación de emprego na co
marca. 

Nos próxir110S dias elaborarán 
un documento de reivindicacións 
mínimas que lle apresentarán 
aos Sindicatos e partidos espa
ñois para que o asuman. 

Estas formacións teñan xa 
convocada unha manifestación 
para o próximo día 22 de Outu
bro. Os galeguistas manifestaron 
que non pretendian estabelecer 
competéncia algunha coas orga
nizacións estatais. O 

• Obxección para todos en 
Europa. O Parlamento Europeo 
reclamou para todos os mozos 
dos paises da CEE o direito a ne
garse, en 9alquer momento, por 
motivos de obxección de con
ciéncia, a prestar o servício mili
tar, con ou sen armas. Conside
ran que a mili, en calquer das 
suas formas e xeitos, "non se 
pode entender como unha ex
cepción da cooperación na de
fensa da cidadania, senón como 
outra maneira de exercela. 

A citada resolución foi aproba
da por 82 votos a favor, 69 en 
contra e 43 abstencións. 

A resolución considera tamén 
que a obxección debe poder 
.exercerse en calquer momento 
do servício, non tendo por que 
alegar con anterioridade. 

Os verdes abstivéronse por 
. considerar que a redacción defi

nitiva "segue a penalizar aos que 
elixen ser útiles ao país de ma
neira distinta ao servicio militar". 

o 

• Pola libranza dos sába
dos na Banca. A CXTG e a 
INTG infciarán a partir do 23 do 
mes que andamos, utiha campa
ña nos sectores de Banca e Cai
xas pola libranza dos sábados. 
Amais dun reparto de carteis e 
outras clases de propaganda es
crita .por todas as oficinas da Ga
liza, tarase unha recollida de asi
naturas esixindo das patronais a 

·inclusión do sábado libre dentro 
dos próximos convénios. Tamén 
están previstas outras accións 
como peches e concentracións 
de ados en várias localidades do 
país. Entrambas c.entrais consi
deran que "pésia a deixadez e 
entreguismo con que actuaron 
os sindicatos estatais, este con
vénio debe resolver esta reivin
diucación tan ·sentida polos' tra.,. 
balladores, que entre outr~s cau
sas $erviria para reducir horé!-s de 
traballo e polo tanto favorecer o 
mantemer.ito do erilprego que 
ven decrecendo no sector dunha 
maneira alarmante desde hai . 
anos". 

Nun documento respaldado · 
palas duas centrais, indicase 
que ºº aumento da mecaniza
ción inte.rna e o serviio cada vez 
maior 'efe 'caixeiros automáticos 
non se pr:oduce o máis mínimo 

-deterioro na atención ao clienteD . 
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CONTRA o. LUME NO MONTE 

Mobilizáronse dwas-mtl peffioas eri ·Compostela · 

O aPoio da. nlaioria dos partidos 
á man.ifestac.ión contra os incéndios - . ' ' ; 

foi só testemuñal 
.A.E. 

Unnas duas mil persoas 
manifestáronse o Domingo 
aia 15 contra os incéndios 
baixo o lema de todos 
contra o fume, o que non 
impetjiu que a maioria dos , 
partidos políticos desen só 

· un apoio meramente 
testemuñal pois nen 
mobilizaron aos seus 
militantes nen mandaron 
sequer represéntación. 
Agora os convocantes, 
constitu ídos en 
Comisión Xestora, van 
seguir defendendo os 
nosos montes. 

discutir. se a desconvocaban ou 
rían. 

A maioria dos· partidos- políti-· 
cos .que se aderiron nen sequer
mandaron representantes, cen:.. 
trándose na campaña eleitoral. 

Destacar -a presenza de -mili-
. tantes do BNG, que decidiu 
aprazar os actos. eleitorais para 
asistir á manifestación, con to
dos os principais líderes candi
datos á cabeza, asi como de Es
querda Unida. 

Tampouco os alcaldes convo
cantes puxeron moito empeño 
en mobilizar aos seus concida
dáns, destacando só a preséncia 
de grupos de persoas de Carno- . 
ta (alcalde do que saiu o chama
mento para a convocatória), e 
Noia. 

extinción -dé xeito comunitário; 
dotar aos concellos de medios. -_ 
própriós; modifiéación do código 
penal; un ·plantexamento novo 
dqs· medidas ·.de pronto auxílio; 

, medidas para áumentar o rendi
mento económico dos montes e 
a posta en marcha de· programas 
de educación meio-ambiental r 

para os nenos. -. 
Entre· es~es dez pontos· salien

ta asimesmo a condena ás de
claracións do Conselleiro Sineiro, 
que facia responsábeis de- moi- -· 
tos dos incéhdios aos concellos 
por non querer colaborar e a esi- . 
xéncia ao Governo central e á 
Xunta dunha explicación pública 
sobre as causas desta prolifeq:i
ción intencionada de incéndios, 
ao tempo · que consideran que é 
neglixente e sospeitoso que nen 
a Administración Central nen a 
autonómica tenan dado . unha . 
versión oficial él- este respeito. O 

O reclamo de que para a próxi
ma lexislatura sexa aprobada a 
ulei de Iniciativa Popular Fores
tal", a ameaza dos 20 alcaldes 
convocantes de non asumir as 
compéténcias que a lei lles atri
bue na loita contra os incéndios 
se non se lles dota dos meios 
necesários; a esixéncia ao Go
verno central e a Xunta dunha 
explicación pública sobre as 
causas da proliferación intencio
nada dos lumes, ao tempo que 
califican de neglixente e sospei
toso que nengunha desas duas 
administración teñan dado unha 
versión oficial a este respeito e o 
anúncio realizado polo BNG de 
que promoverá unha investiga
ción sobre as causas dos incén
dios ante a Fiscalía do Tribunal 
Superior de Xustiza, foron as no
vas máis importantes da mani
festación de todos contra o 
fume, convocada por vinte alcal
des, constituídos en Comisión 
Xestora, baixo o nome de Defen
damos os Nasos Montes e 
apoiada polos sindicatos INTG, 
CXTG, CC.00. e as organiza
cións BNG, CDS, CG, EU, PNG, 
PP e PSG-EG. 

As críticas foron unánimes ao 
PSOE por non apoiar a manifes
tación pois, como dician os con
vocantes, o lume non respeita a 
cor política dos alcaldes. Algo 
así debeu pensar o rexidor socia
lista de Culle¡edo, Xúlio Sacris
tán, que non só forma parte da 
Comisión, senón que estaba pre
sente na m·anifestación. 

....... 
-EDITORIAL ·· GALAXIA 

"Galiza arde, a Xunta 
durme" 
Mália as duas mil persoas que se 
manifestaron a organización e a 
campaña para a manifestación 
poden calificarse como un au
téntico desastre. Unha proba pa
tente foi que nen sequer hoube
·se megafonía para ler o comuni
cado final e que o Venres dia 13 
os alcaldes estivesen ainda a 

As diversas consignas corea
das ian dirixidas contra a Xunta 
como responsábel directa da aé
tual situación: Todos contra o 
fume, mentres a Xunta durme; e 
contra o respoAsábel da poi ítica 
forestal, o Conselleiro Sineiro: 
vaia, vaja, vaia, mentres Galiza 
arde, Sineiro está na p_raia; Sinei
ro, traba/la de bombetro e outras 
referentes ás espécies autócto
nas e á plantación· de eucaliptos, 
tales como carbf!illos si, eucalip
tos non. 

Pero tamén se criticou a des- · 
criminación do Governo central, 
que anda afoute cando as catás
trofes son neutra parte do esta
do, pero esquece totalmente Ga
liza, como poria de manifesto o 
alcalde de Camota, Manuel Brea, 
quen resaltou que as perdas 
ocasionadas polos lumes · este 
verán superan os 1 O mil millóns 
de pesetas. 

Galiza, zona catastrófica 
Precisamente, unha das t)eti
cións contidas no manifesto 
subscrito polos alcaldes é a de 
que declare á Galiza zona catas
trófica. 

As outras peticións son a da 
concentración · parcelária dos 
montes; artellar os servícios de 

A POLÍTICA NO. PAPEL 
- ' -

A.EIRÉ · - -

, Máis de seis mil incéndios no ano, 150 mil hectáreas arrasadas polo 
lume, ryiáis de dez mil millóns de pesetas de perda directa, unha po
voación que demanda solucións rápidas e urxentes ... non foi bastante 
para que a maioria dos partidos políticos tomasen eFrsério a manifes- . 
tación contra os incéndios. · 

, ga 1a 

O serviciO do libro galego 

. {. 

SEMPRE 
E , 

GALIZA 
/\_ ltinso R. Gistdao 

-.~. · -. 
· ·::~·· 

- j. '.·~ > -

O noso Compromiso: · 
40 anos facendo libros en gal ego. · 

Os nosos Autores de Sempre: 
Castelao, Vicente Risco, Álvqro 
Cunqueiro,., Blanco Amor, Otero 
Pedrayo, Anxel Fole, Rafa.el . 
Dieste ... 

(. 

Os. nosos Autores de Agora: . 
Neira Vilas, Carlos' Casares, Xavier 
Alcálá, Paco Martín, Alfredo · 
Conde, Víctor Freixánes, Camilo 

·· Gonsar, ~J!tón Risco, Rábade · 
Paredes, Marina Mayoral, Xohana -
Torr,es; Carmen Panero ... · 

X. TABOADA • 

Deixando a un lado a desorganización a falta· de p_ublicidade e, se:.. 
cadra, a precipitación da convocatória, o que quedou de manifesto. o 
dia 15. de Outubro; en plena campaña eleitoral, é que· hai formacións· 
políticas que basean toda a sua acción social, a sua as.unció~ real 
dos. problemas, por máis graves que sexan, na plasmación en papel 
prensa: (triste e significativo· signo nesta ocasión) que conteña o seu 
apoio e a sua preocupación. 

Os que escriben p~a os Lectores de Mañá: · 
Mª Victoria ·Moreno, Antonio 
García T eijeiro, David Otero,_ 

Hóuboos que nen mandaron a representantes, · quer;i parti~iparon · 
de . ~arma testemuñar cun dirixente secundárío; quen chegou e mar.
chou correndo a dar un mítin .. : pero, todo odia estiveron nos seuss 
actos eleitorais falando dos incéndios, da sua grave 'preocupación en 
solucionar o tema e de que nos tiñamos que unir todos contra o fume. 

· Estes feitos -debian de resultar ilustrativos e .clarificadores para o 
· eleitorado pero, pode, que o único baremo que teñan en canta para 

escóller a. papeleta é o de quen sai-máis minutos na lV e non qu~n 
defend.e verdadeirameAte, na pr~tica, os seus íhtéreses_. Tam~r:i hai 
formas d~ queimar· a conciencia ?un país: O · 

'. 

!,J,~'.;é"'(.":Y.'.~ 
f. ~~:i-.. :\~1 -~·r.' 

Alberto Avendaño, Pepe · 
Carballude, Helena Villai: :. 

LIBROS PARA Tooos 
t • 



8 AllOSA TBBllA . GALIZA E MUNDO .~.' 
_Nº_4_04_-_19_D_E_OU_T_UB_R_o_oo_.1_98_9 ____ ~--.,--,-----,----,-----'-------'---------'-----~--

CONFUTO DO AUGARDENT~ 

O Fisco pagaba. en 1905' cen ·pesetas por denunciar aos -que destilaban 

As aéJegas españolas ,interesadas _no augardente galega 
acólitQs na prensa, falsas notr 
cias · desmobilizadoras. 

O mesmo 'que a' comezos 
de século 

As grandes empresas ~spañolas 
do sector vitivinícola e de alcoo
les teñen ~mos.ado o seu intere
se por entrar na produción gale- · 
ga, tanto no sector do viño como 
no da augardente .. Ao anúncio 
feíto por· duas famosas. bodegas A situaciólil agora reinante pode 
xerezanas·, segiulle agora 0 das ~ semellarse a de comezos do sé-
rioxán;is Bodegas Lan. culo que o periódico Galicia, na 

A proibíción ·da destrlacióh ar- Habana .. recolle asi o 19-11- 19q5, 
tesánál colle asi un transfondo dun. xornal da capital ourensá: 
económico cos grandes produ-. "E verdadeiramente lamentá-
tores ao axexo dun produto con bel o que acorre. 
evidente saída comercial. A pro- Moitos colleiteiros da comarca 
dución artesanal impediría 0 es- de Ribadávia botan o bullo aos · 
tabelecimento das grandes des-: - cubiles dos. parcos,· en vista da 
tilarias, pois non terían a matériai imposibilidade de de!;tinalo á fa-
prima suficiente para lanzar OS- bricación cfa augardente. 
seus produtos aos mércados. Os que posuen as alquitaras 

PreCisamente foina zona . do néganse resoltamente á facilitar-
Salnés, na qÚe xa hai montada llas -para .a,destilación por _non in-
algunha destilaría _industrial . a correr nas multas q'ue prevén a 
única que en toda Galiza ,non novo lei de alcooles. · · 

· apoiou á Cordenadóra' para· a 1 *Exércese unha fiscalización 
Defensa do Augardente que ten raiana no intolerábel. Nen para a 

· convocada unha manifestación perseguizón dun · rexicida, des-
para o próximo dia 25 en CGm- pregarian · os. axéntes · públicos · 
postela, seg'undo ratificaron nun- tari inusitado rigor. · 
ha reunión mantida en .Ourense A .espionaxe é o~tro do .meios 
á que asistiron máis de 120 per- postas en xogo ao impedir o 
s.oas representando as distintas exercício desta indústria.do país. 
zonas. A esta reunión non asistiu Os delegados dos axentes do, 

· Unións Agrárias presionada polo fisco prometen recompensar con 
PSOE que olla como esta cam- cen ·pesetas aos que denúncien 
paña . se está a voltar en . contra a cantps elaboran aguardente, 
dos seus intereses eleitorais. Re- efectuando a destila por alquita-
presentantes da coordenadora · ras". · 
acusan aos socialistas de querer - . Tamé.n esta vez os agricultores 
desconvocar a manifestaciorf coa sua · presión, conseguiron 
pr~pagando, mediante os set.is modificar a lei. O 

OEFICIÉNCIAS ESTRUTURAIS 

Parróquias afecté;ldas poderian ·convocar unha manifestación 

Unha electrificación de· miséria· 
bl6quea o des~nvolvim~nt<? das éxplOtacióhs · agrárias 
• FRANCISCO AR~IZADO/LUGO ' 

Ás portas. da plena 
intégración no Mercado 
Comun o alumeado 
doméstico", na Galiza, 
segue a ser algo sério. Son 
moitas qS parr6quias-que 
agardan unha mellara. · 
Corre o· tempo de cara a 

. . ese, tan nomeado 92, e -
non se ve que a. , 
administraciór;i mude o 
paso. Ségyese a praticar 
unha política, un negócio 
de convenéocia coa 
electrificación rural: Inda 

- mais que coas pistas . . Só 
como exemplo, o PERGA 
(Plan de Electrificación 
Rural de Galicia) concede, 
a Lugo província, 
trescentos millóns. Unha 
miséria!!! Parróquias 
afectadas teñen en estudio 
a celebración duhha 
manifestación de protesta. 

voltaxe . axeitado ou con oscila
cións constantes. As instalacións 
son, por termó médio de hai trin
ta anos. O problema agrávase, 
nos últimos cinco anos, co ritmo 

. crecente de transformación das 
expl0¡tacións. Vai aumentando., 
tamén, no .agro_, o número de 
toda clase de electrodomésticos. 

Se non se fai, de imediato, 
unha modernización das explota-

. cións gadeiras · desaparecaran 
moitas delas ou ben estancaran-:: 
se. Digamos · que . o problein~ 
eléctrico está a bloquear o de
senvolvimento das explotacións, 
.agrárias. Transtorno grave por
q1:1e a CE esixirá, desde o 92, 
inda que xa o fai agora, unhas 

. normas de calidade, que non se 
poderán cumprir se non se mo
dernizan as cousas. Sen ir máis 
lonxe, no caso dos . "tañques de 
trio",. p·ara ter arm_acenado· o lei
te, dispós deses artilúxios ou se
nón pagarían menos o leite aos · 
productores· ou. t>én non recolle
ñan o produto as empresas. 

Como exemplo, dicer que en . 
Sah Vicente de- Pedreda, unha 
pafróquia do Concello de Lugo, 

Comentáronme viciños da Parró
quia de San Andrés, n9 Concello 
de Corgo,, que, estes dias, r~cibi- _ 
ran ofertas eleitorais,sérias. Nes-
·te concello: governado polo PP, 

' .tiñan, moitas explotacióris, os 
tanques de 'trio. Como a corrente 
era deficitária tiveron que devol
velos. En Lamas, outra parróquia 
a pocos quilómetros· da capital, 
alguns supren o ·problema con 
motores de gasoil; para poder o único representante de CG, vi

ciño · da parróquia mencionada, 
promételle, aos seus paisanos, o -
alumead.o público ante~ das au
tonómicas. Outros concellais do 
PP, tamén da zonai váilles asfal- · 
tar os camiños. E fermoso· e 
práctiéo este reparto de cometi
dos. Administradores e admrnis
trados: todos cor:itentos! Pero o 
problema é doméstico. Falla de 

muxir. Claro que, no caso opos-: · 
to, están algunhas parróquias, 
caso de Viveiro, que seguen alu- · 

. meándose con 9andil.' 

Desvestir un santo para 
w~stir o.utro 
Ás veces, as protestas viciñais, 
supón que,.en certas parróquias, 

que tiñan ·un a~umeado regularci- · 
ño ou tirando a ben, se quedaran 
pior ao mellorar aos d,o lado cun 
transformador novo. ·E o que se 
-di: desvestir a .un santo para ves-

. tir a outro. Os orgqnismos: Con
cello, Deputaéión, Empresas 
.(Begasa, Fenosa e o mesmo lry
_da), "estánse a cachondear vil
mente, . chantaxeando''., . como 
nos dixo un grupo de afectados; 
moi perto da capital. 

- Oferecéndolles . á xente un 
pouco de electrjficación. AJguns, 
confiados, levan. agardando po
i.as promesas, dispois de oito vo
tacións consecutivas, . por eso 
moitos·din que iste é "un ·negócio 
rastreiro". 

Xa var:i . be~ anos, tora cando 
da primeira Xunta Autonómica da · 

. UCD, que as CCLL lle pmP.uxe
ran que o Orzamento, que ha
bian de c;jestinar ao rural, o inves
tisen, integramente, na electrifi
cación. Algo n:iáis rendábel para 
todo o País. Mesm·o por diante 
doutro tipo de comunicacións. 

' Pero os organismos seguBr 1 a 
non inteirarse. · Inda non saben, 
hoxe, que custaria a electrifica
·ción rural da Galiza. Ao menos 
non o teñen valorado: Pero si hai 
quen se preocupa ·e ten feito 
algo pala sua conta. Técnicos 
próximos ao SU3-CCLL, din que 
os custes poden andar entre os 
100 e os 900 millóns, seg~ndo 
os...concellos. Xa que pode haber 
algun concello que, con só 50 
millóns; podería amañar o seu 
problema. . 

No Concello de Lugo, había un 
orzamento, nos tempos de Novo 
Freºire, o primei~o Alcalde da 
transición democrática, que su-

. puña pa~a as 50 pa·rroquias uns 
300 rilillóns. Hoxe, custaría máis .. 

Mentres isto pasa, a xente 
Cé;lnsa de visitar Organismos. Hai · 
parroquias que perderon mais de 

. 40 mañás facendo xéstións · en 
Lugo. Dá. a impresión que hai un 
certo compló- entre lndústria ·e 
máis as·- empresas concesioná- · 

.. rias. Tómanlle o pelo facéndolle 
repetir escritos, continuamente. 

Comun ícanlle, através do Boletin 
Oficial da Província, e Meios de 
Comunicación, o custe dos pro
xectos, facéndolle crer, aos pou
co postos, que a cousa está xa 
case reita. A verdade é que: nal
guns casos levan sete anos 
agardando pola corrente. Ultima
mente, estílase moito darlles de 
prazo dous meses para amañar 
as cousas. O que vai durar a 
campaña das X~rais máis as das 
Autonómicas. E o conto, como 
no cine, daquel coello que vai 
sempre correndo detrás da ce
noura, que vai enganchada nun 
pau desde un coche que corre 
sempre sen darlle alcanzo. 

Políticas distintas 
Hai polític~s distint,as. No Con
cello de Poi, ao cambiar a cor 
política da equipa de Governo, 
tres proxectos de electrificación 
que ian para tres parróquias de
terminadas, cambiáronse para 
outras máis afíns. Como exem
plo dicer que o Concello de Cor-

. go, non pedía a mellora de elec
trificaci~.:m. O de Lugo, apesar 
dun Convénio asinado hai pou
co, con empresas e Administra
ción, é o pior. 

Nembargantes, no de Saviñao, 
que si tiña feito co anterior alcal
de X.M. Rodríguez, un éstudo de 
600 millóns para todo o Conce-
llo, a cóusa morre. · 

Por iso, moitas parróquias 
afectadas, cansas de promesas, 
e forzando a conx'untura das . 
eleccións, fixeron o pasado dia· 
20 na casa <ila AIS~ de Lugo 
unha xuntanza demandando so
lucións claras e urxentes, tendo 
en estudo a cónvocatória dunha 

-. posíbel manifestación. O 
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DlFICULDADES ECONÓMICAS. 
' . . ' / -

·A_ suba dos précios por riba das previsióos· e o déficit na balanz.a _comercial sí~t9ma~ _ da 

O Govémo · poderia acometer nos · próximos · · · 
meses un novo endüreéimento _ eConórnico 

./ 

O axuste iniciado polo acontecimentos. o 3% inicial foi 
governo español hai vári?S . reconve"rtido en Febreiro nun 5,8, 
semanas, eñcamiñado a pero agora, á altur¡:¡ de Setem-= 
reducir 0 consumo., bro, esa previsión anual viuse su-

perada · xa nunha décima pola 
poderia verse agravado realidade. A estimación para fin 
ainda nos próximos meses .. de ano foi situada agora polo mi-
se as cifras seguen a ser nistro como próxim_a ao 7%. 
negativas, como as do Gonvén lembrar que-nos convé--
deficit Comercial, Un 51 % fliOS firmados a primeiros de ano 

foi moi pelexado o incremento 
máis alto que O de hai un salarial do 4%. Agora coa subida-
ª~no por estas datas. O do índice de précios, superior á 

· Instituto de Estudos · prevista, queda claramente da-
Económicos ven de nado o poder adquisitivo dos tra-
anunciar a necesidade dun balladores. 
novo axuste. .::>upérase as1 amplamente a in-

~llf!, / 

Modestia aparte. ~, 
:~~:::;~;; ~1': .. :~-~ .. : . ::;f füDF .,.. ~ 

: ·O::--:'.-.!-·-~:·; ::-·· Nuevo Renault 21 
No~.a~nlO<k:st-0. 

,( 

Mo.destia aparte; 
No se conforme con menos. 

lem~s incitadores do consumo 
de cochés Importados. 

flación do ano pasado e a eco-
0 ínaice de précios subía un 1, 1 nomia español;¡¡, ascendente en
no mes de Setembro, situándose · tre 1985 e 1987, entra de novo 
xa o incremento anual no 5,9. As en dificuldades. A balanza co
previsións ministeriais reactuali- mercial ven de dar significati'Va
záronse por terceira vez no que mente a alarma: o déficit comer
vai de ano ante a marcha dos cial supera xa os 2,5 billóns de 

· pesetas. No mes de sétembro o 
déficit aumentaba nun 46, 1 % ., 

O pesimismo vaise acomodan
do pouco a pouco" nas previ-

s1ons: a balanza por conta co- dos, pode emp~zar a ser defici
rrente que inclue (ademais da tária moi pronto cando se supere 
balanza comerciaJ -ir:nporta----......._a capacidade de endebedamen
cións e exportacións- e a q~ to e haxa que afrontar os . crédi-
servicios) os préstamos recibí.::: tos do exterior. · 

o consumismo afecta raos sectores altos 

Compre reducir as distáncías saciáis 
•M. VEIGA 

Surprende a capacidade de ab
sorción de capitais exteriores 
que segue a man~er a economía 
española, especialmente finan-

. ceiros, atraídos, sen dúbida, 
pola enorme rentabilidade a cur
to prazo da banca española e 
de determinadas empresas, no
meadamente en operacións es
peculativas. Tal afluéncia de ca
pital, moi dinámico e ávido de 
beneficios imediatos, deu lugar 
á política de expansión da ban
ca, reflexada, por exemplo, no 
alto volume de créditos conce
didos, o cal repercutiu directa
mente nunha elevación do con
sumo. Por ende, a alza r10 con
sumo estivo a cubrirse, nos 
anos de mandato social ista, en 

base fundamentalmente ás im
portacións. Se a este resultado 
lle engadimos que a fonte de in=
gresos por turismo está estan
cada, que as exportacións non 
medran ou disminuen e que as 
empresas en fase de renovación 
están a importar numerosos 
bens de equipo teremos a razón 
do defícit comercial. 

Convén determinar sen em
bargo a que estamentos sociais 
afecta cada factor. Este ano van 
ser importados 400 mil veículos, 
o que significa que o 36% dos 
automóbeis vendidos corres
ponde aos procedentes do ex
terior. Se ternos en conta que os 
veículos importados pertencen -
polo xeral a altas cilindradas te
remos, ainda que só sexa como 
exemplo, que o sector consu
mista é o de profisionais. execu-

tivos e cla~es médias, con altos 
salários e gran- capaciáade por 
tanto de endebedamento, que 
medraron á cálor do PSOE. A 
mesma conclusión tiraríamos se 
analisásemos a venda de vídeos 
(45 mil . millóns foron- emprega
dos -na importación de .vídeos 
en 1988) ou doutros produtos 
de gama alta de consumo. -

O problema que se plantexa é
se o -estado poderá facer frente 
a este· consumo, moi por r.iba 
das posibilidades - produtivas . 
reais do país (como os dous bi
Hóns e médio de déficit comer-
cial sinalan). ~ 

As medidas restritivas moi 
probabelmente van afectar pre
cisamente aos sectores máis 
baixos da povoación, xa en difi
culdades, como non deixan de 

AXENDAS AGA 

• 

repetir os vários signos de alar
ma sobre os (ndices de pobreza . 
e marxirialización _de amplos · 
sectores. Estas clases pobres, 
tradicionalmente aforradoras, 
tan agora abondo con vivir ao 
dia, se o conseguen. O aforro 
que delas proviña en· etapas an-

. teriores era un factor de seguri
dade contra os déficits e unha 
·espécie de fondo de garántia ou 
capitalización interna do próprio 
estado. -O empobrecemento im
·pide .radicalmente tal garantía. 

Tendo en canta que son, 
como dixemos, o consumo, a 
falta de afórro e os investimen- -

_ tos das empresas en moderni
zación ' (necesários . e· positivos . 
por oútra parte) as causas do 

· deficit na balanza, só cabe pen
sar que compre uri reequílibrio 
social e __ unha disminución das 

distáncias entre uns sectores e 
outros. Quer- dicer. redución do 
consumo nos níveis altos e· 
maiores posibilidades para os 
sectores baixcis que permita for-

- talecer neles ·o aforro. 

No caso específico de Galiz,a 
debemos xogar cun mercado 
único que traslada a inflación de 
précios a situacións onde os sa
lários, por exemplo, son niáis 
baíxos e ós investimentos _do 
·estado, 'que tiran .eta economia 
en xeral, son menores ou .. nulos. 
A_ situación períférica provoca 
ademais desabastecimento e o 
conseguinte ·encarecimento 
cando chegan os problemas de 
consumo, dado qué a'oferta tra
ta de at~ndér primordialmente 
aos mercados centrais, polo xe- · 
ral máis amplos. O 

1 primcirí 1xcnd1 t11tci1: 
Eso xa o foéemos o ano pasado 

abrindo así camiño. 
Atr"evímonos porque cri.amos firmemente que.· era unha necesidad~. 

~ ·A experiencia déuno-la rázón. · _. · . . _.. 
No '90 é tempo de saltqr_ de novo... · .,.. · 



B~ieito Cupeiro·, . 
leÓ).branza dun exílio contestatádo 
'O~ .. directivos do Centro· Galego_ non poden
representar a unha._colectividade que está 
in~electU'al _ e patriotica·m-ente por _riba deles'· 
. ' . 

. .. • '>· 

• G. LÚCA DE TE;NA consideráronse durante - anos 
. modélicas, pero hoxe están a vi-

f:migrante desde 193~ en ver Uf1ha profunda crise. Cal é ªº 
Buenos Aires, .-animador da sP.u v~r o futuro que teñen reser--

. Asociacion Nacionalista vado? . -
Pondal, da lrmandade Estas institucións carecen poio de 
Galega e do Instituto hoxe de posibilidades. En pri~eiro 

. Arxentino· de Cultura lugar porque as mutualidades que . 
Galega, Bieito Gup-eiro ~ criaron xa non teñe11 senso de re~-

/"" lidade. Cada grémio ten xa hoxe a 
publicará de a pouco un - . sua franxa asistencial. A xuventu-
libro de recordbs sobre -a . de está ·achegada a Qadanseu gré-
emigrac_ión ,contestataria da - n:iio. polo _qü~ traballan e son .acti-
que formou parte principal vistas. Despo1s, de c~d~ salario xa 
durante medio século ' lle di:s~ontan unha .cant1dade ~ara 

. · o ·gremio. Resulta logo que·mo1tos 
.· ,As · institucións comunit~rias do . dos sócios do Centro Galego es
. éxílio na Arxentina e Uruguai tamos a · p~gar duas veces polo 

1.~ 
seguro médico. -·~Í~tentouse que 
nos descarregaren•desa dobre im
posición pero oonse pudo lograr. 
Desgraciadar;.nente, ·º Centro · Ga
lega non ten futuro. De isto seguer . 

'~s NOVAS 
XERACIÓ.~N-=S=--N-O_N_S_E_ 

SUMAN AO CENTRO 
_GALEGO DE BUENOS 
·AIRES' 

asi, moitos de nós non 'podaremos 
aguantar a cuota que· nos _están a 
cobrar como sóc'ios. Ben sei que 
é doloroso, pero asi é. 
Nalgun momento falouse da in
tervención de institucións públi
cas galegas para salvar o que . 
aind~. é unha ·referéncia principa-. 
·lísima do exilio. 
_Neste intre ·o Centro Galega ten . 
arredor dun millón de dólares de 
déficit. Mandaras.e un SOS ás au
t-oridades autónomas da. Galiza e 
teño entendido que hai un acordo 
para mandar 835.000 dólares, que · 
·son moitos tartos. Pero que resol
ven o ' problema só momentánea~ 
mente: o deficit óperacional é moi 
grande. O oentro ten e compromi
so de dar asisténcia completa 
pero non pode funcionar máis asi. 
Agora quereri cobrar o custe dos 
medicamentos pero se fan asi se
rán moitos os sócios que-se den 
de baixa. De certo hoxe son vários 
os factores que conspiran contra 
a supervivéncia do Centro ~alego. 

' Non hai relevo · 
- Queda a fncorporación de novas · 

xeracións ao Ce11tro. 
Non. As 11ova xeracións non se su
man .. E despois o Centro ten unha 
burocrácia certamente pesada. 
Para anotarse en calquera serví
cio, cómpre insistir, chamar várias 
veces, facer cola etc. Non é fuñ
cional para xente moza, que non 
dispón· de tempo para perder. A 
miña fillá, por exemplo, que está 
empregada . na telefónica, cando 

, se sinte mal acude á obra social 
onde a atenden de contado. 

- E o atractivo das actividades cul-
turais? · 
Todo o labor cultural que se fixo 

· no Centro foi a contrafio dos man
dafllái~ da institución. lsto podo 
certificalo eu con absoluta clarida
·de e avalialo cori documentos. A 
vida cultwal do Centro Galego 
está cad.a dia pior. Aqui hai institu
cións que están a receber cartos 
da Galiza polo seu labor cultural e 
non sei até que ponto os merecen. 
Están ·actuando mal as autorida
des autónomas da Galiza. Mal, 
mal, mal. Eu quereria ter unha tri
buna na · rádio ou na televisión 
para poder expor con claridade 

J cal é a situación da colectividade 
na Arxentina. Aqui non todo é o 
Centro Galego e o Centro Galicia. 
Tamén existe o Centro Ribadúmia, 
o de Residentes de Vigo, o · de 
Corcubión, a Federación de So-

sempre da sua vitalidade. 
Mais o précio hóxe é proibitivo. No 
tempo en que nós actuabamos en 
lrmandade · Galega, sacabamos · 
2.500 exemplares de A Nosa Terra 
que nos custaban 850 pesos Es
cribiál]lolo totalmente pero tamen 
o pagabar:nos. Desta cantidade 
mandabamos 1.200 á Galiza baixo 
sobre a enderezos escolleitos de 
elementos que sabíamos que po
dian ser interesantes para a nosa 
causa. Enviabámolos espaciada
mente para non despertar as sos
peitas dos esbirros do rexime fala
nxista: hoxe cen, dali a un par de 
dias 200. Asi é como mantiñamos 
un contacto pe~manente cos eie-

, mentos caracterizados no interior. 
Ainda que non tiñamos o apoio do 
politburó, porque nós non reflexa
bamos a sua postura política, nen 
tampouco a colaboración dos cul
turalistas que endexamais quixe
ron enviarnos un traballo, nen con 
seudónimo nen sen el, .nós escre
biamos cun senso de ortodóxia 
patriótica que indubidabelmente 
enchia as aspiracións de moitos. 
Hoxe non se pode facer porque a 
si~uación económica non o permi-
te. · 

Proesta do exílio 
Os leitores das publicacións que 
vostedes facian poderian ter a 
imaxe de que o exílio_ galego era 
constestatário sobre outras ca
racterísticas. _: 

E que unha das características d 
nosa colectividade era precisa 
mente ese sentido contestatário 
independente. 
lndependente en que senso? 
Quero dicer que o galego entrab 
moitas veces a servir nas casa 
das grandes fam ílias como muca 
mo, porteiro ou cociñeiro e así qu 
gañaban algo, o primeiro que pro 
curaban era mercar un despach 
de pan un almacén ou un taxi o 
un colectivo (autobus público 
que foi inventado por eles. Se 
pre procuraron un traballo ind 
pendente. Unha das fontes de e 
riquecimento da colectividade f 
ese carácter independente. Per 
tamén tiña o galego un senso pr 
testatário. Voulle contar unha an 
dota r~al: no ano 1938 foi procl 
mado presidente da República 
doutor Roberto M. Ortiz. Sucede 
ao xeneral Xusto, un conserve 
medi,o faccioso, , moi reaccionári 

'CANDO CHEGABA 
UN GALEGO 
BUSCABA A OUTRO 
PARA FUNDAREN 
XUNTOS UN 
SINDICATO' 

ciedades Galegas o Centro Betan
zos, Lalin, Valle Miñor, institucións 
que están totalmente marxinadas. 
O fraguismo foi o que manexou 
políticamente os últimos anos do 
Centro Galega: sinalaron os direc
ti'"'.os que tiñan que governar, rom
per'?~ un pacto político das-agru
p~c1orfs que garantía a incorpora
,c1on dos elementos máis capaci
tad~s das agtupacións para a di-
rectiva do Centro Galego. Asi que- Ortiz erá de orixe basco, dunha 
dou marxinada a Unión Galega milia de nome lribarne. Foi el q 
que é a agrupación que ten mello- dispuxo que os· bascos· tive 
res ele~entos, pero que por ter un unha franquícia especial para 
certo tmt~ esquerdista está marxi- traren no país. Eles ian moito 

· nada. A~1 operou o macartísmo de campo, mentres que os gale 
. A~ apo1ado polo Grupo Nós, que - non querían saber nada de tra 
son o Ku Klu Klan ·da coléctivida- llar na tem1. Unha comisión de t 
de. Foi a apostasía . dalg1,ms ele- .nada ·no Centro . Galegó da 
mentos apoiados por nós:-Eduar-· formaron parté Eduardo Bla 

. do Sanchez Millares, Alfonso Re- Amor, Xabier Bóyeda, Abel~ 
. boreda. Foron eles quen posibili- Estévez e outrds directivos fo1 

taron . a entrada no Centro Galego a Ortiz para lle pedir que canee 
dos ·elementos · mái~ incapaces; se a mesrna franquícia aos 9 
q_~e levaron á institución á situa- . gos. Ortiz contestoulles que 
c1on en que está hoxe. Os directi- que un· basca ctiegaba' -~ A~e 
vos do Centro Galego non poden na, a primeira causa q,u~ fac1a 
representar culturalmente unha ir a unha igrexa dar gracias po t 
colec~i~idade que está intelectual, · chega90 a un país no que P 

~eol~x1ca ·.e. patrioticame'nte moi vivir; cando .chegaba un galeg • 
por nba do seu nivel. primeiró que facia era buscar 
A oposición recorreu tradicional- · tró ·gal ego para fundaren xu t 

. men~e ao recur:so da expresión un sindicato. lso era certo. 
· escnta. Así foi como deu conta . 9utras · opinións 
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--"-------,.--- ·.A ·historia como noticia ~~ --~-

- I" ESTALA A REVOLUCIÓN FRANCESA!!! 

.. 
· París' (Da npsa corresponsal). 
Queridos leitores: Nestes momentos a 
Frán9ia ~stá a vivir nunha grande tensión. 
O País está arruinado e a nobleza non 
quere· pagar impostas.· Como consecuén
cia dist.o as clases bai>(as rebeláronse e 
asaltaron ·o carcere· ·da BastiJla. Hai -un 
granqe tumultó n~ rua. A xente quere ata
car aos nobles que. están refux¡ado& nas 

, saas_ residéncias e palácios. . -
Mbitos nobles emigraron cara a Ale

m,añ,a e. desde. ali lanzan· propaganda 
contra da· ~evolución. ·, 

A nova máis importante é que o Reí 
Luis XVI quixo escapar do País sen con
querilo xa que foi recoñecido por un anti-· 
go soldado da sua garda p~rsoal. 

A "Barbeira" non ten un momento de 
descanso xa que -cada vez son máis os 
no.bles_ guillotinados. 

Para rematar a crónica diremos que os 
reis da Prúsia e Aústria acaban de declararlle 
a guerra á Fránciá. 

Da nosa Corresponsal Mª. do Carme 
para Bu/e-Bufe. , . .. 
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======-Xogos ·de Lingua===== 

SILABAFIXA~~~~~~~~~~~.-----'-~~~~~~~~~~~~~-=--~~-

Modo de resolvelo: En cada cadra vai 
unha sílaba . 

1.- Dise de certos gases que produ
cen bágoas. 2.- Desgracia que.afecta a 
mojtas persoas. 3.- .Conxunto de nor
mas ou regras polas que se rexe algunha 
comunidade. 4.- Acción impropia dunha 
persoa, que parece máis propia dun ani
mal, bruta(idade. 5.- Resume, ·sintetiza 
.o que se dixo anteriormente. 6.- Verso · 
de oitq sílabas. 7 .- Dise o nome que é 
común aos individüos dunha mesma es
peci.e. ou clase. 8.- Que ten relación con . r 

LA 

outro. 9.- ~ugar preparado para realizar ~-
LA investigacióris o~ ~málisis ounha ~iencia. 

LA 

LA 

( 

LA 

' 1 ~ ·i LA 
.-

·LA 

LA. 

' . 

POESíASECRETA-,-~~~~~~~~~~~~~~-,-,-~----,~~~~~~~~~ 

Modo de resolvelo: A cada número co
rrespóndelJe ·sempre a rtiesma letra; 

1 como pista damos solucionadas dúas. 
palabras. Deben aparecer l)ns versos dun 
poema e, na última liña, o no~e do autor. 
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adaptamos no exf1io gracias á 
capacidade par~ pac:tarmos en · 
calquera. situación. · 
Os primeiros sindicatos é os me
nor organizados foron ós galegas: 
O dos· chóferes, por: exemplo, foi 
un ·dos primeiro&. Tiña fu'nl!;iona
mento cooperativo e facilitáballe 
elementos para o traballo. Preci
samente habían ser !31es., porque a 
diferéncia de italianos e · bascos, 
non. querían s~ber nada d.o· cam
po. Pola outra banda a lend.a que . 
importaran desde España contra 
dos galegas ainda está presente. 
Aquí houbo un autor de certa 
sona, de nome Augusto Vacarez
za, que escrebeu unha obra cos
tumista titulada Doña· Quijota ·de 
Orense, na que se facia unha pa
rodia dunha artista galega popular 
naquel intre, Olinda Bozán. Quixe
ron representar esta obra nun tea
tro céntrico pero o grupo dos pon
dalianos botouno abaixo: tiveran 
que baixar o telón no médio da re
presentación. Ao dla seguinte le
váronos presos pero os críticos 
estaban de parte dos galegas e 
comentaron que se todas as co
lectividades nacionais tivesen sal- · 
tado coa enerxia dos galegas non 
terian nunca progresado sainete
ros analfabetos como Vacarezza .. 

Os galegas tamén constituen un 
grupo singular nos tempos do 
exílio. 
Lembro que despois que caise 
Perón no ano 55, os falanxistas 
tentaron celebrar o ·1 a de Xullo. En 
1956 foron celebralo á igrexa de 
Santo Domingo, que está en De
fensa e Belgrano. Nós sabíamos o 
que ia acontecer e organizámonos 
tipo guerrilla. Levaron unha tunda 
de moita hóstia. A carón da igrexa 

habiá unha obra, ·con ladrillos e 
teas. Eramos trescentos pero can
do rematoµ a tirapµxa chegaba
mos a tres mil porque todo o bai
rro de S~n -T elmo se puxera da 
nosa parte. O da guerra foi algo 
que se viveu moi intensamente na 
Arxentina e o protagonismo dos 
exiliados galegas foi fcmdamerital 
na vida política do país. 

A galeguidade do heroi 
Pero non se pode asegurar que 
a p~ensa diária recoñecese pro
tagonismo político aos galegas. 
_La Prensa -sen deixar de ser con
servadora sempre tratou máis l_i
beralmente as actividades dos 
exiliados. La Nación era filQ-fala
nxista. Non sei se coñecerá o epi
sódio dun editorial en galega que 
publicara La Prensa. foi cando 
chegou Ramón Franco no Plus u1.:. 
tra e a sua popularidade foi enor-

lega :.- n~ · AÍ"xentina ~stá na fala. 
Mals -os estudosos do lunfardo 
npn recoñecen a orixe das voces , 
gal~gas. _ 

Claro que non: Gaiola, por exem- · 
plo. E garua. buraco, escangalla
do, _taman.gos. Porque houbo un 
tempo no que non se admitía nen 
talar galega en público.' Nós rom
pémos con todo iso1 Nos últimos 

· tempos isto xa ~non é asi porque 
todo o gal~gó ten prestíxio pero 
·moitos galegas -aquí enguruñá- -
banse cando os reboñecian. Non 
queriarí que ·se identificase a sua 
·orixe: 

Uhha bpuza de zetas 
Nalgunha memória .biográfica re..: 

· cente distínguese. entre ·un exílio 
mjlita.nte e outro, formado por es

me, Blanc9 Amor escribira un co- critores ~· artistas, entre OS, que 
mentário en gale_go ·que se titulaba· - se dal:)an persc;>as máis _preoucu- · 
Ramón Franco, noso, noso. · En . padas poi~ sua próP.ria obra. -
eséncia viña a explicar que-cando 
u.n galega comete certa falcatrua 
e non se cobre de honra, resulta 

-que sempre · o -ván recoñecér 
como galega. ~er'o asi que-ten un. 
mérito importante· xa non é galega" 
que é español. Eduardo reivindica- · 
ba a galeguid~de do heroi. 
Parte do herdo da emigración ga-

· '·UN CERTO EXILIO 
QUERIA DAR. A 
ENTENDE.R QUE NON 
EXISTIAA 
'COLECTIVIDADE 
GALEGA ANTES DE 
ELE_S CHEGAREN' 

As in~titucións eran -as que confe
rian dinámica á colectividade. 
Pe~o moitas iniciativas importan
tes saian 9a Avenida de Maio que 
era ·a capital da Galiza emigrada-, -
o eixo arredor do cal xiraba a vida 
portei'.'ía ·da colectividad$. f3eguei-· 
r-0, un ·rapaz de Miño que pasou 

. até fame por _· defender a cultura 
galega, comentaba .un -diéi n_a Ave
nida de Maio: lsto parece unha. 
bouza de zetas (aludin9o a que 
nós ·talámos coa zeta e os arxenti
nos coa ese) :"Era xordo e non tiña 
idea do torgo da .sua voce, e -fada 

· estes comentári.os· berrando. Moi
tas inioiativas importants qué lago 

· se levaban ao. s~o das instituc.ións 
· nasceron--aqui. ·E veraade que un 

certó exílio quería-dar a entender 
que ir:iventara _a roda: . que non 
existía a cole<?tividade galega an-

AXENDAS AGA 

tes de eles chegar,en;: Dígolle 
·.rñáis, é non quero que esta critica 
teña a ver con nerígunha xenreira 
-persoal. Lorenzo Varela, bon poe- ·. 
ta e excelente persoa, era un per
feito descoñecido · n·a colectivida
de cando un dia de Galiza veunos 
fal~r en esp~ñol ' non o deixamos 
talar. Tiña .que falar perante un 

. grupo de sociedade~ que xuntára- · 
m.os para nos opoñer á presidén
éia franquista que ·por 125 votos 
gañou as eleicións 90 .56 

Edicións do Castro vai publicar: ~ 
en breve un libro seu no que· fala 
~a s~a experiéncia deses ·anos 

No -meu libro está reflexada unha 
época importarJtísima da cole~tivi- · 
dade. Incluso no terreo 1nterior do , 
galeguismo porque dentro do ga- -~ 

· legúismo había unha división moi 
acusada entre o elemento popu_lar 
.de lrmándade Galega tjµe eramos 

. nós, os máis mozos e políticamen
te os mais definidos e 'os que ac
tuaban arredor de PL!ente, Prada 
e Abraita, aos que 'nos chamaba-.· 
mos o politburó; Moit~s cou~.as vi
ñan cociñadas da casa de Puente 
en Belgrano, onde se reunían can-
do vivía Castelao. Nós sabíamos . -
que moitas dire-itlvas viñan cocifia.:.. 
das do Politburó e aceitabámolas 
por patriotismo: pero non ·sempre 
nos caian ben . Tiñamos por outra 
banda unha· diferéncia rhoi acusa-
da co elemento culturalista de Ga
liza, _ enfre eles co señor Ramón Pi-. 
ñeiro and company. - Porque este 
señor~s o que menos. tiñan é de 
políticos galeguistas. · k desfeita · . 
do Partido G~leguista como quen 
estende un certificado· de defún
cion·, aquí . caeu total'mente mal. 
Sobretodo no grupo mozo da lr-

.-mandade que era o máis acti~o. O 

NO rgo O. TEr1PO HARCA. 61'1000. 
Porque para cubri-las necesidades de todos, AGA PRODUCCIONS, Edita_: 

AXENDA SEMANA VISTA AXENDA DÍA A DÍA AXENDA DE PETO BLOQUE DE MESA • INTERNACIONAL 1990 ·. V~IOS ~RODUCTOS MÁIS 

170 páx.1 62 de in
f9rmacion. 12 pá
xinas a toda corco 
mapa de estradas. 
Fito marcadora. 
Nova encaderna
ción resistente · e 
agradab~e, refor
zada con · es~ui
neiros metálicos. 
Tres cores a esco~ 
l ler nas capas. 

372 páx. coas in- 112 pá'xir:ias. Di- . Es.p,ecialmente . di- · Axenda de_ luxo, Tales como . alma-
formacións preci~ , versas informa- ~i"ida SI; er:npr.e,sos encádernada · ·en naques, . calenda-
sas. Deseño cómo- cións. fo.rmato_,c6_- 1~ 1nsMvc1ons. pel e cun gravado rios ... que -conxun-
do e moderno. Na modo para.' ·revar ·· Coas inforí:nacións de ·M. Faccil a toda · tamente con todo 
páxina, recordato- cons .i~0 en calque-. habituais, espe- · acuberta. "Formato o anterior canfor- . 
rio de citos e gran ra m0mento. Am- cialmente a -fisca·I .. · é:adrad6 ·250 mm. · man a -nosa pro- · 
canti.dade de es- p1-io .- (:ade~niño· ~e Unha dist'ribudó-ri de lado), impre·sa postá no ano . '90 

· pacio pm=a anota- teléfonos·. Fito agradq.b~·e' .e ·efec- a dúos tintas. T ó.- para o mundo das 
cións. 12 páxinas ma,readora. Estru- tivá. Gtdn superfi- dalas - informó- axendas e calen-
co mapa d~ estro- tura '' de doble se- cie. 9ti'I par9 . ano- . ciqps e.ri. ~ita id~o- . dorios. ·· 
das a to.da cor. mar:ia .. á v·ista. ta,c1,~ms: lmprifso a , hfó.,.s \tJ1stintos (in.-
Fito marcadora . . ;- 1 dyas- tint,aF, ~stu- .~1..t~.nd9 os da pe-· 

. Mesma encader.-'1 .1 ' · ~1ado ~eP,drqdor- l~ .. níf)·sufa)._ Presénta-
na.ción'. ca_ sixendt{' ' · . . marca?or ~ c:!~" ~-fo-1¡ -~~-~.r:~a.1x9 de c~r-
sema.na a vista. ~ , , llas. · · .-.. .. ~. , - --: , Jo_f.i:r. r::1x1da, e un. 

<~:-·,_p· "'·· - .. ~· ·._._. , ~~d~odo - asina~o .· 
1 _,-. •: · ; ·· : :. ,:e · .numerado · ·por 

~ ~-~ .t ;:1, .. ') ";/r '~,'_·1 · , ;~. ~~~~~º\~~e~~ 
r~ ~~ ., VOi .vender .en ·tó..:-

~)J d 1 ' d ·~· . · -,, -~\ .:~ i -oos países e 

. ,.,,/:;: \~'~'.i· ,:~- <.,·;.~i~· '¡;' ¡' ~,Y'ópo 
. .' : ,. -~- ·, \ - ~ ; . 
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ELEICIÓNS.NO MARCO DO ESTADO 

Tensións intémas en EE, ·mentre$ Garaic~etxea han dá. concretado o seu espacio 

, Euskadi · exercerá novamente · 
de ~ labOratório eleitoral 
• JOSEBA MACIAS/DONOSTi . 

Bandeiras, pancartas · 
carteis... caras , · :. ' 
e?<cesivamente coñecidas 
que voltan a encher as 
paredes das rua·s e bairros . 

_· ~e Euzkádi nuriha nova · . 
edición do marketing do 
voto. Moitas semelJan ser 
as incógnitas a despexar 
arredor da posíbel -: 
tendéncia do eleitorado 
basca antes dos com ícios 
do 29 de Outubro. Mentres 
agraman por :dóquier 

. . 

s~~ "critério evan_xélioo de op
C!On polos máis póbres e oprimi- · 
dos", ~xpresaban ' a sua solida
riedade con todos aqueles. "que 
.en distintas opcións políticas loi
tan e se esforzah por conseguir 
a paz desde a xustícia e·o reco
ñecimento pleno da liberdade ·de 
Euskal Herria". A · polémica que.:: 
daba servida. _ 

Un dia máis tarde, · o domingo 
15 de_Outubro, Jesus Lezaún, un 
coñecido sacerdote navarro ·pro
fesor no Centro ·superior de Es
tlldos T eolóxicos de lruña, che
gaba a · manifestar · en declara
.cións ao diario Egin que alomé
nos · un dos bispos asinantes da 
pastoral é un claro aliado de Xa
. bier Arzalluz. 

Eleicións e partidos 

· sondeos e estudos de 
campo cbas máis variadas 
conclusións, a realidade 
cotián de Euzkadi viu a 
engadir dous novas 
ingredentes a un menu xa 
de por si excesivamente 
condimentado: 

· · Á marxe deses dous pontos de Segundo os sondeo~ PNV e HB sJ'rán. as primeiras forzas políticas en Euskadi. 
referéncia, as eleicións no ánibi- · Na foto lñaki Anasagasti (PNV). 

Non parece que os bascas teñan 
tomado con demasiado interese 
unha convocatória el~1toral que 
lles-: situará, como ao resto .dos 
cidadáns do Estado, ·"en pleno· 
1990 o próximo 29· de Outubro" 
(ibid). Cando menos esta impre
sión traslúcese tras chegar ao 
meridiano dunha canípaña con 
non excesiva incidéncia social na 
que, en opinión .de moitos "ana
listas" ~spañois, o "laboratório 

' do norte'1 pode dar lugar a unha 
máis que interesante nova corre
lación de forzas. Polo -demais, 
dous parecen ser os pontos de 
referéncia no ámbito das catro 
províncias históricas: as reac
cións tras unha pastoral dos bis
pos chamando a non votar a He-

to basco · apresentan o interese r d"f 1 • d . 
característico dunha· confronta- . ing_uaxe que ' icu ta ain a mais 

. a delimitación polo eleitorado, 
ción ante as urnas que permita xoga todas as suas bazas en Gi-
despexar as dúbidas da actual puzkóa, onde intenta constituirse 
distrioución eleitoral. E máis nun como. primeira forza política, en 
momento en- que para moitos detrimento de Herri Batasuna, 
analistas os resultados· do 29-0 formación que _ lle aventáxa en 
poden representar .un ·antec.ipo vários pontos. Polo demais o 
extrapolábel cara á nova confi:.. eixo da. campaña de ·EA básase 
gt:Jracióri do Parlamento de Gas:.. na contínua ·repetición do mes-
/teiz ante a chamada áS" urnas no mo esquema; SÓ unha forza bas-

. tércio autonómico ·do ano próxi- ca" nqn pactista CQ PSO~. podé 
· mo. · · _defender os intereses de Euzkadi . 

A situación non é fácif para a en Madrid, nun intento á .deses-
maioria das candidatu-ras. En pri- perada de captar votos entre a 
meiro lugar o ·PSOE une á xa base do PNV. -
desgastada ima~e de. oito anos· . Partindo da consideración -de 
de poder central, o intento de su- que forzas de incidéncia estatat 
peracíón definitiva dunha crise como 0 PP, CDS oU IU son ·prac-
tocal que chegaba a apartar dos ticamente extraparlamentárias en 
entramad9s do po~e~ ac;>. o~tror~ Euskadi (se excluimos, no caso 
home f<:>rte dos soc1~l1stas v1zcai- das duas primeiras, unha certa 
nos, R1card~ GarQ1a Dar;i~ore- 1 - incidéncia en Navarra ou Alava), 

. ~ea, hoxe ca1do en _9esgrac1~. O atopámonos finalmente con Herri 

. intent? de superac1?n da cnse: Batasuna que se apresenta máis 
xunt? ao .~omprens1be.l -te~or .ª unha vez, como_a grande inC(_óg-
con~~rmai:::1on da paulatma d1sm1- · nita. Centro cóntínuo dos ata
nuc1on do arrastre do voto so-
cialdemócrata. en Euskadi, xa 

ques do resto de forzas e sen 
posibilidades de difusión da sua 
mensaxe eleitoral por determina
dos média, esta formación ·políti
ca afronta 0 ·29-0 baixo uns pa
rámetros de resisténcia á procu
ra do voto dos diversos sectores 
en loita: obreiros, mulleres, xó\(e
nes, ecoloxistas, antimilitaristas, 
abertzales, ... 

Asi pois, nova confrontación 
eleitoral que no ámbito vasco 
volve adquirir unha importáncia 
especial. Moi~as son as incógni-:
tas que se plantean: continuará 
o pacto PNV-PSOE tras os com.í
cios? Voltará o Governo español 
a reabrir o proceso negociador 
con ET A? Será viábel un pacto 
para a Cámara Alta entre EE, EA 
e PNV unha vez coñecidos os re
sultados de cada unha delas? 
Proseguirá o proxecto EA adlan
te? Obterá Herri Batasuna un 
meirande apoio dos eleitores 

. bascos? A solución, a partir das 
20 horas do dia 29. o 

. rri B~tasuna e a polémica cons
trucción dunha autovía que pre
tende comunicar de forma direc-· 
ta. Navarra e Gipúzkoa, proxecto 
duramente criticado desde xa hai 
vários ar;ms por un amplo movi
mento popular que conta agora 
co agr.avante dun decidido: apoio 
institucional. · 

. A pastoral dos bispos 

anunciada nas eleicións ao Par
lamento eúropeu, fixo apostar ao 
partido dé González- por colocar 
nos prime'iros lugares das· listas 
bascas a auténticos. pesos p·esa- · 
dos da política estatal: Carlos 

Ampla frente cidadán 
. contra .a autovía 

· Sqlchaga, Txiqüi Benegas ou En-
0 sábpdo 7 de Outubro os bis- rique Mugica Herzog. · 
pos .- de Donosti, Bilbao e Vitoria Euskadiko E~kerra, pola sua 
faCian pública unha nota na que parte, circunscrito xa a un parti-
baixo a pretensión de contribuir do de -cadros.- sen nenguhha inci-

. á configuración dun "modelo de -déncia social, afronta istes comí-
ética cristiana· ante o voto" cha- cios á espera.. dun mantimento de 
maban a non vot~r •. de forma irri- voto que lles permita superar as 
plícita, a Herri Batasuna. As . tensiórís internas·. manifestadas 
r~acéións non se facian esperar. , · publicamente tras a ruptura do 
AS felicitacións pola "valentía" e- intento de pacto a tres bandas I 

·"honradez" ~mosada polos bis- xunto ao PNV e· EA. O test eleito- . 
pos en opinion dos distintos líde- ral representa para esta forzapo- . 
res do chamado "bloque demo- lítica un pulso sumamente im-
crático", seguía un ha q_arta en- portante de cara a. manter uriha 
viada a todos os diários do ámbi- coesión interna que :ameaza es-
to nacional bas90 polo europar- talar. · 
lamentário da formación abertza- · O PNV, máis controlado que 

~~ le-, Txema Montero~ ,..qtJen mani- nunca por Xabier Arzalluz, trata 
testaba a sua vontade de "darse de .voltar a r'E!cuperar a forza per- . 
de baixa" ría instituCión ·católica. dida, tras a escisión propiciada 
Pola sua banda a Coo.rdenadora por Garaikoetxea, en pontos 
·de Sacerdotes de Euskal Herria, neurálxicos como Guipuzkoa ou . 
colectivo que agrupa a centos de . Alava. Asegurada unha pequena 
curas no. conxunto de Euskadi, . ~endénqia á alza no seu ·feudo 
publicaba o dia 14 de Outubro ·. vizcaíno~ basea a sua-campaña 
·un comunic~do en resp.osta á · nunha aliada contínua á nova 
nota ·dos bispos. Baixo o título Europa institucional rCOmo pana-
"Liberdade ética e cristiana antes cea que solucione de forma ben-
as ereicións", ·esta Coordenadora di~a todos os· males qué afectan 
chegaba a manifestar que a ati- . a Euskadi. _ . . 

..... tude · da xerarquia eclesiástica Mentres tanto, Eusko Alkarta-
basca -"violenta as conciéncias suna parece ser xa ."dE;? an·temán 
de quen ven na esquerda abert- ·a grande derrotada nas eleicións 
zale o camiño para unha pacifi..:· do 29-0. Sen ter logrado criarse 
cación de Euskal Herria". Asi- un espácio .político no espectro 
mesnio os sace~dotes, desde o basco e cunha ambiguidade na 

· O outro grande ponto de ·de
bate nos óltimos días en Eus
kadi, é a construción dunha 
autovia que pr€rtende comuni
car Nafarroa con Gipuzkoa eU
minando practicamente o val 
dé Leizárán, un -dos paraxes 
máis bonitos e ricos do eco
sistema basco. · -Desde hai · 
aproximadamente .tres anos, 
quedaba constituida . unha 
Coordenadora Anti-Autovia 

. qtie agrlJpaba a distintos sec-
. · t9rés', cun amp.lo espectro po

lítico qlJ_e abarcaba desde al
caldes dos povos da zona, li
gados .. ao PNV, Eusko' Alkarta
suna, Euskadiko Ezkerra ou 
Herri Batasuna, · até un coñ
glor.r:ier~do de grupos ecolo~ 
xistas ou zonais constituidos 
como forma de rexeitamento 
popular~ Tras a firma .. do cha
mado "Pacto de Ajuria-Enea", . 
o brusco. xiro dado polas di.re-· 
cións do 'PNV, EA ou EE che
gará ·a ocasionar: sérias con
tradicións cos seus militantes· 
de base encadrados na Coor:-
denadora. · 

Póucos· días antes do início 
da qampaña eleitoral, os go- . 

. vernos de Vitória e Pamplona . · 
realizan senllas declaracións. 
institu'Cionais manifestando a 
sua - .vontade . de continuar 

adiante coas obras. do pro
xecto ·"frente á atitude irracio
nal caracterísitca dos secto
res alineados co terrorismo.". 
Pola sua parte, a Coordená
dora Anti-Autovía tras diver
sas mobilizacións e unha visi
ta a Estrasburgo donde de-

. núncia o feito ante unha cdmi- . 
sión do Parlamento europeu, 
fai pública a sua vontade de 
apresentar un proxecto alter
na~ivo que . facilite a comuni- · 
cación viária interrexional sen 
por iso ocasionar danos irre
parábeis ao val de Le izarán. A 
resposta . é a continuaciuón 
das.obras. O lans .16, a orga-

... nización armada ET A expón 
nun comunicado a sua inten
ción de atacar militarmente 
aos responsábeis da autovia 
"se non se realiza unha mora
tória respeitando a vontade 
popl.Jlar". No comunicado. ETA 
afirmaba que o contencioso 
ten solución antes de chegar 
a "volver a coñécer as duras -
consecuencias que xeróu a 
central de Lemoniz". Os parti
dos do chamado "bloque de
mocrático'" reúnanse o- mes- · 
mo luns á tarde reafirmándo- , · 
se, ao fin do encontro, , na sua 
vonta de continuar as obras 
"pese á cha~taxe terrorista" .. ·o . 

• Desapareci~os nas listas 
de amnistia de Menem. No 
intento de presentar á opinjón 
pública unha relación equilibrada 
de amnist.iados da represión e 
represores, os nomes de vários 
desaparec:;::idos e mortos pola ac
tuación do exército no tempo da· 
guerra encuberta apareceron in
cluidos nas _listas entr~gadas 
polo Governo peronista de Me
nem aos . médios de comunica
ción. Roberto Vacca, dirixente 

· dos Montoneros, que regresou 
ao pais grácias ao decreto de 

. amnistía, comentou positivamen
te a medida de grácia. En médios 
.da esquerda arxentina criticouse 
con acritude ao dirixente guerri
lleirc;> pólas suas declaracións de 
apoio ·a un indulto da reconcilia
ción construido a partir de no
mes de seus compañeiros desa
parecidos. · O 

•O FMLN · denúncia as 
propostas de paz. Alfredo 
Cristiani, o ultradereitista que de-

. tenta a presidéncia de O Salva
dor anunciou unha proxima reu
nión con dirixentes do Frente Fa
rabundo Martí para a Liberación 
Nacional. O representante de 
Arena, o partido organizador dos 
Escuadróns da Morte, indicou 
que estaba disposto a propoñer 
,a paz á guerrilla pero precisou 
que o seu g<5yerno non P,lantexa 
so un desarme .gradu~I do FMLN 
senón o seu fin definitivo. Un co
municado dos guerrilleiros acu
saba recentemente a Cristiani de 
boicotear de feito as xestións de 
paz mediante a estratéxia de re
primir aos sindicatos e se negar 
a permitir a evacuación de más 
de cen guerrilleiros eivados pola 
guerra. O 

•Violéncia contra indíxe
nas en México. Várias organi
zacións indíxenas mexicanas es
tán a denunciar inxustícias, inti
midacións, despoxos e violéncia 
contra indíxenas de todo o pais 
por parte das autoridades locais 
e dos caciques. Perante o Foro 
Internacional do Direitos Hu
máns, declararon que no ano pa
sado contabilizáronse alomenos 
46 asasinatos por problemas de 
tenéncia e propriedade da terra 
asi como violéncias de toda cas
te por parte de representantes 
da do poder que pasaron sen 
castigo. Déronse tamén sete ca
sos de cooperativas de produc
ción agrícola ás que Administra
cioón privou dos seus médios de 
traballo, por non pagar trabucos. 
Várias compañías madeireiras 
están a arrasar os bosques dos 
indíxenas oxacas. A suba do 
précio da madeira multiplica a 
ousadia dos tratantes que están 
a empregar todo xénero de en:
gan_Q,s con tal de obter madeira. O 

•Os nazis da RFA mello
ran a sua .'posición. p Parti-
do Republicán Alemán, organiza- . 
ción nazi, está a aumentar o seu . 
número de votos a. cada nova 
elección. Trala última consulta, . -
os· nazis estarán presentes nos 
órganos de governo locai.s de vá
rias . cidades alemanas,· coma 
Coloni·a e estiveron a un -manga-
do de votos de colkocar un re
presentante no parlamento fede-
ral. A mer.isaxe dos republicáns 
·é a cada campaña mais explíci-

. tamente racista, con acusacións 
aos traballadores . extranx-eiros; 
entre eles os procedentes da Eu
ropa do Sul. Segund~ algunha 
análise, os naz!s t~rian roubado 
xa máis de serenta mil votos á 

· democrácia cristián e uns 14.000 
da social-dem9crácia. o 

'¡ .¡ 
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A MIL rnAs pos xoGos · 
· · Comézase ·a· dubidar de que Barcelona·esteñ·a ·a. ponto para o 92 . 

Mar~gall ~· Pujol compiten nas Olil11piadas 
• . JOAN RETANA/BARCELONA 

O pasado 17 de Outubro 
cumpl faf"!se tres anos -
desde a nominación de 
Barcelona como sede ·dos 
Xogos Olímpicos de verán 
do·1992. O próximo dia 29 
faltarán 1.000 dias para a 
data da cerimónia 
inaugural dos Xogos. 
Arredor destas efemérides 
os problemas políticos, 
urbanísticos e financeiros 
que acompañan á 

· nominación olímpica de 
Barcelona saltaron á 
palestra e ten aflorado o 
nérvosismo entre as partes 
implicadas. 
Juan· António Samaranch, presi
dente do COI, ten amasado a 
sua preocupación e pedido a in
tervención do govemo de Ma
drid. O govemo de Madrid amea
zou ao axuntamento de Barcelo
na con designar a un comisário 
estatal que supervise a organiza
ción dos Xogos, o que suporia 
unha certa desautorización de 
Pasqual Maragall, alcalde de 
Barcelona. E mentres a pugna 
olímpica entre o concello de Bar
celoná e a Generalitat, á que non 
son alleas as eleicións munici
pais do 91 , continua o seu curso 

A conflitiva inauguración do 
Estadio de Montjuic o pasado 9 
de Setembro foi o paradigma 
destes conflitos. A pitada e o 
boicoteo ás palabras do rei Juan 
Carlos, nas que participaron as 
xuventudes de CiU, alertaron 
dos problemas polític<;>s que su
bxacen tras a organización dos 
Xogos. O caos organizativo da 
cerimónia inaugural e a deficien
te construción do estádio olímpi
co exemplificaron os retrasos e 
os problemas acumulados no 
calendário das obras olímpicqs e 

- prenderon o sinal de alarma. Co
mezouse a dubidar que Barcelo
na estivera a ponto no verán do 
92 para albergar con éxito os Xo
gos Olímpicos de Verán·. O pan
tasma de Seul, considerada po
los responsábeis municipais 
como a barreira a superar en 
canto a perfeición organizativa, 
daba asas ao temor, e asi o ex
presou Samaranch. 

A nominación de Barcelona 
como sede olímpica foi, sen ·lu
gar a dúbidas un éxito persoal de 
Pasqual Maragall e afortalou o 
seu porvir político. Tras da mar
cha a Madrid de Narcis Serra e a 
escura xubilación de Joan Ra
ventós, os socialistas cataláns 
carecían dunha figura pública 
con carisma dabondo para lle fa
cer sombra a Jordi Pujol. A irrup
ción na cena pública catalana 
dun Maragall reforzado da man 
do evento olímpico, infundiu áni
mos aos socialistas e alertou aos 
convecxentes. Xa a partir daque
la ninguén dubjdou que arredor 
dos Xogos dQ ·92 se ia. producir 
unha xorda batalla polltica pola
riz~da en duas persoalidáGfes po
líticas como Maragall e Pujo!. 
Non en van no 1991 plahtexara
se a chamada "batalla de Barce
lona'' na que CiU tentará arreba-' 
tar, dunha vez por todas, o con
trapoder que significa a capitali-
dade,. e meses antes da inaugu:.. 
ración dos Xogos as ,eleicións 
autonómicas ·. antecipadas, nas 
que o PSC tentará a manobra. in
versa .cara á Generalitat: Até en
tón é máis que probábel que me
nudee a guerra. 

, 
A tres anos vista da eufória da 

nominación e do ímpetu arrolla
dor do alcalde de Barcelona a si
tuaciór. é máis complexa e o COI 
xa deu o sinal de alarma e reite
rou a sua profunda preocupa
ción: preocúpanlle os problemas 
organizativos e políticos que po
dan deslocir a multimillonária 
operación olímpica. 

distintas problemáticas. Apare
c~n por unha parte as · obras di
rectamente ligada~ cos Xogos: o 
anelo olímpico, as villas de atle
tas e xomalistas, e a torre de eo
municacións de. Conserola. Estas 
son obras que dependen da ci
dade de Barcelona, e .que plante
xan medos superábeis. Os rit
mos de construción están só 
moderadamente retrasados e 
apesar do conflito ·acabado do 
Estadio de Montjuic, os prazos 

Problemas de retraso na van · cumpríndose. O governo 
construcción de central pala sua parte colleu as 
infraestrutura rendas do tema coa criación do·- · 

"holding" olímpico {HOSA) no 
En canto á infraestrutura urba- que se reserva o 51 % das ac-
nística e -viária relacionada cos cións e a presidéncia, que re-
Xogos Olímpicos existen duas -caeu en Santiago. Roldán, ex-

Redor da Universidade Interna- · 
. ciona! Menéndez Pelayo, cansí-
- derado· próximo a- Alfonso G-ue

rra. A~ obras da Villa Olímpica 
son consideradas polo· axuntam- -
neto, neste sentido, como modé
licas. Van por -diante do calendá- -
rio previsto ·e oferecen rendabili
dade financeira. O presidente da. · 
empresa m'unicipal (VOSA) que 
xestiona as obras· da villa olímpi
ca, o concellal Jordi Parpal, non 
dubidou en afirmar, -en aras da 
rendabilidade inversora da muni
cipalidade, que os pisos cons
truidos· por VOSA van destinados 
á 'Clase méeJia-alta e que o con
cello non arbitrará despois do 92 
nengun mecanismo para evitar a · 
·espe9ulación en torno ao · re-

A catalanidade en ·cuestión 
9 outro problema que preocu- plantexaba a viabilidade da vertirse. nun mónsttuo coa 
pa ao COI é o da politización constitución dun Comité constitución do COC e· a peti- · 
dos Xogos. A catalanidade Olímpico ·catalán (COC) que ción · de recoñecimento, se-

. . 

construido ·social e . urbanistica
mente Poble Nou . . É un critérió 
de exemplaridade nunha cidade , 
cun enorme .déficit de vivenda -
social. 

No pasto de cola des~e bloque 
de obras olímpicas·. marcharía o 
Estadio Olímpico. O estudo· en
q:i.rregado polo Concello despois 
do fiasco inaugural, descobre · 
que faltan 15.000 prazas para o 
aforo ideal, que a zona de prensa 
é deficiente, que o saneamento 
de augas .disfuncjona e_ que de- . · 
terminados servícios están mal 
situados e piar sinaliÚdos. 'Son . 
problemas, porén,' que parecen 
resolúbeis nestes mil dias que 
quedan. 

As dificuldades aparecen coas 
obras de irifraestrutura . ligadas 
indirectamente -ao proxecto olím-

. pico, como serian a rede viária, 
os cintos de · circunvalación, . ·o 
enlace co aeroporto e o metro 'dé 
Montjuic, necesário para comu
nicar Barcelona co anelo olímpi
co. E aquí onde o_ ,enfrentamento 
entre con,cello e Generalitat ad- · 
quiriu os tintes máis épicos. O 
Axuntamento acusou ao governo 
catalán de cicateiro ho tocante a 
investimentos olímp.icos e á Ge
neralitat contestou que inviste o 
que pode e máís e ten aparecido 
como garante da prudéncia fren
te ao que cor:isidera o desenfre
no político e financeiro do con-' 
cella. 

A pugna de números á hora de 
cuantificar o esforzo olímpico de 
cada. cal foi cruel. .Ninguén quer 
aparecer como o nemigo dos 
Xogos, pero ninguén quer agasa
llar ao advetsário o éxito dos Xo
gos de Verán. E nesto chegou o 
Goverryo central. 

Nos . límites do imposíbel e 
ante a insisténcia e os riervos do 
COI o governo de Madrid ofere
ceu, xunto coa sua participación 
no holding olímpico que xestiona 
as obras directamete relaciona
das cos Xogos, un acordo á Ge
neralitat para financiar o cinto do 
litoral, que enlazará o aeroporto 
do Prat coas vías de circunvala
ción ,de Barcelona. O cinto, de
nominado óficiosamente como 
"Pata Sul" ·tora o caramelo_ da 
discórdia entre o Concello, que 
vía anguriado como avantaban 
,as fechas sen compromisos, e a 
Geñeralitat que áseguraba que , 
non podia · endebedarse máis. 
Xunto a este oferecimento. o. Go
verno central facia . público o 
compromiso de sufragar un novo 
estudo de viabilidade do Metro 
de Montjuic. · 

Coa prop,osta sobre a mesa a 
· Generalitat aceito u o envite e · · 
asumiu a sua p'arte na fioancia
.ción da '.'Pata Sul" ajnda que a 
cárrego dun crédito extraordi.ná-
rio. · 

duns Xogos. organizados pola participara xunto ao rest<?, dos guindo' o trámite da Carta 
capital dunha nación sen es- · Comités Olímpicos nas Olim- Olímp!ca, ao COI. Samaranch J.órdi Pujo! foi, porén, cauto á 
tado trente á españolidade piadas do ·92. lso Significaba apresurouse· _a dicer que a hora d€ concretar· o seu compra-
dos mesmos pretendida por que no desfile inaugural do 92 _ ·_ proposta non tiña sentido. Pu- miso. "Queda p0uco tempo até 
Madíid no seu af~n de que to- a "senyera" · puidese desfilar ;01·, nul"! alarde de posibfüsmo, o 92. A Generalitat levaba moito 
dos os eventQs do 92 sirvan encabezandb unha delega- dixo que o proxecto. ainda tempo insistindo nesta solución 
para homoxeneizar o Estado ción de atletas cataláns sepa- senda fermoso era inviábel. A compartida e é mágoa que fosen 
español é.unha dicotomia que rada da española. O . sor~iso · pi~ada e o boicot sofrido polo .precisas. unhas eleicións para o 
atravesa toda a polémic? que provocou ·.esta proposta reí Juan Carlos e o himno es.:. acordo, e entón a Generalitat 
olímpica. A aparición á.· par xiouse en máis dun rosto can- pañol na inauguracioón do non se responsabiliza de qu~ as 
que a nominación de Barcelo,- do- ·o · proce.so de criación do Estadio olímpico, así como o obras podan estar rematadas an-
na como sede dos Xogos de COC recebeu o apoi0 necesá- . progresivo ·arraigo que está ' tes do verán do 92", viu dicer. O 
. verán da Asociación para· a río ,de várias fedéracións cata- tendo ·a constitución do COC- certo é ·que a salomónic2 solu-
Delegación Olímpica de Cata- lanas de deportes olímpícos. na sociedade catalana teñen ción supuxo 1,mha caste de tré-

,luña (ADOC) introdudu unha . ·O espaldarzo. do cohgreso de incremenfado o temor das au- guél na batalla olímpica. Mais a 
variante importante na verten'7 Conver'genéia Democrática de toridades olímpicas. O proble- batalla de Barcelona e a da Ge-
t~ política .das. olimpiadas. ·A Cataluña e o visto bon dE. ma ·político· veu ·sumarse ·des- neralitatr en . víspera dos xogos 

· ADOC apresentou no 1987 un · concellos comó o de Tarrago~ ta maneka ás dificuldadesdas ainda está por chegar e queda 
dictame xurídico 'no .que· se na. O xoguete ameazab~ con- obras ·de infraestrutura. o -por-ver cal das duas institudóns 

.___ ______________________________ ___,;,_;... __________ ~__, - logrará quedar coa medalla. O 
\. 

.. 
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·CARTAS 

EL,:EICÍÓNS 

Q día 29 ·de Outon-o as diferentes 
nacións deste Estado, atraves das 
eleicións, enviarán ás Cortes e Se
nado de Madrid aos seus repre-
3ent¡mtes pql íticos para que fagan ~ 
escoitar ali os intereses do povo do 
que proceden e asi axudar a unha 
maior xusticia entre os seus vici"ños 
no Estado e no mundo. (teorica
mente debería ser ási) . r 

Os representantes galegos: E 
praticame.nte _seguro que· Gal iza. vai 
ter ali apoltronados .a persoeiros 
dispostos exclusivamente a defen
der os intereses que-diga don Feli-_ 
pe González, Aznar, Suárez ou o 
que ven ser' o mesmo dos grandes 
Bancos .e Empresas. Non haberá 
ner:igun defensor dos interese$ da 
maioria dos galegos: o povo traba
llador,: labrego, emigrante, profisio- - · 
nal culto ... , en definitiva, non habe-
rá quen faga nada por mellorar. o 
porvir da Galiza. · · 

O panorama presente e futuro de · 
Galiza: Agora estase a tomar óu to
máronse rec~ntemente polo Go
verno español, decisións econ0mi
cas que, de feito, bloquean ou pa
ralizan definitivamente o progreso 
de Galiza, baste como exemplos: 

XOSÉ LOIS 

(¡ 

, trución de -vías de comu_nicación 
modernas (auto-estradas, ferro_ca'
rris de vía rápida). 1 

• 

-Marxinación da Galiza dt>s in
vestimentos en diferentes serví,,. 

cionário do Estado para atender 
aos vellos ou cando no 93 abran o 

· maldade; debido á mentali<;'ade da 
nosa xente que xira en torno a 
cousas concretas e vitais funda
mentalmente, p~nsb que só os feí
tos reflexados anteriormente, uni
dos ff ·realidade da existencia de 
persoas-líderes e partidos políticos 
dispostos a encabezar un rnovi
mento de rebeldía ante tanto aldra
xe, seria capaz de provocár unha 
aglutinación de forzas e persoas 

· que despertara o entusiasmo neste 
povo' e asi mudar o noso triste des
tino . . lsto creo que é posíbel por
que, nunca na etapa posfranquista 
se deron elementos tan transcen
dentes e entendíbeis que demos
tren a planificación da destrución 
deste povo polo Governó Español. 
Eses 1 íderes e partidos para levar 
esa iniciativa tiñan que surxir, en 
boa ·medida do BNG e PSG-EG 
polos, entre outros, seguintes mo
tivos: ten unha estratéxia comun 
de loita para avance dentro do 
marco puramente legal, ten unhas 
reivindicacións superponíbeis_ 

cias afincados na Galizal coinci
dían 'con este plantexamento agás 
algun persoeiro das devanditas or
ganizacións políticas. 

A resisténcia do BNG e PSG-EG. 
Ambas as duas organizacións de
ron razóns para non iren xuntos 
que a naide convencen: "ir· xuntos 
co PNG· necesariamente", (é sabi
do o case nulo peso desta organi- . 
zación na sociedade galega como 
para crer que pode ser motiv..o de 
rachar); "se irnos xuntos a estas 
hai que ir tamén ás autonómicas": 
(0 motivo é distinto, nestas trátase 
de enfrentarse unidos ao Governo 
de Madrid por tanta afrenta come
tida, nas outras é para arranxar as 
cousas dentro da própria casa, 
ademais despois de tantas liortas 
entre as duas organizacións habe
rá que comezar amodiño -para por
se de acordo (un noivado longo 
para un casamento feliz); (pero 
perdeuse a oportunidade .do pri
meiro baile) ... 

-Desmantelamento das poucas 
lndústria~ do país sen ap$nas re- · 

. cuReración dos postos d~ traballo 
perdidos:· estaleiros, 9itroen-Ou- . 
rense, etc. 

· cios: ·cultura ,e deportes, mellara 
das vivendas, "aforro" no gastosa:
nitário galega que acadou ·a cifra 
de· 100.000 m_illóns depesetas afo
rradas nos· últimos 5 anos. etc. 

Toda esta Planificación de aban, 
don0 e destrución ·do futuro do 

· noso país fíxose e faise co consen
timento ou calada dos .represen-· 
tantes d~ Galiza en Madrid ligad9s 
ao PSOE e PP. Asi o futuro do 
noso país parece abocado a que a 
pouca xente que se atreva a nas
·cer aqui (xa nascen poucos porque 
quedan poucos novos) sexa fun.,. 

- mercado de traballo en Europa, os 
nosqs tillos emigren para limpar le
trinas ·en París e Bruxelas. E como 
así isto será terra de naide as 
"Compañías" faranse . cargo _dos 
montes e construiran "Haciendas" 
cheas de eucaliptos ·e despois · 
igu~I -até deixan de arder os mon
tes (xa están alugando agora mon
tes comunais per 30 anos, para 
plantar dJtos árbores). Can_to pare
cido ao Oeste, e cos ÍJldios elimi
nados . . 

Esta estratéxia de loita .en torno 
a causas . tan . elementais precisá
base1 máis ca nunca neste mo
mento, porque despois isto xa non 
terá remédio, e por outro lado nen
gunha das duas forzas políticas 
mencionadas tiña nada que per
der, apresentando unha lista e es
tr.atéxia comun para o 29-0 , xa 
que ·doútro xeito o fracas9 tenno 
asegurado de antemán. E ·máis, 
esta niédia dúcia , de deputados 
poderia causar a perda da estraga
dora maioría absoluta do PSOE no 
Parlamento español. . 

Que nos queda?: Aparte de so
portar esta frustración inecesária 
na que estamos neste mes de Ou
tubro, traballar como lobos para 
que os nacionalistas saquen o 
maior núm_ero de votos posíbeis e 
intentar conwencer aos nosos lide
re::; que ao hon ter a naide en Ma
drid, faise máis imprescindíbel rea
lizar esa confluéncia de forzas para 
provocar o entusiasmo nos nosos 
paisanos e asi tomar o Govemo da 
Xunta aue mude a rota do abismo 
na que · estamos metidos por obra 
do PSOE e AP. (Bailen o primeiro 
baile, por favor.~ O 

-~ 

-Pactos co Mer~ado Comun 
que impeden totalmente o desen
volvimento das principais fontes de 
riqueza do país: sector gadeiro.--e 
pesca. 

-Marxinación total da Galiza 
dos proxectos do Estado da coñs-

A alternativa posíbel: Ainda que 
a moitos coa man no corazón gos
taríanos propor como única ~lter
nati,va a independéncia desta Gali
za a piqu_e para rematar con tanta 

· As decenas de persoas coas que 
teño debafído este tema, a maioria 
pr:ofisionais de diferentes tendén-

3otalo ~lanco 
EDICIONS 

... pasan o "cribo" da crítica coas mellares calificacións, os lectores disfr.útarios, 
e as "listas de · vendas" veñen confirmándoos ... 

¡\/el.aquí por fin ims "best-sellers" d-isti"ntos, uns libros de calidade e con tódalas gara~tías! 

X .L MÍNDH HBHÍN · 
HSf 1.lA!i.lllU/ UAR·ll.USJIIl 

"REALIDAD~" 

Conversas en Compostela. 
con Carballo Galero. 
M. A. Fernán-Vel'lo e 
F· Píllado Mayor. 

Xente coma min, 
Úrsula Heínze. 

X. L. M.éndez Ferrín, 
X. M . . Casado e 
X. M. Salgado. 

A nación incesante: Con
, versas con X:M. Beiras. 

M. A. Fernán-Velló e 
F. Pillado Mayor. 

"ESTUDOS 
E; INVESTIGAC'IONS" 

Donos de seu. Estudjos de 
·historia agraria de Gallcia, 
Ramón Villares, ed. · 

"A ·BIBLIOTECA 
DO PROFESOR" 

Escritos sobre Cast~lao, 
- Ricardo Carballo Calero. . 

A IACldl INCfSANII 
llllVIRSll Cll 

KOBf MIDH BHllS 

;¡ •. 

O caso · 

"MEDUSA" 

o caso, Antón Rísco. 

b mlnotauro, X. Fernández 
Ferrei~o. · 

"LITERARIA" ' 

Historias da cldade do de
serto, X. del Valle-lnclán. 

Ucronía; Carlos Posada. 

o' ollo pecho e outras hls· 
torlas ·desagradables, Anxo 
L. Baranga e J. A. M. 

FÓRA DE COLEC. 

Ll,ngu'as mortas. Serial ra-. 
dlofónlco, Margarita Ledo e 

· Anna Turbau. 

Lucenza, Xaime Quess~da. 

As torres no ar, Antón Avi
les-de Taramancos. 

Á súa disposición en tódalas librerías 

FRANCISCO VÁZQUEZ TROITIÑO 
(Boborás) 



A NOSA TERRA _ 

Nengun filme norteamericano consegue-zafarse 
das direCtric-es Políticas marcadas• por . Hollywood 
Lllis Puenzo descrebe a singÍadma de Gr!Íllgo Vello 

.M.VEIGA 

Calquer espectador de cine, 
· ideoloxicarnente avisado, terá 
observado con extrañeza os fi~ 
nais conservadores que irrom
pen. cortando o ritmo do guión, 
en filmes até ese momento des
provistos de moralexa. O que 
era arte ou, en todo ca8o, auten
ticidade. abrigase entón a tras
pasar unha peneira de orixe 
descoñecida. 

Para mostra lembraremos un 
caso ainda recente. o de Re
quiem polos que van morrer. fil
me que ten como un dos seus 
temas centrais a vida dun mili
tante do IRA. Mickey Rourke, 
actor de orixe irlandés, protago
nista da película, sinalaba: "Ti
ven que pelexarme por cado. 
metro de celuloide, non sei se 
tiñan medo de irritar aos ingle
ses, unha extraña susceptibili
dade politica para un tipo que 
só pensa nos cartas ( ... ). Ese 
tipo de' produtores son perigo
sos (retírese a Samuel Goldwil, 
junior). Non tenen inconvenien
te en gastar 30 millóns nalgunha 
fantasia fascista de Stallone. 
pero mátanse para aduiterar 
unha película que custa a déci
ma parte" . 

A história 
de Gringo vello 
Gringo Vello, cuxo centro é a re-

volución mexicana, partia xa 
con alguns antecedentes de mal 
agarro. Un deles foi Viva Zapa
ta, filme dirixido_en 1951 por 
Elia Kaz·an, un dos 9JTBpentidos 
de Hollyvood. del9.tor de compa
ñeiros durante a c9za de bruxas. 

· Ourense capital do coIIlic 
¡as Xomadas de Banda Deseñada 

A HIOOO ~ (S{.00.(R OS RCGIUDS /Mil R 
XO\IE 00!.111WI, €. t\000 t-w5 AHIUUD AIOl~1\ 
~05 M ruaióN. cono e» K0\116 OOmltl 
~ Jlll VIW É 1'11ECl.50 5Rf,(R. l!'JW.8l . . . 

UN~~ ~lmRIA RfAL COMO A MORTE ilESM~ 
SHRRING PESnÑo ~ SHALER ú] 

Pñmeira páxina 
do recente prémio de comic 

Casa da Xuventude. · 

A obra. realizada co~ brillantez. 
.. é unha declaración explicita 
sobre a absurda inutilidade · de 
toda revolución. aderezada co 
vello eslogan da inevitábel co
rrupción do poder" (Roman Gu
bem). 

A respeito do ·filme de ·Luis 
Puenzo, autor que contaba xa 
e.o méiito de ter diriX:icto A bis~ · 
tória oficial, sobre o tema dos 
desaparecidos na Arxentina. 
convén lembrar alguns dos lími- · 
tes cos que canta toda· super
produción .nortearnerican.a. Re
collemos a sua peripécia do di_á
rio arxentino Página 12, relatada 
·durante a estrea do filme no seu 
pais natal. Puenzo ·non dispuxo 
do chamado ñnal cut (o corte fi
nal ou montaxe definitiva e de
cisiva do filme). "Moi poucos di
rectores teñen nos Estados Uni
dos o final cut. Pódense contar 
cos dedos dunha man e nunca 
en produ9ións -que ch eguen a . 
este orza.mento, de 25 rnillóñs 
de dó}ares . Woody . Allen teno 
nas suas peliculas, pero nunca 
pasa dun tope de 8 millóns. Non. 
ter o final cut quer dicer que a 
propriedade da película é dó es- · 
tudo e esta é unha realidade 
que nós asumimos de entrada". 

Puenzo descrebe o proceso: 
"Na montaxe . todo foi unha · · 
cuestión de transacióh. Hcli 
duas ou tres posibilidades niSto. 
Un. director pode chegar até de-

1 terminado ponto, dicer este é o 

.TOKIO 

A partir -do día 16 de 
Outubro e até o 28 
vanse celebré.r en 
Ourense as Iª Xomadas 
de. Banda Deseñada 
organizadas pala Casa 
da Xuventude. Dende 
hai xa hai 9inco anos 
levan organizando o 
concurso de bcµ1da 
deseñada e · este ano 
ademais do concurso 
hai toda unha E?érie de 
actividades 
relacionadas con este 
singular mundo. 
Desdé ó dia 17 ao 19 e do 24 ao 
26 terá lugar unobra:doiro na · 
mesma Casa da Xuventude 
onde se tratarán temas como a 
Historia da Banda Deseñada, 
estil<?s. maquetaciÓn, técnicas e · 
materiais, etc. 

O sábado 21 pala mañá habe- . 
rá un obradoiro para nenas pa
trocinado polo Servicio Munici
pal de Educación, celebranse si
multaileamente exposicións 
para todos os gastos: . 
··. -"A B.D. Portuguesa boje" 
que organizada polo· Clube de . 
B .. D. "Comicarte" vén desde o 
recentemente clausurado : "5° 
Salao Internacional de Porto". 
ser$ na Casa cía Xuventude. 

-Tamén no mesmo-lugar .. es
. tarán pendurados os ~rabállos 
. que concQrreron ao concurso · 

anual anteriormente comenta·: 
do. Na gaiena Sargadelos· a ex
posicióá ·~cine e historieta gale-

· meia corte, para min esta é a pe
lícula e pode que- se vaia O'..C o 
fagan marchar. Eu elexin ficar 

·até o remate: fose cal fose , e 
como fixeramos ao · longo dÓ 
guión e da r;odaxe, seguir defen
dendo que ·a película fose a me
llor posibei. dentro das circuns
táncias dadas ·(. .: ). As causas 
que houbo qu~ _co:rt:ar corteinas 
eu, en moitos CC?-Sos con enorme 
dor. 'Pero sabendo que se o facia . 
eu ia estar mellar que se o facia 
outro e tentando · de que a peií- _ 
cula fose consistente, coerente 
de ponta a ponta. E éo. En 'todo 
caso o que se perdeu foi o máis . 
difícil de dixerir para a indústria 
norteamericana. A película tiña 
unha dirnensióri'máis , unha par
té. da nosa condición latü1oame
ricana ( ... }. -O que non está en 
Gringo vello ése éadra unha di
mensión máis que posibelmente 

· lle te ria dado· unha ·grandeza á 
película e 11€:1 tE;iria restado uns 
catro rnillóns de espectadores". 

.'Como .. significativa anécdot~. 
Puenzo sinala que o filme naceu 
dun "equívoco extraordinário". 
"Os norteamericanos, .mesrrio os 
filáis progresistas , intelixentes , . 

· cultos- e viaxados, coidan que o 
Sul é México e por en'de Améri
ca L.atina_; México está ao Sul e 
nós tamén. ·Entón, un_s arxenti
nos parecéronlle xente moi pro
bábei, moi axeitada para escre
ber unha história ·.que sucedia 
durante a-revolución mexicana". 

ga" que xa leva tempo perco
rrendo .a xeografía desta tena. 
No. pub "El TU.reo" expóñe;nbse 
ori.Xiñais de "La Región" e no 
café Real "Nakakos Grirn's". No 
café ~atino a exposié:;ión "C_o- . 
mix-Arios" con oriximP,s do co
lectivo Frente Comixario d~ Ou
rense. · Emitiranse vídeos rela
cionados co mundo da historie
ta e de personc¡xe9 _por todos co-
ñecidos. ·· . 

Por outra- banda, -terán lugar 
duas mesas redondas. A primei
ra será o venres día' 20 co tema 
"A violéncia no comic" e o ven
res. seg'uinte. día -27, outra coa 
"Situación da B.D .";_ na que par
ticiparan Xan Comesaña· do fan
zine "O Coiote" de Vigo, Paulo 
Amorin representando ao .Clube-· 
de BD. Comicarte .é Miguel 
Anxo Prado · que · é o debuxap.te 
profes'íonal de· máis actualidad.e 
en toda Eú.ropa e parte do estra
nxeiro. 

Finalmente o sábado .28,a par
tir das doce da mañá, terá lugar 
unha asamblea de debuxantes á 
que por suposto están convida
dos todos qs .c;lebuxantes gale
gas. que se préCien. onde se 

. pensa tratar entre outras causas 
de interese a posíbel .. constitu
oión du.Ílha asociación de debu
xantes ~de B.D., causa realízada 
xa ha). ben ·anos noutros lugares 
-do Estado coma en Catalunya, · 
.lugar onde .se centra a maior 
parte da indústria comiqueira. 
cuxa principal representación é 

· a realización anual do Salón In-' 
temacional de Barcelona . 

E xa ás 2.0 horas clausura das 
· xornadas cunha festa rachada 
para todos os debuxantes ac_om
pañados dos seus personaxes 
favoritos. O 

A .Pamba· do 
Arco, nova 
asociación 
cultural en Foz 

N°4o4 

Cun concorridísirno acto sobr_e a 
normalización lingüística no en- · 
sin0¡ .na xustícia e na adminis
·tración pública ño que falaÍon a 
profesora Pilar García Ne.gro e o 
r'naXistrado Xosé Xoán Barreiro, 
e qlie tivo lugar en Foz ci pasado 
dia 11, apresentouse en público 
a asociación cwtural mariñán . 
"A Poinba ·do Arco". A nova en
tidade é herdfilra da Asociación ·. 
"O Britón" que axitara a-.vida fo
censé en rematando . a déc'ada 
dos 70, ao ~eiÍo ·dos· frentes 
culturais promovidos polo na
,cionalismo. No ·actp, no que es
taba prevista a intervención ta
mén de Henrique fyfonteagudo, 
directivos da asociación sinala-

. ron o ermo que hoxe é Foz _a res
peito da actividade cultural con
tinuada e a sua dispbsición a 
abonar o te~reo neste sentido. 

·A Mariña, ponta de lanza 
Q.o asociacionismo ~ 

Co nacemento de "A Pamba do 
fuco" a comarca da Mariña lu
guesa recebe un· novo alento no 
labor do asociacionismo cultural 
·de base. "BuriÍ" de .B~ela, "Lei~ 
ras Pulpeiro'' de Mondoñedó, 
"Amado Lar", do Valadouro, 
etc ... desenvolven prolíficos pro
gramas de actividades de mar-
. cado signo .galéguista ao- longo · 
de todo o ano, que se suman 
aos cada vez máis ambiciosos 
proxectos das · pioneiras "Se
menteira" de Viveiro e "Francis
co Lanza" de Ribadeo : Esta últi
ma, foi promotora no seu dia da 
actU.al Federación de AACC Ga
legas na que ven de solicitar xa 
ó irigreso "A Pamba do .Arco'-'. 
"Sementeira" e a Federación es
tán a organizar o segurido. en- · 

- ' contra comru.cal. de asociacións, 
previsto pqra as prirneiras se
manas dci 1990. D 

•Fallados os Leeliadoura 
e Arlequín. Reunidos os xuris 
destes prémios oÚtorgados pola . 

· aditorial Sótelo Blanco en Com
postela fallaron conceder o pré
mio Leliadoura á ·obra "Ningún 
cisne" de Manuel Rivas sendo 
·finalista a obra de Cesáreo Sán
. chez Iglésias "A várbore das 
sete palabras". O prémio Arle-

. quin recaeu ·na obra de Miguel 
Anxo Femáh Vello "A -Cqsa dos 
Afogados". Ambos prémios e¡;;
tán dotados con 250.000 pese
tas. · O 

• lncógnitá sobre o Pré
inio Pastor Diaz de' Nove
la. · V ai para dous meses que a 
Comisión de Govemo do· Con ce
lla de Viveiro, (formada exclusi
vamente por mernbros do PP); 
eri · cumprirnento durrha ¡noción 
apresentada ao pleno por EU a 
prihieiros de ano, acordaba criar 
o Prémio Pastor Diaz de Novela 
.Curta', dotado · !nicialmente con 
meio · millón de pesetas. Até 
agora non se fixeron públicas as 
bases de pci.rticipación, e secto
re·s do nacionalismo cultural e 
·político a nível local teñen ante-· 
cipado a sua protestá pola ini
ciaI prete:rislón municipal de di-

. rixir a convocatória do prémio· a · 
autores "en castellano o 'en ga
llego"; natU.ralmente os naciona
listas- peden que para o Pasto~ 
Diaz só se admitan orixinais en 
galega. · O 
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·QuieirQ-· 
CULTURAL .· 

B.LANCO PASCU~ E MANUEL BARRIO, 

Boda na Ca~ Grande, imaxe do 
· 1936 de Manuel Barrio, retrato 

social das desigualdades · 
dá época coas olladas 

cobiiosas detrás do arame. , 
Na outra imaxe Zoquelros 

(1934). Autor, 
Manuel Blanco 

· .,ascua! 

DOUS FOTÓGRAFOS V AlDEORRESES RECUPERADOS 
. ' ' 

A re_cuperación da 
história local através da 
fotografía está t~ndo, 
afortunadamente, un 
certo pulo através de 
iniciativas, localizadas 
pero importantes, que, 
ben recollendo 
moñ.ográficamente a 
obra dun autor ou un 
tem·a . _Qeterminadu, van 
investigando no pasado 
dunha vila, cidade ou 
comarca e conséguiron 
prestixiar a fotografia 
antiga como documento 
e tirala désa espécie de 
consideración de "arte . 

" . - - ~, menor en que aparec1a 
envolta. · 

Agora mesmo toda ·vila que se 
précie aspira a canta-:: cun libro
recordo de fotografias vellas e.o 
que sair ao paso da sua história 
recente. Estamos ante unha.'<:!é
sa$ modas positivas qlie van fa
cer posíbel a recuperación dun
ha chea, de material · fotográfico 
irnprescindíbel para facérmonos 
unha idea mái.s . completa dos 
éspá~ios · e das actividades· da 

Galizá dos derradeiros cento 
vinte anos. 

Cando·no 1986 a· "Agrupación 
Cultural SementeiI¡a" raliza e.n O 
Barc<:> un amplo traballo de reco
llida e cópia de fotos espalladas 
palas · colaccións f)art-ietllares, 
atópase con moitas e agradá
beis sorpresas.. AÚavés das 
máis de c~trocentas irnaxes ar
quivadas ían aparecerido os au~ 
tares coñecidos, até cinco fotó
grafos 1ocais de distintas .-épo.- · 
cas, e con eles a maneira.en que · 
viviron e levaron o seu traballo, 
as suas id~as e as relación~ que 
mantiveron coa · · sociedade do · 
seu tempo. Unha selección des
te maLerial vai fomiar parte do 
album "Cen anos de O Barco 
nas fotos .. que edit_ará pró~a
rriente o Concello de O Barco. 
Neste traballo fáise un seguí: 
mento · cronolóxico dos pr.ind
pais acontecimentos da história 
local entre 1863 e 1963, irrcLuin- " 
dÓ _edificios, -paisqi°es, per~oa·
xes e costúmes xa desapa¡eci
qos e que van quedar fixados na 
memória gráfica de O Barco. 

Dos cinco, autores; recollidos 
'nesta escolrna gráfica, ·Manuel _ 
Blanco Pascual .e Manuel Bárrio 

· apresentan cáracteristicas bas
tante comuns. Os dous tratallan 

r ~ 1 ~ 

nos arros · vihte e trinta e a sua 
·oc,;:a reEi~ta clave para des'co
brer aspect9s importantes da 

GUSTAVO DOCAMPO 

vida nestes anos, os dous desa- . 
parecen -de O Barco tras o pro
nunciamento fascista en -Xullo 
de 1936 e; debido á sua militán
cia de esquerdas, serán borra
dos 'da memória oficial , sendo 
diÍít:if se'guírlles a pista en oca
sións. Maríteñen ambos unha 
estreita colciboración profisional 

· chegando' a compartir estudo. 
Blanco Pascual traballa máis o 
retrato e a'paÍs¡;ixe e Manolo Ba- . 

_, ~GORA .MESMO 
TODA VILA QUE .SE 

-PRÉCIE ASPIRA. A 
CONTAR CUN 

UBRO-RECORDO DE 
FOTOGRAFIAS 

. VELLAS CO QUE 
SAIRAO PASO DA 

SUA HISTÓRIA 
RECENTEr 

rrio ten na rua o seu marco ha
bitual de traballo . 

De Blanco Pascual conser
vamos unha placa autorretrato 
de princípios dos anos vinte fei-" 
ta en La Habana, era moi xoven 
e ·pode ser que fora nesa estan
cia cubana onde tomou contac- ' 
to coa fotografía, posteriormen
te vivirá en Barcelona e en 1926 
instala no seu povo natal o estu
do de fotografia polo que van 
pasar todos os .persoaxes e farní
lias · ráncias da época. Blanco 
Pascual, militante do P.C., é ta
mén o seu dirixente local mais 
cualilicado e respeitado,' o seu 
aire int~lectual e unha cultura 
de home de' mundo fix_érono :po
pular en toda a comarca, foi ta-
. rnén concelleiro e líder do grupo 
comµnista no Concello. Mantiña 
amistade coas persoaxes · rnáis 
interesantes do seu tempo, fala-

. ba sempre en galego e utilizá- · 
bao na publicida.de do seu -ne
gócio. Gustaba da paisaxe de 
V aldE;3orras ·e ~e ltiescobrer néla 
as pegadas da história, fotos de 
igrexas, petroglifos e paisaxes 
fálannos da afición-que .-tiña ao 
excursionismo, á história lpcal e 
á natureza. Pero tamén a vjda 
social foi récollida nas placas 
deste hóme que executaba con 
. gran maestría os retratos de 
grúpos-, irnaxes de traballo ou de 
~esta que gardan co~ agartrrío 

moitas persoas maiores e que 
nos permiten evocar hoxe. por 
exemplo, un entróido local cheo 
de animadas comparsas e gru
pos musicais. 

Manuel González Barrio 
(190311971) foi vendedor de 
quincalla poias fe iras e faise fo-
· tógrafo tras uns cursiños de "fo
tografía al minuto'', galería e re
toques manuais que fai en Ma· 
drid. No 1936 desaparece fuxin
do duo.ha segura persecución 
polas suas simpatías de esquer
das e a amista,de que o unía a 
Blanco Pascual, que tamén 
abandonou o · seu povo rumbo 
aos montes leoneses sen que 
nunca se soupera máis del. Ma
nuel Barrio instálase corno fotó
grafo na cidade aragonesa de 
Jaca en 1946 e ' ali vai refacer a 
sua vida. Os seus fillps séguen 
hoxe rexenta.Iido o estableci
mento "Foto Barrio!' cjue fundara 
o fotógrafo · valdeorrés pero non 

. conservan nengun traballo do 
seu pai anterior á guerra. Se ti
vesemos -que destacar da obra 
deste home algo de especial in
terese, destacaríamos a i:eporta
xe da boda de Elena Quiroga, 
na ' Casa GréÍI}.de de Viloira, 11-0 
verán · de 1936 que .ten unha 
enorme forza como fotografía · 
social na . que os contrastes apa
recen · Gonsqmte:r;p.ente resalta
dos polo autor. · O 



Michel Touinier 
en gaJego 
Edicióils ·xerai~ de Galicia, na 
sua colección Xabarm; ·ven tra
ducindo clásicos e tan non clá
sicos da literatura ·~xuvenil" uni-

. versal . Un deses autores no 
"tan" clásicos é o gaulés Michel 
Toumier, ~n dos grandes narra
dores franceses de hoxe con 
L~iris , Soupault, Gracq, · c'1aude 
Srmon, Le Clézio ou os máis no
vC!s como Or~ena , sen engadir. 
nomes de área francófona como 
o marroqui Ben Jellon ou o hai
tiano Ren_é Depestie . Poda que 
esqueza alguns nomes, outrns 
~ºi:1 esquecidos aposta; por moi 
eXItos de venda que sexa na 
Franza ou na península ibérica. 

. De Tournier , até o de agora, · 
Vl!on Jume tres livros en galega . -
Venres ou vida salvaxe (nº 
23 de Xabarín. 1987). O uroga
lo (Xabarín nº 37) e Os reis 
magos(Xabarín, nº 38. 1988 
como o anterior). O primeiro e o 
terceiro son a versión docificada 
de duas novelas para "maiores" : 
Venres ou os Hmbos do Pacífico 
e Melchor, Gaspar & Baltasar. O 
urogalo é unha colectánea de 
relatos . Esc~evín acima: versión 
docificada. Diso hai algo, mais· 
-sobretodo-- o que hai nestes 
dous li vros é unha re-escrita do 
tema primitivo . Fose como se 
un fotógrafo tirase duas veces a 
mesma instantánea , co mesmo 
aparello. mais cambiando o dia
fragma de diámetro. Fechando o 
diafragma aumenta-se a profun
didade de campo mais dismi
nue a luz. Se se aumenta o diá
metro, perde-se profundidade 
mail? gaña-se en claridade. Eís, 
xa que logo, a operación que le
vo u a cabo Tournier nos devan
ditos livros, ne. sua re-escrita. E 
isto é evident.e nos dous textos. 
Por exemplo, en Venres ... O fi
nal de ... ou os limbos do Pacífi
co é: "Como te chamas? per
guntou Robinson. //Chamo-me 
Jean Neljapev. Nascin na Estó
nia . acrescentou como para des
culpar-se de ter un nome tan di
ficil . // De agora en diante , dixo 
Robinson. chamarás-te Xoves. É 
9 clia de Xúpiter, Deus do Céu . 
E tamén o domingo dos nenos" . 
En .. . ou a vida salvaxe o final é 
(traduzo eu por non ter a man a 
versión de GL T) : "Corno te cha
mas? perguntou Robinson ao 
grumete.// Chamo-me Jean Nal
japaev. acrescentou como para 
desculpar-se de ter un nome tan 
difícil./ . De agora en diante. 
dixo Robinson, chamarás-te Do
mingo. É-o día das fest.as, dos 
risos e dos xogos. E para min · 
serás sempre o tillo de domin
go" .. 

Ouer dicer, será sempre un 
home solar nunha civilización 
solar; civilización onde as trevas 
e a noite nunca aparecerán. A 
versión' nova, xa que lago, gaña 
en claridade, en luz. Perde en 
amplitl.ide, quer dicer, en pro
fundidade pois aqui non son
deou os rnistérios da noite ; a li
ciün das trevas (que nos recor
dan qu'e 1 somos dos seus e que. 
dalgunha maneira, · estamos 
mortos, Petites proses, páX. 242/ 
243); a perda da inocéncia; as 
for:ites mesmas da sexualidade e .. -
a marte, das que Robínson. en 
... ou os limbos do Pacífico está 
-segundo as suas próprias pa
lavras- mais perta que nengun 
outro home.: Pois ben. · é esta 
parte negra, esta lµz rtegra, a 
noite, o que desaparece na.nova 

. versión . . É a eclosión -total- . 
da civilización solar que se' insi
nuaba :--íorterh~;nte-' na pri
meira versión . A nova civiliz.a-

·- -·-:.. .... - ·- -·-.. 

ción que cri~ Robillson .. na illa 
. con. Domingo será unha civiliza
ción de "festas, risos t{ xogos". 
Acabou a maldición de Xeová · 
comerás o teu pan co suo{ ci~ 
teu frente .. E o mesmo acontece 
con Os reis magos versus 6 tex~ 
.t~ , .. r,rirnitivo : a noite é esqueci-

. Tournier · ten escrito que es
c~e:re cun "idéal· de limpidité, de 
sen~ux et de sens du concret'". 
Ideais que se perden, ás veces, 
na tradución . . Vexa-se, por 
exemplo, "O fetichista", último 
texto de O urogalo (traducido 
por .Xosé A. Carneiro. correcta~ 
mente) : "Lui, bien sür le sá.Jaud 
il reste habi:llé '! (Pá.X. 303 edició~ : 
Folio) , a versión galega (pax. 

. 233) queda : "El, o mói traidor 
segue vestidd', primeiro · 0 verb~ 
"~ester" podía traducir-se mellar 
como "continuar" que como. "se-

. guir", pero Salaud (porco, ,inde
cente , etc.) dificilmente dá trai
dor; . e tendo en canta que se 
trata dun monólogo para .repre
sentar. perde , a palavra. forza 
(non si?). Prosigamos : "Je· J'at
tep,ds toujo~rs . Parce qu'il n·y· a 
qu eme qui peut me sortir de 
man trou" (pax · 304 edición 
~ancesa. o subliñado é naso): -
Agardo semprn. Porque só ela 

me pode sacar do meu buraco" 
(pax. 234). Agardo que , a Go
dot? ou a ela, quer dicer, a quen 
pode sacar-me do meu buraco? 
Podíamos continuar, mais é me- . 

. llar deter-se aqui . Hai erros de 
matización e ás veces perde-se
o "sens du concret", sobretodo 
cando se cáffibian artigas deter
minados do orixinal por indeter
minados na versión galega. Ou 
persoas do verbo. 

E. para acabar , unha preci
sión. No lim.iai que Valentin 
Arias lle pon a O Urugalo, di-se 
(pax. 8) : "Na Península ibérica 
coñéc;ese máis :através de trad·u
cións o portugués e .o galega ca 
ó castelán". Ché! que sos exa- . 
gerado vós! En galega, qúe sai
bamos. veu por prirneíra vez 
lurne un livro de Tournier en 
1987, o devandito Venres ou a 
vida salvaxe. Un relato dos que 
compoñen O urogalo. "A mamá 
Noel" , foi publicado --no Faro de 
Vigo o dia 5 ou 6 de Xaneiro de 
1987, e en Setembro do mesmo 
ano, . quen isto asina traduciu 
unhas Petites Proses publicadas 
en El Progreso, e ántes. en Xu
llo, dera reseña de dita livro e 
tradución dunha prosa no nº 7 
de Luzes de Galiza . No 88, 
como vimos, publicaron-se dous 
livros máis de Tournier na Gali
za. Será, xa que logo, Toumier 
coñecido na Península ibérica 
por estas versións. e algunha 
portuguesa? Valentín Arias 
debe deixar .El País no caixón e 
ir a fontes máis fiáveis, pois non 
foi Alfaguara quen traduciu pri
rrieiramente , ao español, a Tour
nier- Desde hai tempo corren 
versióris españolas dalgunhas 
das obras roáis · importantes. do 
francés (deixando de lado a ver
sión ven~zolan9 .. de V.enres ou ·os 
limbos do Paclfico, publicada· en . 
1974) antes de ser versionado ao 
galega cmrian por teriitorio ibé·· 
rico en língua !3Spañola os se- . 
guintes livros de Toumier (que 
saibamos nós, podemos esque~ 
cer algún) : Le Roi des Aunes (co 
título El rey.de Jos Alisios) , Plaza 
& Janes ; Météores; Plaza&Ja
nés -ambos os dol.,Js editados · 
antes -de 1978-; Melchor, Gas
par & Baltasár, Editado por No
guer .. 1981 ; e Viernes o Ja vida 
salvaje, Editorial 'Noguer. 1982. ·· 
Por Il,On f~ar de edicións catalás 
un pouco anteriores a estas es
pañolas. Que o coñecimento 
(sic) maioritário de· To~mier en
tre o público culto español sexa 

. a ·. partires das ediciÓns ·de Alfa- · 
.guaÚl, non quer dicer que o es-

GuieirQ 
_ CUL.TURAL 

critm gaulé~. · com~ vtinós , non 
estivese edita90 . o 

. XGG 

. 1) E_s ta "sólarización" dos·textos non . 
e levada a cabo no último relato de 
~ournier para xeQte nova : Agnus (Edí- · 

. t1ons Signe de piste). Baséado nunha 
parte da Lenda dos séculos, de Víctor 
H.ug? . (en L 'aígle du CiJSque) , narra a 
historia dunha violación. 0-1ivre mere
ceu a ~onra de ser -salvaxemente
atacado pola dir~ita francesa cos ad
xe?t1':'os como: ignomín.ia, alegría 
morb1da, borracheira degradatória dos 
corpos e das-miradas máis cándidas. 
:te. Rem~;anc.o (Renaud _Matignon, -
Le F1garo 5-Xll-88) asi "Pour o.ublier 

les déclinations et Ja regre de trois on 
les emméne (aos xovenes leito~es) 
?ans les la trines" .. · 

·-Locutores ·de ·watér 
·e -realizado~es de 
mando a distáncia 
Entre os deleitas nos . que inco
rren os profisionais da iadio e 
da tv-. sobretodo os da RTVG 
hai dous sonados e facilment~. 
subsanábeis. · 

Nun deles incon;eh a case to-
. talidade dos comentaristas de
portivos da rádio e a ~aioria 
dos d!i TVG: retransmitir os es- -

· pectáculos deportivos· como se 
éstivesen nci climax do aconte-
cimento.- · · 

O locutor deportivo debe de 
cóntár o qúe está a ·suceder de 
xeit_o e :rrianeira . que o rádio-es
coita. poda face.rs8' unha idea.-o 
rnáis clara posíbel, do que está
ª acorrer ho espectácwo: quen 
é o protagonista, situación des
te na c.gncha . ...situaéión_dos-eou
trários ; .xeito de facer os lan
ces ... O tqnq da voz forma· parte 
da retransmisión levando a 
em9ci:ón, ou sosegando ao rá
dio.-ecoita segundo _ a perigosi-

. dade da' X'ogada. . · 
· Pqis non. aquí púxose de 

moda o retransmitir como se 
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dun momento - ·a outro tosen 
marcar o goÍ da vitória-. a canas
tra decisiva .cu batér o record do 
mundo . Tanto ten que o xogo 
.estexa parado, que o· porteiro 
vaia col oc; ar a pelota · ou que se 
vaia lanzar un penalti decisi•io 
no último minuto. . 

. Pero isto non é o pior. destes' 
. locutore~ que parece que ·están 

· no water a · ponto .,de acabar a ·· 
sua Íf'!:en'? ; non, o pior é CNe non 
se lles enten9e nada atrancada 

- como teñen. a gorxa poi tal parto 
íneXistente .. Ninguén sabe o que 
sucede, só se es coita un ruxido 
de puxos. · 

Na TV. a maioria dos comen
taristas. teñen unha teima se
mellante. traspasando os vícios 
da_ radio, Qon· inteirári.dose- de 
que é un meio tot8.1Ínente dis
tinto no qu~. ao espectador non ' 

11e hai que contar o que xa el ve 
(piar ainda se o locutor se equi
voca) , senón o que non pode 
apreciar, ou, o que a ·maioria non 
sab_e; tácticas, movimentos no 
campo .. .. pero sen. dados s:Upér-

. fluos que apabullen nen desvíen 
a atención do- prín"cipal). 

.l:t.epetir '· repetir ... 
· O erro dos realizadores deporti- · 

vos _da TVG (comun . á maioria 
dos. seus _ cglegas das tvs auto-: 

(pasa· á páxina 19) 

Guia de libros recomendados.para 
EX.B. 

OGA?O 
lJ:??titfJ,qfi .. <;¡K>tJ 

O Gato metido nun saco 
Alberto Avendaño 

/'\ chave dos soños 
Antonio García Tejjeiro 

/¡~ //EJ?t?4!?[ 
. /,fJ 

. 1}!/MPP/1 
tlw.üO:"'.h' 

A .verdade na bufarda · 
. David Otero · 

!5Jf&&;./;.:.,'f tl(A,ff 

. t-'4',(.C.1> '111f.51't:l!J'.~ 

Lembr.anza nova' 
de vellos mesteres 
·Paco Martín · 

. ' 

·ga 

,4_ -
1fr%?/c:."'/J 'J/}l;;Yé/J 

,/M/#h?~- . 

A marela Taravela 
Xósé Neira Vilas 

.O Talismán dos druidas 
P.epe Carballude 

* ... · .. 

·~ 

* ... 

Á R ~ e O .R · E 
Colección '. 

de literatura infantil 
e .. xuvenil · ~{)~rJf'1íl~f'1~()(¡nrmnnn 

lsto que ves 
é o mar . 
Gabriel Janer Manila 

.i 
050LiOS 

dJ 
tJ/2460'1 

Os olios do dragón 
M. A!'gels Gardella 
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EXPOSICIONS . 

• Arqueoloxia de · 
Poi o 

No Museu de Pontevedra está 
aberta unha exposición que .. 
recolle unha ampla colección 
de fotografias. planos er textos 
explicat!vos s9bre o município 
de Poio organizada pala A.C. 
"A Solaina" de Combario bai
xo a dir~cción de Aparicio Ca
sado. Está instalada no Edili
cio Sarmiento. 

• Rafael Úbeda 

Exposición antolóxica no Cen
tro Cultural Caixavigo dentro 
da série de "Grandes Artistas 
Galegas". 

• Encontros no 
Camiño de 
Santiago 

Ademais da moStra Cineuro
pa, con proxeccións ininte
rrumpidas até o dia 21. todas 
elas no Salón Teatro e no Prin
cipal compostelanos, desde o 
ella 20 está aberta unha mos
tra antolóxica de Laxeiro no 
novo Auditório de Gahcia 

• Memória de 
Galicia 

Segue aberta no Museu do 
pavo Galega esta mostra de 
retratos dunha época de Gali
za através das postas _(ver 
ANT nº 403) 

• Xosé Guillermo 

Exposición na Gruxa Postal de 
Santiago. 

• ExpocatáJogo 

Exposición de catálogos orga
mzada pala Sociedade Artísti-

AVISOS 

• Emisoras 
Municipais 

O dia 21 de Outubro remata o 
prazo de a presentación de so
licitudes para as emisoras mu
mc1pais. 

As sollcitudes de concesión 
de servicio de radiodifusión 
sonora en ondas métncas con 
modulación de frecuénc1a 
para a sua explotación por 
xestión indirecta palas Carpo 
rac1óns Locais, irán acompa
ñadas dunha certmcac1ón do 
acordo da Corpor c1ón na qUe 
figure 

a) A facultada outorgada ao 
Pres1dente da 'corporación 
para que efectue a petición da 
conces1ón da emISora. 

b) Presuposto anual ordmá
rio ou especial con que serán 
atendidos os gastos correntes 
e de investimento. 

c) Memóna sobre progra
mas de actiVIdades, cálculo de 
custos, previsión e calendáno 

Locutores de water, 
e realizadores de 
mando a distáncia 
(ven da páxina 17) . 

nómicas, agás a de Ma
drid) é o de repetir, sen 
piedade, as· imaxes dos 
momentos máis importan
tes co que o espectador 
perde a sensación de con
tinuidade'. pois, a repeti
ción, · métena cando lles 
peta, -sen agarda'r á inte
rrupción, / e o espectáculo 
segue. 

Semellan nenos _a xogar 
cun mando dos vídeos a 
distáncia, demosqando, 
polo demfils, un 'total des
coñecimento dos deporte~ 
é:rue. están a retransmitir. 
pois · non se dan canta do . 

Paeo Lelro 

a Ferrolana: Henry ivwure, 
Viola, Tapies. Bardasano, So
tomayor,. .. son algfuns dos es
colmados nesta mostra. .No 
Casino de Ferro! (Rua Real 
100) 

• Paco Leiro 

Na Galería Trínta de Compos
tela mostra das ·últimas escul
turas e pinturas· do artista 
carnbadéS. 

• Mostra fotográfica 

"Fonmiña". unha das agrupa
cións fotográficas con roáis 
arraigo naGaliza organiza a Il 
Mostra Fotográfica Lugo 1989, 
con exibición de roáis de 400 
fotos de autores nacionais e 
estranxeiros. Inaugúrase no 
Círculo das Artes lucense. 

• Alvarez 
Dornínguez 

Membro do Colectivo Androx. 
este pintor de A Rua. expón 
na Aula de . Cultura da Caixa 
Ourense no Barco. 

• Artello 

No Teatro Losada de Ourense 
poráñ en cena a ·obra "Gran 
Venta décimo aniversário". O 
xoves 19 ás 20 e 23 h . 

de mvesLunemos e de bnan
ciamento asi como informe da 
intervención sobre a capaci
dade financeira da Corpora
ción para cubnr os citados 
gastos. 

d) Foram de xestión do ser
vício e proxecto de regula
mento interno do mesmo. 

e) Descripción o caracterís
ticas técnicas dos equipos con 
que funcionará a errusora e 
posición dos estudios e do 
centro errusor. 

f) Determinación do número 
de horas de programac1ón en 
galega, que non poderá ser m
fenor a un 50% do tempo total 
de ermsión 

g) Calquera outra documen
tación que poida servar ao so
licitante para acreditar o seu 
dereito. 

En todo caso. a concesión 
npn · poderá efectuarse sen 
prévio dictame de viabilidade 
técnica e asignación de fre
cuéncia e demais característi
cas técnicas por parte da Ad
ministración do Estado. 

intérese que ten s despra- . 
zamento dos xogadores, as 
suas loitas por coller os es
pácios, os rnovirnentos sen . 
balón, etc. Todo o que son 
uns deportes en si. sen · 
,quedarse no tiro á porta, · á 
canastra oµ á falta contun
dente. Nada ten '.:{lle '\ler 
~a reportaxe cunha re
trasmisión en directo · 

Uns e outros demostran 
unha .total falta de profisio
nali dade, non· xa achacábel 
a pouca experiéncia', se
nón a uns responsábeis 
que descoñecen, ~da 
máis ca eles. o meio ~ xa 

· non digamos o que e~tán 
a .wtransrríitir.Se Eririque , 
Mariñas erguera a cabeza. 

o 
B._LAXE 

AxendA . 
4cuLTURALA 

ACTOS 

• Grupo -Ollomol , 

Estrea o dia 26 ·ás 21 h. na 
Universidade Laboral de A Coruña da primeira obra deste 
novo grupo, "Ollomol. Teatro 
Submarino" Porán en cena 
"Molekues" diríxda por Mar
cos Orsi, qué ademais é autor, 
actor e coreógrafo. Con el in
terveñen Santiago Prego, Nú
ria Sanz e Evaristo Calvo.' 

• Concerto da 
Filarmónica de 
Pontevedra 

Abre a temporada cun concer
to no Teatro Principal d,e Pon-

· tevedra. O venres 20 ás 20.1.5 
h. lntepretará un concerto a 
orquestra de cámara polaca 
·"Capella Bydgostiensis" . 

· • Tertúlias de O 
Facha 

O xoves 19 ás 8 da tarde nos 
locais da A.C. O Facha ·de A 

. .: 

Coruña falará 'o arqueólogo 
Xosé Mª Bello ·descobridor do 
segundó dólmen de Dombate . 

• Revolución 
France·sa-

· Na Alianza Francesa de A Co
ruña proxectarase o xoves 19 
e o venres 20 ás 20 h. a pelícu
la de Jean Paul - doude "La 
Ma~seillaise" . · Na Sá de Expo
sicións Durán Loriga da cida
de herculina hai pendurada 
unha exposición composta de 
32 carteis de .Maurice Agul-

. han co título "1789" . Acompá
. ñase dunha: pequena exposi
ción bibliográfica. e un video 
didáctico. -, 

·• ·Cine Soviético 

Culminando un cielq organiza
do pala Asociación de Amista
da . España-URSS o xoves 19. 
proxecj;arase "Yesterday" de 
Rodoslaw . Piwowarsky e o 
ve:nres 20 "La Comisaria" de 
Alexandre Askoldov. No Audi
tório da CaiXavigo ás· 20 h. 

CONVOCATORIAS . 

• I Xomadas de 
Banda Desenada 

Celébranse en Ourense do 16 
ao 28 de outubÍo 

Organiza: Casa da Xuventu
de coa colaboración co Frente 
Comixario. 
Participan: Auriense. Café 
Latino, Café Real, Consello 
Xuventude de Galicia, El Tur
co. Galería Sargadelos, Servi
cio Municipal de Educación 
do Concello de Ourense. 
Desenrolará o seguinte pr?gra
ma 
Exposicións: 
Panorama da Banda Dése
ñada portuguesa. -Exposi
ción preparada por Comicarte 
para o V Salón futernacional 
de B.D. de Porto con obras éie 
14 debuxantes portugueses. 
No salón da Casa da Xuventu
de. 
Prémios e obras seleccio
nadas no V Concurso de 
BD Casa de Xuventude de 
Ourtense. Na sala de exposi
ció~a Casa da Xuventude. 
Cine e historieta galega. 
Obras de Cubero, Varela Fe
rreiro, Dudi, Xaquín Marin, 
Carlos Silvar, Fausto, Xan Ló
pez Dominguez. Ricardo Láza
ro, Xosé Guillermo, Frañ Jara
ba. Mostra organizada para o 
"Xociviga-89" polo Cineclube 
o Carballiño. Na Galería Sar
gadelos . 
CoIIJix-Arios. Material inédi
to da revista Frente' Comixario 
de Robledo , Alfredo, Héctor 
Real. Pestiño, Portes. Chaler, 
Tito e CéSar Moreiras. No 
Café Latino. 
Xaquin Marin. Obras deste · 
autor galega que a súa condi
ción de debuxante ueri a de . 
se-lo Director do Museo do 
Humor de FenB. Na Auriense . 
Comic na Región. Orixinais 
do Frente Comixario publica ~ 
dos no xomal La Región den
de o mes de xuño. No café-
pub El Turco. , 
Macaco's Dreams. Recopila
ción de obra gráfica do debu
xante Manuel Caride "Maca-
co". No café Real. · 
Obradoiro: 
Dirix:ido por Manolo_ Figu~iras 
desenrolará o seguinte progra
ma: 

· Día 17. martes: "Historia . da · 
Banda Deseñada" por Carios 
Rafa e( · 
Día 18, mércores: "E.stilos" por 
Manolo Figueiras. 
.Dfa 19, xoves: ''.Técnicas e 
materiais", por Héctor Arre-
gui. . -
Día· 24, martes: "A maqueta- · 
ción",; por Pestiño. _ ·. 
Día 25, mércores: "O coleccio
nismQ", ·per Tomás Vega Pato. 
Día· 26, xoves: Visionado do 

· vídeo "Historia i Llenguatge 
. do comic" comentado por Ma- ~ 

nolo Outeiriño .. 
Todas as sesións · seran ás 20 
horas na Casa da ·xuventude. 
A inscrición está aberta deica 
o día- 14 de outubro. · 
Mesas redondas 
"A violencia no comic", o ven-

res dia 20 coa participación 
de: · 
Luis Ferrer i Balsebre, psiquia-
tra. _ 
Carlos · Dominguez "Charly" 
baixista de "Los Suaves" . 
Lurdes Rodriguez Dominguez, 
militante fiminista . -
Pablo Rodriguez. "OitQ.ben". 
debuxante: 
Isidro Nieto Caamaño, Presi
dente Consello Xuventude Ga
licia, moderador. 
"A situación da B.D.", o ven
res día 27 coa participación 
de: , 
Miguelanxo Prí;idO, autor s:Je 
B.D. 
Paulo Amorin. coord,enador do. 
Salón Internacional de B.D. de · 

· Porto. 
Xan Comesa:fi.a, do fanzine O 
Coiote (Vigo) 
Eduardo Galán "Dudi". autor 
de B.D. 
Franciscó Campos , director de 
La Región, como moderador. 
As dúas .ás 20 Ji.oras, nos lo
cais da Casa da Xuventude. 

· Videos. 
Todos os dias, e:l{"cepto o do
mingo 22, faránse pases de 
películas . de debuxos arlirna
dos, en sesións ás 18 ~ 20 ho-

. ras, na S_ala de vídeo da-Casa 
da Xuventude. · 
TBO o sábado 
Día 21. s~ado pola mañá. de 
10 a 13 horas, na Casa da Xu-. 
ventµde. · 
Esta actividade está patroci
nada polo Servicio Municipal 
de Educación do Concello de · 
Ourense. e dirixida a nenas de 
8 a 12 anos das Escalas da ci
dade @e poderán partl.cipar 
en obradoiros, ver películas e 

. e:Xposicións ... 
Asamblea 
O dia 28, a partir das 12 da 

. mañá; reunión de debuxantes, ._ 
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ANUNCIOS DE BALDE · 

O grupo de /estudos sobre a 
condiCÍén da muller "Alecrin" 
teh organizado un curso de 
iniciaéión ·ao galego para as 
suas sócias que dará comezo 
o . vindeiro 2 · de Outubro (lus
mércores e vemes) de 19.30 a 
22 h . nos seus locais de García 
Barbón 30-5° oficina 8. en 
V~go. 

Dam-se aulas particulares 
de todo o EGB, assi como de 
latim, lingua galega e espan
hola de BUP. Interessados/as 
chamar ao telefone (981) 58 43 
48 de Compostela 

A Asociación España-Urss 
amplia a matrícula do cur
so dE! ruso . Inteiresados cha
mar ao (986) 22 5~ 57. 

Üp Comités Abertos de Fa-' 
culdade comunican a todos 
os · estudantes galegas que 
queiran receber información 
sobre a asociación que poden 
poñerse en contacto - con 
rnernbros do seu Consello Na-

cicmal escrebendo ao apartado 
de -Correos 855. de Santiago O.e 
Compostela. Asimesmo poden 
dirixirse · ao mesrr:io apartado . 
para consultar dúbidas que 
podan t~r sobr.e o funciona
mento da Universidade, for
rnul<i! queixas sobre os serví- · 
cios universitarios ou para 
,i:Jder información · sobre os 
seus direitos corriq universitá
río. 

Desexa receber' clases ' de 
acompañaménto de -guita
rra para bolero. fado e tangQ, 
posuindo xa alguns coñeci- . 
mentas de partida. En Santia
. go. Ramón (986) 56 52 71 ou 
74 65 33. 

Debuxante necesita ·guion 
para comic. Chamar a Diego 
{986) 31 05 69. 

Churuleta Teatro. Espectácu
los de rua para todos os pú
blicos. Os in·teresados poden 
contactar co teléfono (986} 78 
08 73 ou no Apartado Í85 de 
Lalin. 

Casa da Xuventude. 
Roque Soto, Cailos Rafael, 
Manolo Figueirás, Xosé Lois 
González e Catuxo Alvarez . 

, Comisión organizadora I 
Xornadas B.D.: Miguel Carba~ 
llo , Eva ·Moreira, Francisco Pa
ratielo, Héctor Real · e Benito 
Losada, coorden~dor. 

_....-
á qµe están invitados os debu
xantes galegas. 
Festa de Clausura 
O mesmo dia 28, a partir das 
20 horas. festa final, cos debu
xantes da asamblea da mañá, 
e invitados, nela, tarase entre
ga dos premios do "V Concur-

. so de ·B.D. Casa da Xuventu
de" . 
Enderezos e horarios de 
Exposicións: . 
Auriense, praza do. Correxidor. 
17 . 
De 18 a .Z2 horas. 
Café Latino, rúa Coronel Cea
no, 7 
Dende · prirneiras horas da 
mañá.' '· 
CaféReal, rúa Coronel Ceano, 
1-3 -
Dende prirneiras horas da 
mañá. 
Casa da Xu.ventude, rúa Celso 
Emilio Ferreiro, 29 
De 19 a 21~30 horas, excepto 
domingo. 
E1 Turco. rúa Hemán Cortés. 
24 ' 
D~ 20 a 2 harás. 
Galeria.Sargadelos, Avda. Ha-
bana. 20 . 
De 10 a · 13,30· e de 16 a 20,30 
horas. 

· Xurado do V Concurso: B .D. 

PUBLICACIONS -
J 

• Cademos 
Ribadenses 

Nova . publicación pr~movida 
pala A.C. Francisco Lanza de 
Ribadeo, que desde hai meses 
mantén o ·exitoso fanzíne "O 
PipeJo". "Cade:mos Ribaden
ses" apresénta$e como revista 

. de estudos. con periódi.cidade 
semestral. Está cofinanciáda 
por CaiXa Galicia . -

• · Maratón 
fotagráfico "As 
Lago as" 

Bases 

1°.~omenzará ás 9 h d_o do~ 
mir].gó 22 de outubro_no lugar 
do controi: Amando Fotos, Pa- • 
zos Fontela 19, Bueu (frente a 
parada do autob'ús). onde reci
birás toda a información: 
2°.-Debes colaborar coa can-
tidade de 400 pt~. . 
.3º.-"-Darémosche un carrete 
de 35 mm de color de 36 expo
sicións que cargarás na cáma~ 

ra en presenéia dos orgariiza-
dores. · 
4°.--0 Maratón constará de 
oito temas fotografados en 
etapas de 30 minutos. 
5°. -Cada media hora pasarás 
i¿olo control onde che comuni
caremos o ·tema a tratar, ·que 
ata ese momento será secreto, 
e máis o número de fotos que 
deberás realizar. 
6°.--0 remate do maratón, río 
control, descargarás a cámara 
e entregarás o carrete. 
7°.--0s , negativos e as copias 
10 X 15 darémoschos nunha 
data determinad~. · 

·8°.--0s .organizadores · selec-
cionaremos. como· mínimo, -
unha foto de cada-participante 
que será ampliada a 20 X 25 
para a exposicion que terá 1u-

' gar na Casa do Concello de 
Bueu do 9 ao 12· de novembro 
con motivo das· Festas .Patro
nais. 

• Premio Camilo J. 
Cela 

O víndeiro día 30 remata o 
prazo de presentación de tra
ballos de redacción sobre a 
protección do patrimonio na
tural e cultural de G~cia, 
para participar no Premio Ca
milo José Cela, convocado 
pala Q.Q!.lsellería da Presiden
cia e Administración Pública, 
a través da Secretaría Xeral de 
Protección Civil e Mecho Am
biente. 

A este pre'mio, como se 
lernbrará, pódense presenta
los alumnos de Ensino Medio 

e e cou que cursen . estudios 
nos Centros de titularidad pú
blica e privada 'en Galiciá du
rante o presente curso, e es
tán dotados coa cantidade to
tal de 240.000 pesetas para o 
alumno clasificado en primeiro 
lugar (das que 95.000 pesetas 
son entregadas ó C~ntro no 
que cursa estudios e .o r;.esto ó 
alumno), e dous accésits de 

. . 30.000 pesetas cada. ún para 
os al1:1II1nos clasificados en se
gundo e terceiro lugar . 

• 

·-
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TRES EN RAIA 

SOCIALISMO E OPTIMISMO. 
·ANSELMO LÓPEZ CARREIRA 

S erán bastantes, seguro, os bem
pensantes que se alarman anté os 
convulsivos cámbios que se están 

a producir na Europa Socialista, qüizá te- . 
mendo qüe se trate duñ retroceso frente -· 

· ao ataque desatado pola quinta coluna do 
capitalismo. E desde logo non faltan os 
malpensantes que se alegran ante o mes-

. -. mo feito, pero xustamente polas raz6ns 
contrárias. O certo é que· todos e&tamos 
surpren~idos por esas transformac.ións. 
vertíxinosas. 

De fodas formas, tanta o ritmo" e· profun- . 
· didade de renovación, como a dirección 

na-que.se orienta,-como, tamén e-sobreto
do, a atitude mantida .·polo próprio poder 

. socialis1a, deben ser sa~dadas · l?or qu$r1 
. ·sosteña un posicionamento autentiéa
mente de esquerdas e encher dé optimis
mo aós que confian na construción do · 
Home Novo·. · 

O tempestuoso niovirriento social de 
que a Pere~troika é .. expre·sión cabal, ao 
tempo que guia e animador, supón cando 
menos duas leccións. A primeira, que o . 
socialismo real, ainda que, como toda 
eriáción humana, tendente a ser supera
da, é capaz de dirixir parte do proceso e .. 
en todo caso, de aduar como catalizador 
do mesmo. º 

A segunda, a confirmación de que se 
trata de sociedades plenamente vitais, ás 
que o socialismo permitiu despegar de si
tuacións prévias de todai precáriedade 
para 1 plantexárense hoxe retos de calibre 
superior. Haxa ou non nalguns deses paí
ses problemas de crecimento económico, nón a implantación das mesmas pártindo 
resulta inegábel que. o seu nivel de atraso · de cero, pois a histór'ia da _democrácia po
e desigualdade social era imenso hai co- · lítfca en Polónia, Bulgária, Roménia oua 
renta anos, mentres que na actualidade a · URSS era nula e era mesmo despreciábel · 
vida digna e a xustícia·social están asegu- na Aleniafja' ou Checoslováquia. por 
radas, no que se refire ao di(eito ao traba- exemplo. · · . . 
llo, alimentación, . sanidade, cultura, · etc., Por iso é que o Norte aq que se dirixe o 
cousa que : os países capitalistas ainda movjmento,.vtsto coa pe·rspectiva .posíbel. 
non acadaron ·por regra xeral, a pesar da debe ser observado con esperanza . xa 
existéncia máis ·!ong·a do seu sistema. que non é 'óutm que un.ha nova etapa, 

Pero tamén.' é innegábel que unhas po- · ·· meta conxutural, na -superación das con-
voacións que xa acadaron éses níveis, tradicións que -van xurdindo no vieiro da 
esi><en agora unha maior participación po- História. O. socialismo real non podía ser · 
lítica e a ampliación das liberdades indivi- o final da dialéctica da Humanidade. se-
duais, .que son á sua vez· imprescindíbeis nón o inícro dunha _nova singladura. A im-
para asegurar un novo ~vanee económico; plantaqióri da igualc;lade social _ non podía 
no que a iniciativa privada e consumo se;. obv,iar outros problemas que xa levaba · 
xan perfeitamente lícitos, toda vez que 0 larvados. en si. Foi decisivo rematar coa 
gran capital non existe ·nen a burguesía explotación do Home polo Home. O . im-
controla o Estado. portante é hoxe ·aumentar o benestar é 'as 

. liberdades -individ•Jais. · . · • · · 
Trátase, pois, de ampliar a democrácia 

_e recoñecer o plura.lismo ídeolóxico, cami
ño no que, sen dúbida; se poderál'.l supe
rar os .límites reais da democrácia formal 
capitalista, recollendo as conquistas do li-
·beralismo" e ampliánooas no futuro. · 

.Téñase en conta que ·na maioria deses 
_países non se vai á restaurai:ión de vellas 
liberdades ' a.bolidas polo comuñismo, se-

. BANDA DESEÑADA 

Enganarase estrepitosa e afortunada
mente quen espere uh.ha tendéncia regre-

. siva e saiba quen asi pense que Célra Q -
mundo capitalista (paro, miséria, -explota
ción, imperialismo, agresi.ón,..) non se., 
avanza, retrocédese sempre. Ocorre, cla-

- ro, · que os camiños non son rectilínios e· 
t' rion hai socioloxia que poda encorsetar· a 

pra¿<e dos movimentos sociais. Nunca se 

s_upe.r_aron suavemente os at_rancos ao de
senrolo e todas as formacións históricas 

· tenden a esclerotizarse. resistíndose aos 
cámbios. polo que as novas enerxías ato
pan canles. insospeitadas. 

Para rematar, e como elemento moi 
ilustrativo sobre as novas relacións huma-

. nas criadas polo socialismo, é preciso diri
xir as miradas ao proceso polaco. A- "de
mocrácia" ocidental ten aí moito que 
aprender. Pode tomar nota, por exemplo, 
do que foi un governo militar no socialis
mo e comparar os seus custes sociais cos 
producidos polos seus homólogos de Es
paña, Turquía ou Chile, ou pola própria .In
glaterra na Irlanda do Ndrte. E tome nota, 
se pode, da dignidade que implica recoller 
as demandas populares, criar novos caú
ces de participacion e entregar a xestión 
política a unha alternativa de clara oposi
ción sen traumas. nen violéncias. lso é 
algo que ainda non se dea un só caso nos 
países capitc;i.listas. 

O conxunto d~ fenómenos que· estamos 
a viver -€ que de c~rto afectarán decisi
vamente a Occidente--, desde as deman
das das nacións da URSS ás da xuventu
de da ROA, conformarán unha síntes6 
progresiva que"só no futur:.o a História po
derá captar a sua unicidade. · O 

XERARDO VIÑAS 

A~REA~OCA, 
PECHA 
OS OLLOS 
MARGARITA LEDO ANDION 

- . 

M ante no elefante e sairá en 
.portada, díxolle nas eleicións 
pasadas un reporter a un con

selleiro da Generalitat, candidato por 
unha formación catalana. E a pesares 
do tufo que deixa na chaquete o bi
cho, o candidato monta no elefante. 
Se queren velo, consulten "La Van
guardia". E cando o candidato monta 
no elefante, velaqui que adequire 
apariéncia mediática (Villafañe dixit), 
e aparece na páxina un sen neces~
dade de forzar á porteira a se alistar 
na ONCE ou de deixala seca dun ta-
110 coa Gillete. 

Habitación para se montar nos ele
fantes iso das campañas á america
na. Habitaoións con bons e maos en 
corto, bons e maos ao alcance da 
patada nos ovos -que fan crack como 
a Bolsa. Foto repertorial e de costu
mes, - photo-oportunitty para todos 
eles, e todos eles con sobexo de cio 

· afortalan ese seu sistema de repre
sentación: o voto como rito para a 
conciénci.a inxénua. Agás cando se 
vai. votar pola independéncia de toda 
e_sta panóplia. 

Na iconografia que lles gasta para 
estas datas aparécensenos en posi
ción sev_era, posición de heroi dos 
comics dos 60, e coa palabra "Forza" 
por atrás ou por diante. No ponto de 
mira o horizonte do 2.000. Miren para 
eles · ofertándose ao mellar postor 
como estrelas de papelina -material 
que S$} lles acai máis que o celuloi
de-- é miren como cada dia a prensa 
fai deles, para todos nós, un membro 
da familia. Porque cando xa iamos 
camiño de . decidir nós próprios e re
sucitan ao paL Que se encarrega de 
facelo todo p~ra nós. 

Canto de sirea para chuchar do 
voto intransferíbel e individual cando 
xa suprimiron a función social da su
bxectividade, cando suprimiron a 
máis subxectiva e superficial de to
das as enerxias coma di John Berger 
da esperanza. E con ela fixeron un 
embrullo d~ supermercado no que 
oferecen pérola falsa de confort. O 

VOLVER" AO REGO 

Q t.,1.e o contestador automático 
da oficina ·dos senadores do 
Partido Demócrata de USA 

brama~e aí atrás e o Grupo Parla-
mentário agardasea que un destes 
dias o governo Bush nomease a Jo
seph Zappa!a "embaixador na Repú
blica de España", non debe abraiar a 
nínguén. En princípio. Porque na Tv 
USA as máis sobranceiras informa
c·ións· que sobre "España" se teñen 
oferecido foron: a cornada de .Paqui
·rri, as· incidéncias conxu'gais de Isa
bel Prey~ler. e o .23-F. De Tejero pen- -
sarian entón que era un coronel dun
ha república bananeira. Co~enencei
ro~. os senadores ianquies non sa
ben do que non quer~n: mira se sa-· 
bian do narcotráfico en Cuba. Ou no 
Panamá: O 
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