
Remata o financiamento das autovias· por parte de 1:2uropa 
e o PP ten co.mpromisos que atender 

A Xunta quer poñer 
cancelas ás estradas 

O fielato, que tanto limitou o desenvolvimento económico do país, está a piques 
de ser recuperado a meio das peaxes nas autoestradas. Mentres a Rente é 

desmantelada, as estradas_ van camiño da privatización. 

Xosé Lois García 
¿Os concellos 

• rura1s que non 
están co PP 
quedan sen 
subvencións' 

O dia 30 de Setembro nace a 
Federación Galega de Conce 
llos Rurais , un organ ismo que 
pretende dar resposta ao aban
dono que a Administración au 
tónoma ten avocados aos mu 
nicípios pequenos. A autono
mia financeira é a meta e Xosé 
Lois García, alcalde de Brión , é 
un dos abandeirados desta ini
ciativa . (Páxinas centrais ) 

Salgado cámbia 
un PSOE que se 
desfai por un 
sólido proxecto 
de comunicación 

A dificuldade de atapar unha per
soa idónea, a iminéncia do deba
te da autononia é unha trégua tá· 
cita entre vazquistas e renovado
res para asegurar posicións até 
pasadas as eleicións municipais, 
levaron a que Miguel Cortizo 
ocupe interinamente, pero sine 
die, o posta de portavoz do 
PSOE no Parlamento Galega. 
Aprázase deste xeito unha nova 
crise provocada pola demisión 
de Salgado, que nen sequer che-

ANxo IGLESIAS gou a debutar. (Páx. 7) 

OS DADOS 
DEDEUS 

Arturo Lezcano 

Humor e inqueclanza cliante 
clun mundo cheo ele enigmas e 

posihiliclacles. Uns contos que rematan 
sendo xogos co¿1 ciencia, coa 

li tera tura. coa propia \'ida. 

,A primeira 
xornada de. f~tbol 
monstrou os 
xeitos das 
equi_pas galegas 

Desde os comezos dos sesenta, 
aqueles felices anos do hai que 
roe/o! pontevedrés, Galiza non ti
ña tres equipas na Primeira Divi
sión da Liga Española de Futbol. 
A andaina desta tempada come
zou o pasado Domingo con resul
tados desiguais, como diferentes 
son as metas que uns e outras 
agardan acadar, en calquer caso 
o Deportivo busca o título, o Cel
ta unha boa clasificación e o 
Compostela a permanéncia. A Li
ga de Futbol é quen marca o co
mezo no novo curso. {_Páx. 5} 

A literatura 
galega busca en 
Mondoñedo un 
espazo nos meios 
de comunic~ción 

Conferenciantes e alunas reuní
ronse no Seminário de Mondo
ñedo os dias 5, 6 e 7 deste mes 
para reflexionar sobre o estado 
da literatura galega. A pergunta 
coa que se titulou o encentro, 
sen pretender unha resposta pe
chada ou dogmática, serviu para 
impactar e invitar á reflexión: "Li
teratura galega: nacional ou su
balterna?" A X unta e a prensa 
foron as institucións máis critica
d as nun encentro que contou 
coa presenza de destacados in
telectuais. _. _ (Páx. 1~) 

O xuíz militar 
acusa 
á vítima dun 
ametralla mento 
de telo provocado 

O Xulgado Tocado Militar Territo
rial número 42 da Coruña archi
vou as dilixéncias relacionadas 
coas feridas por arma de fago 
que afectaron ao mariñeiro Da
niel Magariños Martínez, quen, o 
6 de Xullo de 1993, foi alcanzado 
por un disparo mentres estaba a 
pescar a bordo do Javier Ares 
nas proximidades do campo de 
tiro naval de Doniños, no Ferro! . 
,Os feítos recollidos polo xuiz de
monstran a perigosidade das 
práticas de tiro, pero o fallo igno
rou este extremo. (~áx. 9) 



A. IGLESIAS 

O agotame~to das axudas europeas fai qu~ a Xunta busque novas 
métodos de financiamento 

• # - . 

A Xunta impon a peaxe nas 
autoestradas contra o aprobado 

no Parlamento 
G. LUCA DE TENA - H. VIXANDE 

Cuiña Crespo anunciou que as autovias da Xunta van ter peaxe. A medida resposta ao peche da billa dos cartas do Feder pero 
a clientela de Cuiña e os compromisos partidários de Romai abrigan· ao PP a tomar unha decisión que ameaza con disgustar á 

sua base política. · 

A Xunta non incluiu as pea.xes 
de forma directa nas autoestra
das galegas, pero O$ proxectos 
.que se apresenten han incorpo
rar nas plicas esa posibilidade. A 
via é pór peaxe 

llóns de pesetas e non contempla 
nengunha fórmula de financia
mento relacionada coas peaxes. 
"Atopámonos, mesmo, nunha si
tuación na que Guiña, que ten 

no caso dos or-
zam en tos non 
abondaren para 
acometer os pro-
xectos de infraes-
truturas, de modo 
que a taxa servi
ria para comple
tar o déficit na 
construción. 

O Plano de Estra
das da Xunta, a 
desenvolver ao 
longo de vários 
anos , ten un cus
to de 273.000 mi-

En Cataluña 
protestan porque 
só o 25°/o das 
autoestradas son 
grátis, na Galiza 
só hai O 6 ,25°/o 

apresentada a trá
mite unha Lei de 
Estradas no Parla
mento da Galiza, 
·non agarda nen á 
aprobación desa 
lei pár::t actuar nun 
marco lexislativo 

· próprio, senón 
que, curiosamen
te, está a actuar 
cun marco lexisla
tivo do Estado", 
denunciou o de
putado do BNG 
Francisco Trigo. 

O próprio Fraga 

manifestou que a introdución 
das peaxes nos viais rápidos da 
autonom.ia, na suá opinión, é un-

ha opción posíbel que depende
rá das ofertas das empresas 
concesionárias, condicionado á 

Cada anaco de via é inaugurado sete veces, cada inauguración considerada histórica 

capacidade presupostária gale
ga. O tupida rede de viais de 
grande velocidade que quere im
plantar a Xunta foi en detrimento 
da calidade das mesmas e vai 
cargar no peto dos cidadáns. 

Tanto o PSOE como o BNG ca
lificaron de estafa a pretensión. 
Duas razóns foron alegadas pa
ra facer esa acusación. Por un
ha banda que non figuraba nos 
programas eleictorais do PP e 
que, no Parlamento houbo un 
pronunciamento verbo da posi 
ción contrária . 

Financiamento 
e clientelismo 
Pero o modelo de financiamento 
a.través das peaxes non só res-

' ' , ,.\ , - 1 • - , {Pasa á páxina 3) 
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posta á intención de que numero
sas autovias e autoestradas per
corran o país. Para o PP hai inte
reses de maior calado. Romai 
Beccaria e o seu grupo viron nes
tes proxectos obxectivos distintos 
que Guiña Crespo, a quen dis
gustaria que semellante atitude 
signifique incumprimentos e pro
voque manifestacións de desa
grado por parte da sua clientela. 
Esta, cando menos, é a versión 
que, coa boca pecha, puxeron en 
circulación os asesores do con
selleiro de Obras Públicas. 

As autovias 
son máis baratas 
de manter e a 
peaxe deixa
marxes maiores 

O clientelismo e o financiamen
to partidário camiñan por vias 
de difícil conciliación. O primeiro 
precisa de todo o esforzo orza
mentário para contentar vonta
des, o segundo está na eséncia 
das comisións, deste xeito ca
daseu detrae fundos do outro e 
provoca suspicácias nas duas 
bancas formadas. 

Xa non veñen cartas 
de Europa 

Moitos fundos europeus de.de
senvolvimento deixaron de fluir 
cara a Galiza e as autoestra
das quedaron coxas pola falta 
de financiamento , o compromi
so político obriga a remexer no 
peto dos cidadáns. A ·auséncia 
de cumprimento nas normati
vas cie control meio ambiental 
para os proxectos de i nfraes
truturas deixou fóra das dispo
sicións europea~ de proteción 
da natureza ás estradas gale
gas . Coa mesma, os nosos 
vrais deixaron de ser un obxec
trvo para a UE. 

1 
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Ferrocarril de peaxe 
O Governo de Madrid asegura 
que non debe rodar nengún 
tren qL!e dea perdas : Para a re
de galega, cun trazado cheo 
de tramos nos que as velocida
des máximas son de de 75 qui
lómetros, e na que non se in
viste un peso desde hai anos, 
esta política significaría o pe
che de case todos os servizos. 
A solución proposta polo 
PSOE é que pague a Xunta o 
que equivale a ter un tren de 
peaxe por via de impostas. 

O anúncio do desmantelamen
to do ferrocarril Lugo-Monforte, 
a reducción do tren que une O 
Ferrol con Madrid e o recorte 
do Vigo-A Coruña-Bilbo-lrun 
arreguizou de alarmas os cbn
cellos de todo o país. 

Os concellos de Ferrol e Lugo 
consideran que a medida os bo
rra do ferrocarril, considerado 
hoxe en toda Europa como o 
sistema de comunicación do fu
turo. Desde Guitiriz e Sarria criti
caron os chamamentos á com
petitivid ade das explotacións 
agrícolas desde a Xunta que 
chocaban coa incoerente liqui
dación dun competitivo transpor
te de leite por ferrocarril. Todo 
Lugo ficaria sen comunicacións 
que sustitúan este tren en condi
cións comparabais. 

Case todos os sectores sociais 
e representacións de Lugo se
cundaron as protestas do BNG 
e da UGT. A CEG (Confedera
ción de Empresários de Gali
cia) dixo que a amortización da 
rede ferroviária galega prevista 
polo Governo central significa
ba "lesionar de forrr.a dramática 
os intereses sociais e económi
cos do pais". Os nacionalista 
esixiron entre outras medidas 
unha declaración do Parlamen
to a pral da transformación da 
rede ferroviária do pais. 

A intervención dos represen
tantes galegas do PSOE non 
se fixo esperar. Abel Caballero 
dixo Mércores en Vigo que a 
solución pasaba porque a Xun-

4 

Rente suprime os trens con lrun pala falta de emigrantes. 

ta pagasé parte do tren. De fei- cionais por servizos úblicos 
to o ministro Borrell lanzara en estatais que non atinxan ni~ 
Decembro do 92 a idea de so- veis de rendabilidade. A Gali-
bretaxar o servizo de ferrocarril za, co cincuenta por cento das 
galego cunha parte do orza- unidades de poboación do Es-
mento autonómico. tado poderia verse segundo 

Dobre de caro e pior 

En termos obxectivos , esta 
medida significaría que os ga
legos pagarian unha peaxe po
lo tren. Seria por outra banda 
un caso insólito no único no 
Estado e no território de toda a 
Unión Europea. Tendo en con
ta que a meirande parte da re
de galega consérvasde nas 
mesmas condicións que no sé
culo XIX, os galegos pagaria
mos duas veces por un servizo 
que non chega nen ao cin
cuenta por cento de presta
cións en comparanza co resto 
da rede estatal. 

A volatilización do conceito de 
servicio público do ferrocarril 
tamén se considera un xeito 
de comezar a esixir pagos adi-

esta léxica contábel abrigada 
a sufragar cuotas adicionais 
ao seu servizo de correos , ás 
obras de portos etc. 

A vista da carreira de criticas 
que a liquidación de ferrocarril 
levantou por todo o pais, Abel 
Caballero prometeu un plan 
de seguimento dos investi
mentos da RENFE que abor
dará o grupo parlamenário so
cialista do Congreso . O nú
mero dous do ministério de 
Obras Públicas . o tamén gale
ga Emilio Pérez Touriño pro
metera en Decembro de 1992 
algc semellante. Pérez Touri
ño tom3ba á sua vez o relevo 
de pro"mesas prévias. Unha 
delas aseguraba que no ano 
92 toda a rede ferroviária ga-
1 eg a teria unha velocidade 
meida de 140 quilómetros por 

1 ' 

. XURXO LOBATO ! ARQUIVO 

hora.· A promesa formaba par
te dun programa eleitoral do 
PSOE na Galiza e quen pri
meiro a anunciara tora o pro
prio Abel Cabal lero. 

A Xunta garda siléncio ante es
ta nova chamada a rebato do 
PSOE sobre o ferrocarril que é 
recibida con xeral incredulida
de. En todo caso, sábese que a 
previsíbel anulación do recorte 
de servizos anunciado por 
RENFE non altera un panora
ma desolador. De feito o aban
dono do ferrocarril galega ten a 
sua raiz nunha persistente ca
réncia de investimentos na in
fraestructura. Non se fixeron 1 

variantes como a solicitada hai 
case cincuenta anos para recti
ficar o trazado entre Vilagarcia 
e Pontevedra que ten a veloci
dade limitada a 75 quilómetros. 
Entre Betanzos e O Ferrol hai 
35 curvas con rádio inferior a 
300 metros, que seguirían en 
idéntico estado no caso de que 
a Xunta resolvese pagar peaxe 
polo seu mantimento. • Os poucos car1os que Europa 

(Pasa á páxina 4) L-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O governo de Fraga é só un nome · 
Na asinatura de .infraestructuras da Xunta, o Governo 
do PP recebe suspenso tras suspenso. O conselleiro 
Guiña Crespo considera polo visto que o conceito de 
credibilidade pública é sinónimo de titulares comrrados 
coas carísimas tarifas da publicidade política. 
Considerándose protexido por este escudo de 
propaganda, non só racha sucesivamente os acordos 
sobre o prazo de finalización das autovias que unirán á 
meseta cor. Galiza, senón que trasacorda xuramentos 
de hai só un mes e anúncia que as vías rápidas da 
Xunta van ser de pago. 

Obvio é que con mudanzas a cotio, desacredítanse 
tanto a pretendida planificación de estructuras como os 
plans apresentados e aprobados no Parlamento. A 
disculpa de que é unha imposición do partido, non 
merece nen consideracion. 

Queda en evidéncia o nulo valor que o PP lle da ás 
decisións parl3mentárias. Na prática revoca non só o 
acordo da finalización das autovias, senón a decisión en 
favor da gratuidade da rede ~utonómica. Este desprezo 
chega até o ponto de que o PP impide a comparecéncia 
de conselleiros para dar esplicacións de cámbios que 
subvirten gravemente os orzamentos aprobados. 

Pero non sae -millor parado o programa eleitoral. No 
que se retire á infraestructuras (e tamén neutros 
capítulos) , o governo Fraga é fidalgo de mala morte 
qué o que di pola maiíá non o cumpre pola noite. 

1 Abondaria coa pouca seriedade dun Governo qoe 
1 -rodeou a sua oferta eieitoral .dun aura de enerxia e 

respeitabilidade, pero que dicer da própria coeréncia 
interna do partido e do mesmo Governo, con membros 
que defenden posturas contrárias? 

Eis o exemplo do des mantel amento do ferrocarril: o 
que nunha hora é o anúncio de que lle van facer fronte 
a Madrid, na seguinte é a proclama de que a RENFE 
vai potenciar o ferrocarril na Galiza. Dígase tamén que 
estas discrepáncias non son obstáculo para que 
algúns alcaldes do PP e PSOE colaboren para 
sementar obstáculos ficticios para que o retraso, cento 
de veces anunciado, na construción das autovías, 
sobre todo no. Cebreiro, teña unha disculpa concreta. 

Ouen sae piar parado desta situación é o próprio Fraga 
lribarne. Toda a sua política inversora queda ao 
descuberto e sen eficácja cando se acaban os fondos 
do FE DER. O pretendido plano agrário non foi 
aprobado por Bruxelas, que só prima o abandono das 
explotación. No plano pesqueiro só apoian con axudas 
o desguace da frota e no eido industrial únicamente se 
inviste en parques empresariais que converten os 
montes en desertas de cilapapote para mercar 
vontades dos alcaldes. Non só non deron instalado ás 
celulosas que cobizaban, senon que mesmo as 
multimnacionais se botaron para atrás no seu proxecto 
( afervoadamente aplaudido pala Xunta) de inzar 
montes e vales de ecalipto. A baixa da madeira no 
Leste e América do Sul esvaeceu o seu interés. 
Decantado, Fraga tomou este fracaso como unha 
purga e adicou moitas máis horas de traballo á indústria 
do lixo, coa que asegura que vai modemizar o pais. 

A pretendida capacidade de liderazgo de Fraga 
esgotouse no eido social na posta a ponto da 
maquinária eleitoral e no eido pol ítico na sumisión da 
sua própria equipa de governo. No correr do tempo, 
ponse de manifesto a falta de dirección pol ítica (máis 
alá do campo eleitoral e de contra: social realizada 
polos dos gr_upos operantes dentro da xerarquia) . 

Cando non cede' ante Madrid por razóns de Estado. 
como na asinatura .das infraestructuras, taina ante a 
organización relixiosa do Opus Dei, nas cuestión 
universitária e sanitária, ou ante a CEOE como . 
aconteceu co Grupo Lácteo e co Banco Público Ga. lego 

Agora , esa falta de dirección política ·e 1náis patente a::.i 
que se aproxima a sua anunciada retirada, até o ponio 
de que os próprios conselleiros percuran pola sua 
conta os resortes económicos para poder levar adiante 
particularmente os seus plans Asi Orza. que en teoria 
se ocupaba da planificación económica e, fmancieira da 
Xunta, viu como Cuiña, ante a falta de recursoc. (e 
con Fraga de feiras en Perbes) se reu111a en Lalin cos 
presidentes da Caixé'ls , para demanda1 lles 
finanzamentos para as estradas 

Cada conselleiro esta a facer polít1 a por libre pa ra 
asegurar a sucesión, polo que mar 1é:Hl pode1 á seí 
Romay , Pérez Vidal e, seguramente. Portomeñe, 
quenes procuren finaciarnento autónomo para os seus 
proxetos. O Governo de Fraga é só un nome. • 

• J J . , A NOt1A_'I'EHR.A 
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. destina a trazar vías de comuni

cación no interior das zonas de 
desenrolo preferente, entre as 
que está a Galiza, son distribui
dos através dos Fundos de De
senvolvimento Rexional, Feder, 
e teñen os dias contados. No 
ano 94 péchase a billa e ás auto
ridades tamén lles entrou a pre
sa por esta cuestión. Os proxec
tos teñen que estar aprobados 
para apañar unhas migalla,,s. 

. O Plan9 
de Estradas 
da Xunta non 
incluia a peaxe, 
pero os cartas 
acábanse 

Por outra banda, o Ministro de 
Obras Públicas, Josép Borrell, 
destapara a opción' da peaxe 
para as autovías á fl.1eseta. Só o 
enunciado de seméllante pre
tensión provocou numerosas 
bochas no arco político galega. 
Os mesmos que protestaron pa
la posibilidade viran na medida 
privatizadora unha tábo.a de sal
vación. Entón forcin os socialis
tas quen lamentaron o erro. 

A cuestión das peaxes ten várias 
leituras.· En Cataluña son contí
nuas as protestas porque o 75% 
das autoestradas son de pago. 
Na Galiza ese debate está por li
brar. Se en Cataluña só o 25% é 
de acceso gratuito, aqui a por
centaxe é menor: dez quilóme
tros sobre 160, un 6,25%. No ca-

l J :; t f.I ; 1 f 0
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Só uns anacos da autoestrada en Santiago e Pontevedra (esta derradeira na foto) non son de peaxe. 

so de pór peaxe nas autoestra
das de nova construCión, a por
centaxe deste viais cuxo acceso 
non estaría -restrinxido seria ainda 

. menor e nunca superaría o 2%. 

As autovias máis 
rendábeis para o PP 

Estase pala privatización do sis
tema de comuniciacións viárias, 
d~nunciaron Bloque e PSOE. 
Esta opción cobrou peso cando 
Cuiñ.a anunciou a construción 
dunha autovía entre Puxeiros (Vi-

\ : , ..1 ' ~ 1) • , -

go) e Baiona, e desdeciuse en 
público do proxecto dunha via rá
pida que unise ambos lugares e 
que en tempos incluira vagamen
te no Plano de Estradas . 

"Guiña non sabe ben se vai fa
cer unha via rápida similar á do 
Salnés ou unha autovía como a 
da Coruña a Carb~llo" , dicia 
Francisco Trigo. Contado , o 
conselleiro manexa a posibilida
.de de optar por contruir unha 
autovía entre Puxeiros e Baiona. 
Hai duas razóns para elixk a fór
mula das autovías: por unha ban-

da porque o investimento é menor 
e pola outra porque o manteni
mento das autovías é máis baixo 
e a peaxe deixa beneficios sucu
lentos. Unha terceira razón seria 
porque a autovía, pechada, pode 
albergar servizos cuxa ubicación 
está nas mans ben da Administra-

. ción, ben das compañías conce
sionárias. Oeste xeito evítase que 
os servizos postas na rede públi
ca sexan de acceso libre e cansé-

. guese que, quen desexe facerse 
con eles, vaia a concurso. Asi , un
ha porción dos benefícos iría ca-
pítulo de financiamento. · 

· ~1so é síntoma dalgo -indicou 
Francisco Trigo- , que se pre
tende privatizar servizos e que 
se pretende privatizar estra
das". Con esta operación, o 
bolso do cidadán sofreria nova
mente un embate. 

Competéncia 
Santiago-Madrid 

Cando a privatización dos viais 
galegos salta á lus pública, faino 
tamén o retraso da construción 
das autovias coa Meseta. O mi
nistro Borrell xurou puntualida
de, pero a data foi retrasada en 
tres ocasións: do 93 ao 95 e do 
95 ao 97. En realizade os pra
zos superarán o ano 2000. 

Cando Guiña Crespo manifes
tou preocupación polo cumpri
mento estatal, logo de mons
trar a sua confianza en Borrell , 
a alarma fíxose palpábel e o 
conselleiro pasou a compartir 
co ministro unhas demoras que 
a sua xestión non provocara , 
daquela recuou e agora anda a 
dicer que os prazos serán cum
pridos. 

A competéncia na efectividade 
e na atención á Galiza por par
te da Xunta e o Estado chega a 
situacións de difícil explicación . 
As promesas e os planos ambi
ciosos cain na rivalidade, como 
é o caso da autovía entre San
tiago e Ourense anunciada por 
Borrell en Xuño, que terá unha 
competidora na autoestrada 
que agora Gu iña di que a con
sellaria vai construir entre esas 
mesmas cidades. De cumprise 
os compromisos , os automobi
listas terán tres opcións para 
chegar desde Ourense á capi
tal da Galiza: a Nacional 525, a 
autovía de Borrell e a autoes
trada de Guiña.• 

fago un 
grande 

I 

anuncio 
I 

nun semanario 

ANOSATERRA 

Chame ao telf. 
(986) 43 38 30 

e solicite 
tarifas e tamaños 
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D E PORTE ESPECTÁCULO 

As ~quipas ga.legas na· Lig~ de Primeira División demostraron o seu estilo de xogo 

O Celta a correr, o Compostela a sofrer e 
o Deportivo a controlar 
• PUCHEIRO 

Desde os comezos dos 
sesenta, aqueles felices 
anos do hai que roe/o! 
pontevedrés, Galiza non 
tiña tres equipas na 
Primeira División da Liga 
Española de Futbol. A 
andaina desta tempada 
comezou o pasado 
Domingo con resultados 
desiguais, como 
diferentes son as metas 
que uns e outras agardan 
acadar. 

A Liga de Futbol é quen verda
deiramente marca o comezo no 
novo curso. Nen a volta ao colé
xio, a desaparición das rebai
xas, o remate das vacacións pa
ra a maioria, o fin dos traballos 
estivais de sega e recolla e o 
comezo de traballos próprios do 
Outono como a vendima, dan 
paso a un tempo novo se non 
se instala oficialmente o espec
táculo nos estádios futbolísticos. 

Despois da última tempada na 
que os bons resultados conse
guiron elevar en intensidade e 
extensión a percepción siareira, 
este ano, con tres equipas na 
Primeira, Deportivo , Celta e 
Compostela, as ánsias de futbol 
de competición devecian a unha 
grande maioria. Uns para ciaren 
cumprida saída á necesidade de 
expresarse exteriormente, que 
ten como unha das suas poucas 
canles o futbol. Outros para po
de re n ter unha conversa cos 
seus conláteres tan intranscen
dente como apaixoada. Hainos 
que tamén agardan proxectar o 
seu espírito negativista e afirmar 
aquilo que de que "xa se sabe, 
unha vez e nada máis ... "; ou o 
outro de "está visto, o ano pasa
do foi unha chiripa, aqui non po
demos facer nada ... " 

O primeiro partido de Liga só 
contentou aos dous primeiros · 
grupos tipolóxícos. Para eles o 
feito de celebrarse o encontro 
xa colma a maíoria das suas 
exixéncias expresivas. Logo es
tas adaptaranse, en parte, áo 
descorrer do xogo. 

Uns resultados 
dentro da normalidade 

Os resultados acadados palas 
tres equipas entran dentro do 
que se poderia denominar nor
malidade: vitória da Deportivo 
en Bilbo, empate do Celta en Al
bacete e derrota do Compostela 
en Santiago. Ainda asi, os resul
tados non deberian ser a única 
vara de medir o funcionamento 
das distintas equipas. 

Asi, o. 0-2 encaixado polo Com
postela ante a Real Sociedad 
pode levar a pensar que o clube 
santiagués, recén ascendido, foi 
moi inferior ao seu contrár"io. 
Evidentemente había unha infe~ 
rioridade mar-iifes-ta antes--de-co
mezar o partido: a experiéncia. 

O compostelanista Fabiano nun intre do partido coa Real Sociedad. XOAN SOLER V/N 

nen o rexurdimento de Xosé 
Ramón (artífice do despe,que 
do Eurodepor), son tidos xa en 
conta ante os intereses publici
tários e de venda de xornais 
que posibilitan os clubes de ci
dades de centos de miles de 
habitantes. 

No demais pode dicerse que a 
equipa adestrada por Femando 
Santos estivo á altura dun con
xunto que acadou duas veces u 
campionato ligueiro, ainda que o 
combinado apresentado nesta 
ocasión tivese tan só 24 anos 
de média na idade. 

Pero foi precisamente esa falta 
de experiéncia a que desnivelou 
o partido. O primeiro gol nunha 
falta de concentración e picardía 
defensiva. O segundo despois 
dun penálti cometido infantil
mente por T ocornal. O resultado 
foi enganoso para calibrar o xo
go realizado por ambas equi
pas. Seguramente o Composte
la, como en tempadas anterio
res, colleitará os mellores resul
tados forado seu campo, onde, 
baseándose nunha sólida disci
plina, tentará sacarlle partida 
aos contraataques. 

Hai que ter en conta que a equi
pa estaba composta por oito xo
gadores dos que lograron o as
censo, pois, como o treinador 
puxo de manifesto, os pretendi
dos reforzas non son tais e, se 
non fose por abriga, a única in
corporación ao once titular seria 
a de Christensen. 

O presidente da entidade, Xosé 
Maria Caneda, agacha esta ma 
planificación, afirmando que se 
non hai diñeiro non se pode mer
car. Teria razón se non fose que 
tampouco se pode mercar por 
mercar, tirar co diñeiro en xoga. 
dores foráneos que non van. ser 
titulares, cando se destraga untia 
canteira que para o treinador de
be de ser a base da equipa. E 
iso tanto no plano deportivo co
mo económico, P.ois debería ser
vir de reclamo de afeizóados. 

Caneda quéixase de que a xen
te non acude ao estádio e dá a 
cifra de dez mil espectadores 
no primeiro partido. Por exem
plo, o ex deportivista Juanito, 
ainda que fose un pouco máis 
caro que algun dos bascas fi
chados, seria rendábel porque 
levaría a San Lázaro á metade 
de Sigüeiro. Por se fose pouco, 
unha entidade que é pratica
mente municipal (do Concello e 
empresas arrendatárias) segue 
unha política de prezos proibiti
v a para moitos afeizoados. 
Tres mil peseta~ a entrada 
máis barata nunha pidade estu
danti I como Compostela, de
mostra que os reiteres do clube 
non saben onde viven. Máis 
ainda cande talan das dez a 
quince mil pesetas que haberá 
que pagar cando visiten a capi
tal de Galiza o Deportivo, Ma
drid ou Barcelona. 

O Celta, a correr 

lestes, alguns dos cales tan 
boa pretempada fixeron, foron 
totalmente esq uecidos e só 
queda Carlos ·na equipa, onde 
terá que competir por un pasto 
con dez centrocampistas, a 
maioria deles recentes ficha
xes. Manel e Sanromán debe
rán procurar novos aires. Os 
reforzas obtidos cos recursos 
xerados pola venda dos mello: 
res xogadores non convencen 
a uns- só~·os que reclaman so
bretodo spectáculo, ainda que 
Aima.r se, pre asegura resulta
do·s ao fin da tempada. (Por 
certo, Rojo, no Osasuna, ·está a 
xogar con tres dianteiros). 

Un Deportivo 
con aspiracións 

En Bilbo, o Deportivo deu idénti
ca imaxe que a campaña ante
rior, ainda sen os brasileiros. 
Controlou o· partido e resolveu 
como xa o f acia o ano pasado 
cando Bebeto estaba negado 
para o gol, que o estivo no máis 
de tempada. O 0-2 ven recordar 
que o seu descarte, de momen
to, é prematuro. 

O único perigo do Deportivo es
tará en que se desestabilice o 

Os grandes meios de comunica- plantel .- Por agora todos están 
ción españois e cataláns, con ledos de que Bebeto permaneza 
claros intereses en equipas co- no clube. Saben que é unha ga-
mo o Real Madrid, Atlético, Bar- rantia. Os problemas poden <;:o-
celona e Valéncia, esquecéran- mezar se o brasileiro mistura os 
se do Deportivo, pésie a perder ciumes pola sua muller, os cán-

0 empate do Celta en Albacete a última liga no último minuto e ticos de serea da prensa brasi-
' confirma o que será a equipa de de penálti, como candidato ao leira e as escapadas ao Brasil, 
Carlos Aimar. Cando os xoga- campionato que comeza. co baixo rendimento no campo. 
dores saen do vestiário dalles Se hai goles todo irá ben. Dou-
un cachete, e a correr. Na pre- As lesións de Salinas, Cláudio e tro xeito, Arsénio vai ter que pór 
tempada fracasou porque non .Mauro Silva. A telenovela de Be- _· todo o seu ofício en controlar ao 
se trata de facer quilómetros .ao befo (ainda que os meios censu- plantel, como xa o demostrou ' 
longo e ancho dos campos. A rasen os supostos lios de Oeni- apartando estes anos. a aqueles 
sua estrutura· do xogo baseara- se con membros do plantel de- · que podian ser conflitivos e dán-
se nunha anguriante presión no portivista, sobretodo con Serna, dolle mando , mesmo no cam-
meio do campo, solidez defensi- que xa marchou para Mallorca); .po,a aquele's que tiñan peso no 

. va e rápidos contraataques. A foron a désculpa para descalifi~ vestiário, como ocorria con Ural-
sua conceición do futbol non di- . car o po,ten~ial dunha equipa de ou López Rekarte. · 
ferirá moito da que vimos estes , que deu unha lición de xogo a 
últimos anos ·en Bal~ídos con · tempada pasada e que b.aseou a Lendoiro, para ·curarse en saú-
Rojo, só que en máis bruto.. . sua estrutura na seguridade de- . de, conseguiu a cesión do búl-

" fen~iva, aspecto que se reforzou . garo Kostadinov. Bebeto xa ten 
A sua carta de apresentación coa fichaxe de Villarroya. rnemprazo neutro goleiro forá-
difundida pola directiva, "un ho- neo. Pero o reméd~o pode ~er 
me que mimará á. canteira", Nen a recuperación de Aldana pior que a enfermidade se o ex 
non se corresponde coa reali- (alma mater do exitoso xogo xogador do Porto non ven vaci-
dade dos feitos. Os valores ce- deportivista hai dous anos), nado da sua indisciplina.+ 
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li Os alunos 
de Formación 
Profisional de 
Vigo sen prazas 

O sindicato CIG denunciou que 
perta de mil alunes de 
Formación Profisional quedaran 
sen matricularse neste curso. Os 
Institutos de F.P "Ricardo Mella" 
e de T eis ofertan un ha cantidade 
mínima de prazas frente ás 
solicitudes recebidas. Segundo 
denúncia o sindicato, no 1 º grau 
de F.P de Sanitária oferece 36 
prazas e as solicitudes son de 
183, no 2º grau non se oferece 
nengunha e as solicitudes son 
339. Na rama de informática, o 
déficit de prazas é de 120 nos 
diferentes graus. • . 

• A Mesa oferécese 
para galeguiz;ar 
o concello 
da Coruña 

Despois de pedirlle 
infrutuosamente á Dirección de 
Política Lingüística que 
intercedese ante Francisco 
Vázquez no uso do galega no 
concello, A Mesa pota 
Normalización Lingüística 
solicitou novamente unha 
entrevista co alcalde da Coruña. 
A finalidade da mesma seria 
facer posíbel a colaboración da 
Mesa na galeguización do 
concello no cumprimento das 
senténcias do Tribunal de 
Xustiza de Galiza. 

Os responsábeis desta 
asociación queren que Francisco 
Vázquez rectifique no 
recorrimento á senténcia, que 
levou a cabo co apoio de toda a 
corporación municipal, coa 
cabeza visíbel de Augusto Cesar 
Lendoiro. A Mesa estaria disposta 
a que filólogos da asociación 
traballasen cos funcionários do 
concello en matéria de 
galeguización de documentos e a 
entregar formulários coa 
terminoloxia administrativa 
estandarizada, dos que xa fixeron 
uso outros concellos no proceso 

· de galeguizacióri. • 

•O saldo 
migratório 
é positivo 

No ano 1992 algo máis de cito 
mil galegas marcharon forado 
país, dos cales, tres mil 
fixérono cara Madrid e 
Cataluña, segundo informa o 
Instituto Galego de Estatística. 
Nese mesmo ano, Galiza 
recebeu a 14.831 persoas que 
se censaron aqui por primeira 
vez. A Coruña foi a província 
que acolleu maior número de 
imigrantes. Asimesmo, o IGE 
informa que os movimentos 
internos prexudican a zonas de 
Ourense e Lugo, que quedan 
despovoadas. 
Por outra parte, en Venezuela 
un bon número de galegas 

NESTA SEMANA 

XOSÉ LOIS 

poden perder os seus aforras 
pola intervención do Estado en 
oito bancos debido á gravísima 
crise económica.• 

•Cobro ilegal 
de impostos aos 
agricultores 

O Sindicato Labrego Galega 
ven de denunciar os recibos de 
cobro que nestes últimos dias 
están a receber os labregos 
por parte da Cámara de 
Comércio, lndústria e 
Navegación. Estas Cámaras 
pretenden seguir financiándose 
a costa dos cartos dos 
labregos. Facenda considerou 
a estes como "comerciantes, 

industriais ou navieiros" e 
lexitimou ás Cámaras de 
Comércio para que cobrasen a 
cuota. Como no caso da 
desaparecida Cuota 
Empresarial da Seguridade 
Social, é un imposto do que os 
labregos están isentos e, polo 
tanto, ilegal. 

Asimesmo, o SLG remata os 
detalles para a mobilización de 
labregos o 14 de Outubro en , 
Santiago. O reparto dos 
presupostos a sindicatos 
agrários dun xeito partidista é 
unha das queixas centrais nesta 
manifestación. A criación do 
Consello Agrário Galega, 
eleicións sindicais no agro e a 
devolución do património 
sindical son outras das 
reivindicacións do SLG.+ 

•Manifestación 
contra a política 
antiecoloxista de 
Xosé Castro 

O pasado Domingo 4, en 
Ponteareas, manifestáronse 
mil persoas para protestar 
contra o dano ecolóxico que 
sofre o rio Tea polos 
vertidos de lixo. A 
Asociación Ecoloxista do 
Condado, que leva anos 
denunciando o estado do rio 
apoiándose nos informes de 
Meio Ambiente, convocou 
esta mobilización co apoio 
dos concellais de EU, CNG, 
BNG e PSOE. O alcalde, 
Xosé Castro, que sempre 
negou o mal estado do rio e 
moi pouco acostumado a 
manifestacións na vila, 
calificou a protesta dun 
"insulto" cara el.• 

•CIU e ERC 
peden unión na 
Diada como 
resposta ao 
anticatalanismo 

Jordi Pujol e Ángel Colom 
coincidiron no desexo de que 
a Diada, o 11 de Setembro, 
sirva de afirmación nacional 
ante as manifestacións 
anticatalanistas lanzadas 
desde todos os ámbitos. 
Tanto CIU como ERG 
pediron aos cidadáns que 
se unan á celebración do dia 
nacional de Cataluña para 
respostar aos ataques de 
políticos e intelectuais que 
defenden o centralismo. 
Ángel Colom calificou ao PP 
como "herdeiro do fascismo 
que quer pór a Cataluña de 
xoellos".• 

• Solidariedade 
con Pepe Rei 

«Amigos da Cultura" amosou 
a sua preocupación pala 
arbitrariedade esgrimida no 
encarceramento do xornalista 
Pepe Rei, que considera un 
atentado contra a liberdade 
de expresión. Esta 
asociaciación fai un 
chamamento para o Venres, 
9 de Setembro, na sua sede, 
para coordenaren accións de 
solidariedade • 

Máis de 
duas mil 
persoas 
da península 
do Morrazo 
se verian 
afectadas 
poi a 
suspension 
do servizo 
así como 
pola suba de 
prezos. 

• O Ministério de Transportes intervén no conflito 
do transporte da Ria de Vigo 

O xerente da empresa "Vapores de Pasaje", 
Rodrigo Freire, até hai pouco monopolizadora 
do transporte marítimo na Ria de Vigo, ameazou 
con suspender os seus servizos tras concedér
selle a outra empresa, "Mar de Ons", o transpor
te ás illas Cies e as xiras nocturnas. Máis de 
duas mil persoas do Morrazo veríanse afecta
das por esta medida e poi~ suba das tarifas. 

Ante esta situación, na que se chegou ao enfren
tamento entre traballadores de ambas empre
sas, constituiuse unha Plataforma na que se in~ 

tegran os alcaldes de Cangas e Moaña, o conce
lleiro de Trurismo de Vigo, a asociación de usuá
rios afectados e os traballadores de "Vapores". 
Está previsto que na próxima semana se reunan 
co Director Xeral de Transportes, Manuel Pana
dero, aoque lle solicitaran que, cando venza ali
céncia de "Vapores", en Outubro, se convoque 
un concur~o público e se adxudique o-t.ra~~porte 
na Ria a unha soa empresa. A asoc1ac1on de 
usuários recoñece que é un negócio deficitário 
pero rexeitan a xestión e·mpresarial de Rodrigo 
Freire,· tras a suba das tarifas sen autorización.• 

• Trescentos parados 
tras o peche 
do Grupo Mar 

O desmantelamento de "Frigoríficos 
Mar" deixa na rua a trescentos traballa
dores e supón a desaparición do Grupo 
Mar. A empresa de frigoríficos que sub
sistia co aluguer das cámaras a outros 
grupos , como Pescanova, comezou a 
ter_ perdas hai dous anos como o resto 
dos negócios do grupo, con grande im
plantación en Vigo.• 

• Cámbia a presidéncia 
do Centro Galego 
de Buenos Aires 

Xoán Manuel Pérez, presidente do Cen
tro Galega de Buenos Aires durante 
dous mandados , deixou o seu posto a 
Alberte Adrio nun acto celebrado na 
Sala Castelao do edifício. Na toma de 
posesión estiveron presentes todas as 
persoas e asociacións que están imer
sas nas actividades do Centro e o Se
cretário Xeral pa,ra as relacións coas 
Comunidades Galegas, Fernando Ama
relo de Castro, que tivo un papel desta
cado na eleición do novo mandatário. • 

• Os traballadores 
confirman 
o desmantelamento 
da Fenosa 

A venda do imóbel da Coruña e a redu
ción dos investimentos na GaUza, fixeron 

· saltar a nova do progresivo desmantela
mento da Fenosa no país. As primeiras 
reaccións dos responsábeis da empresa 
foron desmentir todo e achacalo a un 
cámbio de instalacións. Agora, o conse
lleiro delegado da Fenosa, Vitoriano Rei
noso, recoñece que Galiza xa non é o 
ponto de mira da empre~a. ad~cándolle 
só a terceira parte dos 1nvest1mentos. 

O sindicato CCOO, maioritario entre os 
empregados, denunciou a diminución de 
pastos de traballo xa que de máis de mil 
postes de xefatura, só se manteñen 361 . 
Por outra parte, os traballadores critican 
a atitude da Xunta ao contribuir ao pro
ceso de desgaleguización da Fenosa.+ 

• O cesamento 
da pesca coas 
volantas é ut~pico 

A maioria dos deputados presentes na 
Comisión de Pesca de Bruxelas consi-

. deraron utópica a curto prazo a desapa
rición da pesca con volantas. Os británi
cos defenderon que todo siga como até 
de agora. Os franceses mostráronse dis
postos a mudar as artes dos seus pes
queiros sempre que a CE os compense 
con a.xudas. Os españois pediron a sü
presión total da volanta para o ano e o~ 
alemáns afirmaron que do que se trata e 
de reestruturar o sector pesqueiro. 

A Xunta, pola sua banda, mostrouse op
timista, creendo que a volanta desapa
recerá para a próxima campaña. A TVG 
chegou a relacionar este éxito co infor
me apresentado en Bruxelas pola tilla 
de Fraga.+ 



GALIZA E M NDO 
P.OLÍTICA PARTIDÁRIA 

Con Cortizo de portavoz interino aprázase unha nova crise 

O abandono de Fernado Salgado 
evidéncia o desmembramento do PSdG-PSOE 
•A.E. 

A dificuldade de atapar 
unha persa.a idónea, a 
iminéncia do debate da 
autononia e un~a trégua 
tácita entre vazquistas e 
renovadores para asegurar 
posicións até pasadas as 
eleicións municipais, 
levaron a que Miguel 
Cortizo ocupe 
interinamente, pero sine 
die, o pasto de portavoz do 
PSOE no Parlamento 
Galega. Aprázase d~ste 
xeito unha nova crise 
provocada pola demisión 
de Salgado, que nen 
sequer chegou a debutar. 

A demisión de Fernando Salga
do como portavoz parlamentar 
(non nato) socialista e o seu 
abandono da política partidária 
puña ao PSOE nunha difícil si
tuación ante o debate da auto
nomía a celebrar dentro de duas 
semanas. As suas posíbeis críti
cas á Xunta ian ser facilmente 
contrarrestadas pola división in
terna dos socialistas. Esta situa
ción levou ao grupo parlamentar 
do PSOE e á mesma Executiva 
a adoitar unha solución interina 
e de compromiso, para dar unha 
imaxe de normalidade e consen
so entre as partes enfrontadas. 

O mellar xeito para uns e outros 
foi "aplicar os estatutos" e suplir 
a baixa do portavoz segundo 
prevee o rGgulamento interno: o 
presidente do grupo pasa a rea-
1 izar as funcións de portavoz. 
Se esta solución satisfacía ao 
grupo parlamentar ; tamén a 
Executiva, con Fernández Mo
reda e González Láxe como in
terlocutores principais, preferiu 
nomeamento transitório a unha 
nova crise interna antes dos co
m ícios municipais . 

Tiveron que esquecer que, preci
samente Miguel Cortizo, foi con
vertido no máximo inimigo dos 
vazquistas, acusado do desastre 
eleitoral do partido en tempos de 
Sánchez Presedo. Por se fose 
pouco, nos pactos entre Fraga 
lribarne e Francisco Vázquez, 
contémplase unha política de 

do manifestou que precisamente 
dimitira antes de debutar para 
alonxar suspicácias. 

O que aparece son as dificulda
des do PSOE para formular un
ha política parlamentar definida 
e de liña clara. Precisamente o 
recámbio de Salgado adíase , 
pois no grupo de actuais depu
tados non ato pan a neng un 
cunha preparación suficiente 
para asumir a portavocia, víti 
mas , din os vazquistas, do veto 
que Sánchez Presedo impuxo 
nas listas. O único que poderia 
desempeñar de xeito satisfac
tório o labor seria Santos Oujo, 
pero a sua condición de inde
pendente deixaria en moi mal 
lugar ao partido. Outros dos po
síbeis candidatos teñen a opo
sición mesmo dos que deberian 
ser os seus apoios, como aco
rre con Maria Xosé Porteiro e 
Carlos Prín~ipe. 

González Laxe apoiou en nome da Executiva a Cortizo para sustituir a Fernando Salgado, ainda que todos pensasen que San· 
tos Oujo seria o mellor reemprazo se non fose independente. A. IGLESIAS 

Por outro lado, alguns socialis
tas danlle especial importáncia 
a que a demisión de Fernando 
Salgado se producise mestres 
Francisco Vazquez estaba en 
Cuba e, precisamente , ao tem
po que se anunciaba a data dun 
debate que deb er ía de ser o 
trinque da nova política parla
mentar do PSOE.• 

oposición socialista máis cons
tructiva, solicitándolle o Presi
dente da Xunta aos mandatários 
socialistas que relegasen a un 
segundo plano a Miguel Cortizo, 
ao que ten calificado publica
mente como "boca infame". 

Cal será 
a nova estratéxia? 
Cortizo ocupará o cárrego de 
xeito provisional, pero a sua inte
rinidade non ten data límite. Ain
da asi, desde as fileiras do grupo 
parlamentar pergúntanse cal vai 

ser o papel que interprete Corti
zo no próximo debate da Auto
nomía. Se vai ser consecuente 
coa política que propugna, de 
enfrontamento aberto con Fraga, 
ou vai acatar as directrices de 
Francisco Vázquez, mostrándo
se. conciliador. Fernando Salga-

SALGADO APOSTA POR UN NOVO PÓLO DE PODER 

O abandono da política partidária de Fer
nando Salgado ha ter, á forza, unha leitura 
política, ainda que a sua decisión obedeza 
nada máis que "a razóns estritamente per
soais", como afirma o xornalista. A renún
cia aos seus escanos 

A.EIRÉ 

ao PSOE despois de ocupar a carteira de 
Economia no Governo Tripartito como inde
pendente. Agora, como fixera outro xornalista 
galega, González Martin, cando a UCD esta
ba en descomposición, volta ás suas labores 

eleitorais e cárregos __________ rm __ _ 
profisionais. Abandona 
a sua docéncia na Uni
versidade, a sua colabo
ración xornalistica con 
La Voz de Galícia e, sen 
importarlle a sua esti
mábel posición econó
mica, froito dun prémio 
quinielísitco cando era 
conselleiro , opta por ou
tro xeito de intervención 
pública. 

políticos no PSOE 
pon en evidéncia a 
descomposición parti
dária dun proxeto po-
1 íti co. Fernando Sal
gado, como outros di
rixentes do PSdG, Mi
guel Barros, Pérez 
Touriño . . ., optan por 
apartarse momenta
neamente da vida 
partidária. El mesmo 
recoñece que de pro
ducirse hai tres me
ses a oferta de em
prego, teria abando

'Fernando Salgado, 
como outros dirixentes 

do PSdG, 
Miguel Barros, 

Pérez Touriño ... , optan 
por apartarse 

momentaneamente 
da vida partidária" 

Fernando Salgado diri
xirá El Progreso, a em
presa de comunicación 
de Galiza en mellar si-

nado ainda de mellar gaña o PSOE a cau
tuación económica ho

xe. A sua fichaxe forma parte dunha amplia
ción do proxeto comunicacional do diário lu
cense disposto a intervir con máis peso na 
política autonómica. A aperttJ-Féi-.dunha dele
gación en Compostela, que poderia ocupar 

sa da crise interna. 

Militante do PCE (non entrou na política ao 
nomealo conselleiro como se afirma) , afíliase -

outro socialista, é un dos feitos físicos que 
confirman esa nova etapa. 

A opción de Fernando Salgado, abandonan
do La Voz e o grupo de presión da Coruiia 
nun momento no que este se convulsiona 
polo enfrontamento do xornal da família Fer· 
nández la T arre con Fenosa e coa X unta por 
mor dos intentos de ambas empresas de 
vender os edifícios sociais ao Governo ga!e
go, significa que o monterrosino traslada a 
sua intervención política a Lugo, pero tamén 
que opta por un novo instrumento de poder 
(os meios de comunicación son cada vez 
máis centro de poder). e Lugo, ainda que 
moitos pretendan esquecelo, xogará un pa
pel fundamental na configuración política 
galega despois da desaparición de Fraga. 

El Progreso non só tentará desputarlle a ou
tros meios máis parcelas ante a Xunta (máts 
do 50% dos ingresos da maioria dos xornais 
galegas proceden de cartas publicas) . se 
nón que os intereses lugueses terán máis 
peso no concerto autonómico. Fernando 
Salgado pásase a outro xeito de facer políti 
ca, á que se realiza desde os meios de co
municación.• 
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OESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

Estado, Deputación e concellos do PP e PSOE fomentan 
enfrentamentos para retrasar o seu remate 

A autovia do .Noroeste, 
deseñada para provocar conflitos 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

A construción da autovía 
do Noroeste, ao seu paso 
pola montaña luguesa, 
está a ser un exemplo de 
como a Administración do 
Estado, coordenada coa 
Deputación e os concellos 
do PP e do PSOE, ignora 
as reclamacións viciñais e 
provoca confitas que 
poderian retrasar a sua 
posta en marcha. 

A própria Administración central 
esquecera remesarlle a algun
has lnstitucións o Estudo de Im
pacto Ambiental. dos-cinéo sub
tra m os que supón a autovía 
desde Nadela (Lugo) deica Vila
franca do Bierzo, é o 11 (Baralla
Cereixal) o que supón unha 
meirande desfeita. Concreta
mente, nos Vales do Furco e 
mais de Neira de Rei. No tempo 
de exposición pública, grupos 
ecoloxistas e 68 viciños da pa
rróquia de San Miguel de Neira 
de Rei fixeron alegacións. O 
MOPUTRA expusera ao público 
as alternativas ao trazado no 
subtramo Bralla-Cereixal. Ale
gando cuestións económias 
descartou tres, un coa excusa 
de afectar ás masas arbóreas 
na zona de Miranda-Gomeán. E 
mesmo lle recomendou aes 
concellos o eleito. 

Un trazado ia desde Nadela, por 

A uns viciños djxéronlles que a sua reclamación respondia a intereses particulares e, pola mesma alegadón, aos ecoloxistas 
que non Hes afectaba directamente. XOSÉ TEJERO 

Baralla, ao Cereixal (sen cruzar troidos, unha xornada de lecer. unha alternativa na que se estra-
a Radial VI) polos lugares de S. gan os vales dos rios Furco e 
Agustín e Páramo (termo de O MOPUTRA, na mesma provín- Neira. Os grupos ecoloxistas e 
Castroverde) e Guimarei e Es- cia de Lugo, modificou ou cam- viciñais recoñecen que co túnel o 
cobio (termo de Baralla) pasan- biou tramos da autovia escoitan- custo da obra seria de 4.520 mi-
do polas abas da Serra do Ra- do alegacións, pero neste subtra- llóns máis pero indicaron que 
nadoiro. En toda Baralla anda o mo de Baralla non quer dar o non é decisório nunha autovia de 
ruxe-ruxe da presión que fixo brazo a torcer. Recoñeceu que a 90.000 millóns de pesetas. 
Fraga para descartar o trazado, alternativa seleccionada "é lixei-
co fin de preservar unha finca ramente máis impactante". Preci- Posturas 
grande, que o médico López saque "a rentabilidade é moi su- contraditórias do Estado 
Pardo ten en Guimarei, e na perior ao prescindir dun túnel de 
que Fraga pasa, todos os An- 1.200 m". O MOPUTRA escolle A viciñanza do Val do Neira, a 

Pésie á oposición dos concel1os viciños e os pronunciamentos de especialistas 

máis de escritos a todas cantas 
institucións hai, das que inda 
agardan resposta, tiveron tres 
entrevistas, na Coruña, con 
responsábeis da Demarcación 
de Estradas do Estado e co
mentaron que "case os trataran 
coma parvos". Os técnicos, 
mantéñense en que "na procu
ra da seguridade compria levar 
a autovia polo Val do Neira e 
non pela Retorta". A Adminis
tración respondeu aos viciños 
que "se trata dunha alegación 
basada en intereses particula
res que non se deben de aten
der", mentres dicia aes ecolo
xistas que "o trazado non lles 
afecta directamente". 

O alcalde de Becerreá, nen ofi
cial nen publicamente se pro
nunciou. O concello de Baralla 
(PP, PSOE, CNG) acordou 
unanimemente apoiar as pre
tensións dos viciños. Acorde 
ao que se sumou a Deputa
ción. Ainda asi, Manuel Gonzá
lez Capón, alcalde de Baralla, 
dixo aos viciños, "como alcalde 
apóiovos. Como Manoliño tan
to me ten". Cando visita o ago
ra inquedo Val do Neira, mani
festa : "lsto inda é algo bonito . 
Eu , antes, non me decatara de 
que existia". 

Algunhas reivindicacións foron 
tidas en canta polo MOPUTRA, 
con modificacións ou cámbios 
de trazados. Caso dos Anea
res, para reducir o impacto nos 
cruces dos rios Návia, Lamas e 
Valcárcel , éste xa no Bierzo . 
Mesmo as posicións contraditó
rias do PP segundo en que 
concellos, levou a que o BNG 
fixese perguntas no Parlamento 
galega xa en Xuño pasado. O 
Bloque acusou ao PP e PSOE 
de facer xogo eleitoral a canta 
da autovia en Becerreá. A es
tratéxia era alentar un enfrenta
mento entre núcleos do Val do 
Furco (Fontes, Nantin, Casar e 
Furco) no termo de Becerrá, e 
as parróquias de San Miguel e 
San Martiño do Val do Neira 
(Baralla).• 

A planta de residuos industriais das Somozas 
funcionará .a finais de Novembro 
•H.V. 

O 23 de Novembro é a data fi
xada polo presidente da Xunta e 
polo alcalde das Somozas, Ma
nuel Candócia, para a inaugura
ciión da planta de resíduos sóli
dos e industriais da Galiza, que 
tratará lixo perigoso procedente 
de todo o Noroeste peninsular. 
A oposición dos concellos da 
zona, un recurso interposto ain
da por fallar e os informes meio 
ambientais en contra, non abon
daron para paralisar a planta. 

Un informe que manexa o con
cello de Cariño indica que é zo
na está moi triturada xeoloxica
mente, iso significa que ten un 
alto grao de permeabilidade e 
que son seguras as filtracións 
aos numerosos acuíferns da zo
na. Oeste xeito, os oito regatos 
superficiais e as augas freáticas 
baixarán contaminadas cara ás 
rias de Ortigueira e O Ferrol. 

O presidente da Xunta saiu ao 
paso das afirmacións dos que, 
empregando informes técnicos, 
manifestaron a sua oposi~ión ás 
Sorridzas dicinC:lo que "é an paso 

Todo o lixo perigoso do Noroeste irá ás Somozas. 

adiante moi importante que se ti- fai pero que non cámbia nada". 
xo con todas as garantias, frente 
ás tendéncias dos que queren 
que o país non se mova". 

As acusacións de Fraga non 
quedaron aí, e o presidente 
destacou a postura que "de mo
do exemplar mantiveron o con
cello das Somozas e o seu al
calde frente a outras atitudes, 
que son moi frecuentes, nas 
que se tala da defensa do meio 
ambiente pero, cando se pon en 
marcha algo, uns din que non 
se! 'pode facer e ·outras que se 

' ~. f ~ 1 

A referéncia aos apóstolos do 
non neste caso tamén abranguia 
ao alcalde de Cariño, o socialista 
Xosé Luis Armada Castro, quen 
non só manifestou a sua oposi
ción á planta por razóns ecolóxi
cas, senón que tamén apresen
tou un recurso diante do Tribu
nal Superior de Xustiza. Un fallo 
favorábel ás teses ' do alGalde 
significaría unha paralisación 
mesmo en base a todo o proce
so de selección dos terreas para 

.) ·emplazar-a instalación: · 
• ""1 Jo 1 

O informe oficial 
recoñece 
o dano ecolóxico 

Os estudos prévios desenvoltos 
por Emgrisa, Fenosa e lntecsa 
recoñecen a contaminación de 
acuíferos e manantiais, asi como 
a afectación "nos cursos de au
gas superficiais co conseguinte 
dano ecolóxico". O mesmo infor
me, que ten carácter oficial , ao 
estar Fenosa integrada na Socie
dade Galega de Meio Ambiente, 
que vai construir a planta, indica 
que "a zona do Monte Marbán 
caracterízase pola proliferación 
de manantiais e regatos, que na 
sua totalidade verxen cara o rio 
Mera, o cal desemboca na ria de 
Ortigueira ( ... ) A dirección do flu
x o é Nordés-Suroeste interco
nectada coa canea hidrográfica 
principal Rio Grande de Xúbia". 
O destino das filtracións é, por 
tanto, eses dous rios. 

Por outra banda, Manuel Fraga 
indicou que várias ~mpresas te
ñen a intención de implantarse 
nas Somozas, en vista das ins
talacións de denósito de resí-:r, r " ,. 

, 1 

duos, ainda que o presidente 
non precisou que empresas son 
nen as suas actividades. Preci 
samente o favorecimento de 
instalación de empresas asocia
das á indústria do lixo era unha 
as previsións do informe oficial. 

Outro dos anúncios feitos por Ma
nuel Fraga foi "a construción dun 
grupo de vivencias sociais nas 
Somozas como consecuéncia ló
xica de da criazón de postas de 
traballo". Este extremo contradi o 
compromiso de que os 27 pastos 
de traballo a criar coa planta se
rian para viciños do Concello. 

Un aspecto que suliñou o alcal
de de Cariño, localidade encla
vada na zona na que o impacto 
ecolóxico será maior, foi que a 
instalación da planta nas Somo
zas debeuse ao caciquismo, xa 
que a zona é especi!amente 
sensíbel ao clientelism . O PP 
ten un alto grao de pen tración 
e, ainda que os estudo~ oficiais 
monstraban que Lamoso, en Or
des, tiña mellar' ubicación, a fal
ta de articulación na oposición 
foi determinante para escoller 
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A perigosidade do pollgono de Doniños provocou que o Concello e o Parlamento pedisen o seu peche. X. M. 

Mentres PSOE e IU promoven unha homenaxe á Armada 

-A Xustiza Militar 
arquiva o caso do pescador· 
ametrallado. en Doniños 
• H.V. 

O Xulgado Tocado Militar 
Territorial número 42 da 
Coruña archivou as 
dilixéncias relacionadas 
coas feridas por arma de 
fogo que afectaron ao 
mariñeiro Daniel 
Magariños Martínez, 
quen, o 6 de Xullo de 
1993, foi alcanzado por un 
disparo mentres estaba a 
pescar a bordo do Javier 
Ares nas proximidades do 
campo de tiro naval de 
Doniños, no Ferrol. Os 
feitos recollidos polo xuiz 
demonstran a 
perigosidade das práticas 
de tiro, pero o fallo 
ignorou este extremo. 

O dispositivo de segurídade 
montado para o exercício de tiro 
cumpria coa regulamentación 
militar, segundo a senténcia, e a 
sua utilidade está demonstrada 
polo feíto de que todo estaba 
preparado para "ordear a sua 
paralisación, se for necesário, 
como sucedeu o dia de autos en 
duas ocasións", indica o texto 
das dilixéncias. Esta cuestión 
pon de manifesto que as práti
cas de tiro deben ser paralisa
das constantemente pola situa
ción de perigo á que están so
·metidos pesqueiros e bañistas 
que se aproximan á zona, como 
denunciaron repetidamente vici7 
ños e organizacións sociais. O 
próprio concello, a raiz do aci- · 
dente, exixira a clausura. O Par
lamento fixera o mesmo. Cóm
pre ter en conta que o campo 
carece de licéncia municipal, in
cumpre o regulamento de polí
gonos e galerías de tiro e xa co
ñeceu numerosos incidentes. 

O texto das mesmas dilixéncias 
indicou que o proxectil, debido á 
auséncia de obstáculos,;,,,Rode 
chegar ás 1,5 millas da costa e 

que o seu alcance é de 4.000 
metros e a sua efectividade de 
3.800 metros. 

As acusacións formuladas polo 
Fiscal Xurídico Militar aludían á 
"verosimilitude dunha presunta 
imputación delitiva que puder 
atribuirse a algun mando da Se
gunda Batería, en concreto ao 
Capitán de artillaria Xosé Manuel 
Beceiro Malde , ao gravitar a 
existéncia dun posíbel delito con
tra a Eficácia do Servizo". Esta 
mesma posibilidade abría o ca
miño para determinar posíbeis 
responsabilidades na acutación, 
pero nada adiantaba sobre a pe
rígosidade da prática de tiro e a 
necesidade de alonxala de Doni
ños. Finalmente foron o próprio 
ferido e o patrón do barco quen 
tiveron que suportar a acusación 
de ser responsábeis do suceso. 
"As vítimas convértense en ver
dugos", afirmou o portavoz muni
cipal do BNG, Xaime Bello, quen 
tamén denunciou que o archiva
mento coincide coa aprobación 
por parte do PSOE e IU, o Luns 
5 de Setembro, da organización 
dunha homaxe á Armada. 

O Fiscal inculpaba 
ao pesqueiro 

As mesmas consideracións do 
Fiscal Xurídico Militar recolleron 
o feito de que os vixias pastos 
para controlar a seguridade no 
exercício de tiro "en nengun mo
mento divisaron ao que resultou 
ser o Javier Ares", barco a bordo 
do que pescaba Daniel M~gari
ños. Precisamente nesas pró-

As dilixéncias 
recoñecen 
o que dia de autos 
houbo outras duas 
situa_cións 

: =de p'erigo , 1 ~ 

prias consideracións do Fiscal 
Militar dise que "por lóxica o pes-

. queiro debeu introducirse dentro 1 

da zona proibida polas marxes 
de seguridade do campo de ti
ro", recoñecendo que, regula
mentariamente ou non, o acceso 
dde pesqueiros e bañistas á zo
na de tiro é posíbel porque non 
está vixiado completamente. 

Se o Fiscal Militar presumia a in
trodución ilegal do pesqueiro no 
campo de tiro, ao mesmo tempo 
dedicaba todo un párrafo a con
sagrar o díreito de presunción de 
inocéncia dos posíbeis inculpa
dos. A maiores, porque estimou 
correcta a conduta dos iotervi
nentes no exercício de tiro, e po
lo feito de que observou por par
te do patrón do Javier Ares "unha 
conduta non totalmente axustada 
á dilixéncia exixíbel", o Fiscal pe
diu que fose archivado o caso, 
algo ao que accedeu o Xuiz. 

Nos fundamentos de direito re
latados polo Xuiz recoñécese 
que non se recolleron dados da
bondo como para "realizar unha 
calificación dos feítos que deter
minase con absoluta seguridade 
o tipo penal". 

Mália carecer de dados dabon
do, o Xuiz estimou que "o. man
do que dirixia o exercício obser
vou todas as medidas de seguri
dade exixidas" e que tomou as 
debidas precaucións. 

Pola contra, o Xuiz Tocado Militar 
recolleu os argumentos do Fiscal 
que situaban a responsabilidade 
nas mans do patrón do pesqueiro 
Javier Ares, por iso procedeu a 
archivar as actuacións, dicindo 
que os feitos non son constituti
vos de infración penal algunha. 

No que non entra o fallo é en 
determinar o grao de perigosi
dade que os exercícios de tiro 
teñen no campo de Doniños, 
mália recoñecer unha situación 
na que o control non é absoluto. 
Tamén ignora o alto nível de ac
tividade pesqueira e, por tanto, 
abstense en recomendar a eli
minación da zona. como .espqzo 
para a prática de tiro.• 
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A ecoloxia· e as fr~gas 
do Eume 

MANuELCAO 

, A proposta de declarar parque natural as fragas do Eume está a 
ser contestada polos viciños que como proprietários, usufrutuários 
e protectores das mesmas consideran que se están vulnerando os . 
direitos que o ordenamento xurídico lle recoñece. Logo da plaga 
de incéndios que se cebou en Galiza nos últimos anos, son pou
cas as paraxes naturais ainda virxes. lsto agrávase nas províncias 
da Coruña e Pontevedra, lugares inzados de eucaliptos e de urba
nízacións selvaxes. Parece razoábel, pois, a necesidade de recu
perar e conservar as fragas do Eume case como unh~ relíquia. 

Os valores ecolóxicos foron recoñecidos na economía só moi re
centemente. Tanto no socialismo real como no capitalismo, o 
desenvolvímento industrial non consideraba· maís atrancos que 
a mera escasez de recursos e a auséncia de rentabilidade eco- · 
nómica. Foi nos países europeus máis avanzados en especial 
Alemaña, onde a sensibilidade meio-ambiental chega a concre-
tarse en organizacións so- -
ciais e políticas que erguen o 
ecolóxico como centro do seu 
discurso. Posteriormente, o 
próprio sistema económico 
produtivo acaba incorporando 
os custos ecolóxicos como 
significativos alumeando un
ha cultura tecnolóxica que 
produce toda unha nova xeira 
de produtos e bens de equipo 
de acordo cos novos están
dares ecolóxicos supondo un 
elemento máis da vantaxe . 
competitiva. 

A situación ecolóxica na Gali
za debátese entre . as contí
nuas e torpes agresións dos 
políticos de secano proce
dentes da Meseta, a protec
ción natural dos frentes fríos 
procedentes do Atlántico e a 
indoléncia inconsciente dun 
povo que, obnubilado polso 
destellos dun sol de mentira, 
ten un tesauro nas suas 
mans e cal índio precolombi
no prefire a bisutería ao ouro. 
O galega tradicional dos ei
dos e das fragas era conser
vacionista por necesidade e 
por convicción: coñecia cada 
platna, erva, páxaro, serpe, 
insecto, anfibio, alimaña, etc., - - - - - - - - - - -
polo seu nome e apelidos, 
polos seus usos e costumes, 
polos seus efeitos virtuosos 
ou viciosos, pola vista, ouvi
do, olfato, gosto ou tacto. A 
cultura ecolóxica e naturista 
do paisano galego que deu 
lugar á existéncia de bon nú
mero de curandeiros e medi
queiros pérdese polo despre
zo culpábel e irracional da eli
te de secano que ameaza 
con afastar á Galiza dos ca
miños do progreso. E é que 
se case ninguén coñece as 
árbores, as plantas e os ani
mais por que ha respetalos? 
A recuperación da visión eco
lóxica no mundo de hoxe de
bería contar coa experiéncia 
e o saber dos paisanos gale
gas que ainda quedan e que 
desaparecen con toda a sua 
c_ultura para ledícia do pelo-

' . O galega 
tradicional 
dos eidos e 

das fragas era 
conservacionista 
por necesidade e 
por convicción e 

pérdese polo 
desprezo culpábel 

.e irracional da 
elite de se~ano" 

tón de aculturizados e ecocidas que como as laradas de xaba
rins deixan todo perdido. 

Os receos dos paisanos do Eume poden explicarse polo feito de 
que os deseñadores do parque proveñen de sectores urbanos e 
da Administración, que medraron a costa da especulación e a 
natureza apropriándose das zonas protexidas polos colectivos 
que antes desprezaban e que renunciaron a beneficios especu
lativos pola razón que fose. Os viciños pensarán que a socieda
de debe pagar un prezo pola existéncia e conservación das fra
gas dando, por fin, ao ecolóxico un v:alor social e económico ine-
xisteh1éalé hoxé ~·· .. '" '· - - . · l. I '' 
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Q RETORNO DOS EMIGRANTES 

As voces alzadas no 
Estado español palas 

organizacións humanitárias 
non governamentais contra 

a aprobación de medidas 
ainda máis restritivas que 

as incluídas na Lei de 
Estranxeiria para deter a -

imigración téñense 
convertido nun clamor en 

Galiza. "As novas 
disposicións son 

claramente racistas e 
x~nófobas, polo que 

pedimos, simplesmente, 
unha leí máis humanitária 
e progresista. Sobretodo 

máis sensíbel aos 
problemas dos imigrantes . 

ou dos emigrantes 
retornados en relación co 
que fornas os galegas até 

hai moi pouco tempo", 
__J 

asegúra o responsábel de ~ 
a: 

Migración da Converxéncia lf 
'....J 

lntersindical Galega (CIG), ~ 

Lois Pérez Leira. ~ 

Tres millóns qe tillos de emigrantes galegas 
·son considerados en Galiza como estranxeiros 

Madrasta pátria 
•MARIA ALONSO 

O sindicato nacionalista, en cola
boración con outras organiza
cións sindicais e asociacións ci
dadás e humanitárias, está a de
s en vol ver unha campaña de 
concienciación da povoación 
que permita modificar unhas 
normas que non só poñen tra-

potenciar a natalidade coa de
sesperación que provoca o teito 
de termos en Galiza a taxa máis 

'alta de crecimento vexetativo 
negativo de Europa -indica Pé
re z Leira- xusto ao mesmo 

· tempó que proiben ou coartan a 
entrada dos tillos e netos dos 
nosos emigrantes". 

bas aos imigrantes que chegqn A preocupación a9tual do Gover-
na procura dun traballo e unna no polo avellecimento progresivo 
vida digna, senón mesmo aos da povoación galega e a imposibi-
descendentes daquelas emi- lidade de mantero actual sistema 
grantes galegos que hoxe dese- de pensións pbderíase sólúcionar, 
xan voltar á sua terra. As cifras segundo o responsábel de Migra-
son abraiantes: ~stímase ·_que . - ,ción da_ CIG, "in- . : · 
hoxe en dia pode haber un volu- corporando como 

cía do seu regreso a Galiza che
garon a 10.000 anuais, e as difi
culdades legais que impeden a 
sua reinserción social. A CIG ten 
ªmasado a sua especial preocu
pación polos sofrimentos que a leí 
está a provocar entre os imigran
tes que proceden do ·estranxeiro. 

Un valado 
contra a imigración 
.l.:1nha das disposicións legais 
que máis están a ·restrinxir a 
chegada de .imigrar.ifes en Es
paña é ·a circular ínterna do Mi-

nistério d9 lnte

me de tres millóns de tillos de man de obra cuali-
emigrantes galegos que ·pode- ficada a' eses cida-
rian verse prexudicados polas · dáns que compar-
medidas restritivas da Lei de Es- ten a nosa cultura 

Están a potenciar 
a natalidade ao 

.rior que retira 
aos governado
res civis a com
peténcia para de
cidir sobre as so-
1 icitutes de isen
ción de- visado. O 
peche desta via 
de regularización 

tranxeiria, no caso de desexaren e poden áportar 
comezar unha nova vida na Ga- moito ao país". mesmo tempo 

que proiben ou 
coartan a 
entrada dos fillos 
e netos dos 

liza e mesmo reagrupárense coa 
sua tamília neste país. 

Pérez Leira subliñou neste senti
do que as leis impeden que os ti
llos de emigrantes maiores de 18 
anos se reunen coa sua família, 
o que representa un trato "discri- · 
minatório e claramente anticons
titucional, xa que a Lei Funda
mental protexe o direito de todo 
tillo de español a obter a nacio
nalidade española". 

A aportación dese 
grande volume de 
persoas que pode
ri an desexar for
mar a sua vida en 
Galiza non seria 
exclusivamente a nasos 

da sua situación 
neste país impe
de de feito a inte
gración dos cida- · 
dáns que residen 
en España pero 

de man de obra 
ou cultural, senón . emigrantes 
tamén económica. 

non teñen visado 
por traballq ou 
estudos. "Paré-

Política natalista 

As trabas legais que padecen as 
segundas e terceiras xeracións 
daqueles galegos que emigraron 
neutras décadas, asi como as 
dificuldades que deben superar 
estes desde o seu estatus de 
"emigrantes retornados" entran 

Neste sentido, Pé-
rez Leira lembrou 
as peticións, 
apóiadas no Parlamento galego 
polo BNG, para a criación dun 
Banco Galego capaz de captar os 
aforros dos emigrantes, consegui
dos lago de tantos anos de traba
llo, co obxectivo fundamental de 
fomentar o seu investimento no 
tecido industrial. 

claramente en contradición coa Mália a importáncia numérica que 
política natalista que está a levar representa o problema dos emi-
a cabo a Xunta de Galiza atra- grantes retornados, xa que nos 
vés da sup. Consellaria de Famí- últimos ·anos as baixqs consula-
lia, na opirl.fBnºt.fM~ci~. '"É"stáíl::-1éf\ .:; fes ·rsxrstr:ádas coñio ~consecüen-

-. u,p, c. ~., ~1~ ~~- r-1 ,.. -¡t ;.)4i·:t ,r:u 
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cenos -di Pérez 
Leira- que esta 
medida responde 

a un intento preocupante de 
apertar ainda máis aos imigran
tes e, sobretodo, controlar a 
imigración". Ademais de recla
mar unha lei que permita real
mente aos traballadores estran
xeiros que residen ilegalmente 
regularizar a sua situación, as 
organizacións humanitárias e 
democráticas galegas afirman a 
sua adesión á opinión do Con
sello de Estado, que ad~ertiu 
sobr~ a inconstitucionalida<:le da 
t:'ªi . de Asilo "e 'Aéfúxio: '¡:fór ~con-
, r ~ f ~y. 1 !- ( \ 1 .-f ·~ I 1 t' l' 

·,,, ,,t rE¿i, 1l 
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siderar que viola os direitos fun
damentais de tránsito de cal
quer cidadán. 

O responsábel de Migración da 
CIG asegura que resulta absolu
tamente imposíbel coñecer o al
cance da imigración ilegal na 
Galiza, debido ao terror que as 
persoas afectadas teñen diante 
da posil?ilidade de seren expul
sados. A marxe de estatísticas, 
Pérez Leira alertou sobre as 
inumanas condicións de vida 
que suportan os imigrantes por
tugueses na Galiza, e moi espe
cialmenté en Vigo e no Sul da 
província de Pontevedra, debido 
á proximidade coa fronteira . 
Asistentas sociais dalguns bai
rros vigueses especialmente 
afectados polo problema, como 
o do Casco Vello, lanzan a voz 
de alarma sobre o desarraigo, o 
abandono e a falta de asisténcia 
sanitária das portuguesas que 
exercen a prostitución en Vigo 
desde hai tempo, pero nunca 
puderon regularizar a sua situa
ción a consecuéncia do tipo de 
traballo ao que se dedican. "Sen 
tipo nengun de protección social 
ou sanitária atópanse agora en 
moitos casos enfermas de SIDA 
e sen nengunha institución á 
que recorrer para viver digna
mente coa sua enfermidade". 

Se non tan grave, son moitos os 
vendedores ambulantes de ori
xe africana que viven unha si
tuación similar na que lles resul
ta imposíbel regularizar a sua vi
da en Galiza. Co único apoio 
-dalgunhas organrzacións sindi
cais, preocupadas por facilitar
lles alomenos o domínio do idio
ma galega para favorecer a in
serción social, estímase que re
siden en Vigo, adicados á venta 
ambulante, 300 -senegaleses e. 
outros tahto& tnárroqúiños.~.c,l·y, 1' 
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Pepe Rei 
'Encarceráronme para escarmentar 
-a todos os que eren na liberdade de expresión' 
•A. E. 

Xosé Benigno Rei, 
xornalista galega e xefe 
da equipa de investigación 
do diário basca Egin, 
ingresou en-prisión hai 
duas semanas, por orde 
do xuíz Carlos Bueren. A 
acusación que se lle 
imputou foi a de transmitir 
información a un membro 
de ETA ainda que non 
existisen probas 
incriminatórias. Pepe Rei, 
un dos máximos 
expoñentes do xornalismo 
de investigación en todo o 
Estado, relata desde a 
cadea o seu ingreso na 
prisión e a persecución 
que, desde o poder, sofre 
o xornalismo de 
investigación e a liberdade 
de expresión . 

Como transcorreu o encontro 
co xuíz Bueren antes de se 
producir o encarceramento? 

Primeiro , Carlos Bueren ensi
noume un informe de "lncresa", 
creo que referido a unha unión 
temporal de empresas da auto
vía . Eu cria recoñecer a miña 
caligrafia naquela fotocópia, que 
era de má calidade. Na segunda 
parte do informe había unha sé
rie de empresas participadas ou 
con accionistas comuns no que 
eu probabelmente tiña escrito 
alugunhas outras. En calquer 
caso, tratábase de construtores 
que tiñan algunha relación entre 
eles e non me estrañou porque 
eu levo feíto moitas reportaxes 
sobre a autovia. 

Despois, ensinoume unha se
gunda fotocópia con tachóns e 
perguntoume se a recoñecia. Eu 
resposteille que non e expliquei
lle que non me dedicaba a ga~a
batear os meus materiais de t a
ballo. Os tachóns podían ser e 
calquer persoa. Bueren díxorlne 
que aquel informe era idéntico 
ao que me ensinara anterior
mente e que tiña peritaxes cali
gráficos que amasaban que era 
a mesma letra, a miña. 

Informes que se atoparon en 
mans de Pedrito de Andoain. 

Eu creo que quedou acreditado 
de abando que calquer ten acce-· 
so aos archivos de investigación 
do Egin, para consultar as carpe
tas, que están á vista de todos e 
sen protección. Bueren nunca po
derá demonstrar que eu enviei 
ese informe a Pedrito de Andoain 
porque eu nunca mandei ese in
forme nen nengun outro. Non sei 
como chegou ás suas mans pero 
que eu estou implicado niso é un
ha mentira, unha montaxe. O que 
si · sei é que se intenta criminali
zar ao Egin e, aproveitando, a 
toda a esquerda abertza:le. 
Querse establecer un nexo 
Egin-ETA. 

Pensa, dentro de Caraban
chel, na senténcia que se ·emi
tirá cando o xulguen? 

O que penso é que terán que di
cer Atutxa, Bueren ou o PNV 
cando saia absolto. Non hai tri
bunal que poda condenarme 
porque non tañen probas contra 
min, é absolutamente imposíbel. 
Creo que o meu encarceramen
to é utilizado para que escar
menten na miña persoa todos 
aqueles que pensan que se po
de e debe loitar pola liberdade. 
Pero cando estexa en liberdade, 
encarregareime de que todo o 
mundo saiba que o que me fixe
ron non foi xustiza, precisamen
te. Penso que a cadea que es
tou sofrendo dame direito a iso 
e máis. Hai que porlle freo á cul
tura que se impón e que di que 
é imposíbel rebelarse contra o 
poder e que a utopía é un soño 
da mocidade. 

Non son o único que pensa des
te xeito, cónstame que en Eus
kadi e no resto do Estado hai 
miles de persoas honestas, en
tre elas alguns xornalistas, que 
tamén lóitan pela liberdade de 
e·xpresión. Ademais, detrás do 
Egin, hai un povo disposto a 
mobilizarse contra a inxustiza. 

Vostede confiou en xuíces co
mo Bueren ou Garzón que, 
ademais, levaban a cabo inves
tigacións paralelas ás suas. 

Eu, desde Carabanchel, empra
zo ao presidente da Audiéncia 
de .Q_QllQSl[a, Juan Bautista. Cr,~
made,S ~-ao,frscal-?<efe, Luis N4-
vajas. Ambos saben que en Xu
ño ele 1993 a equipa de Investí-

EGIN 

gación do Egin apresentámonos 
ante eles para denunciar, con 
probas, como os informes de 
"Incrasa" estaban circulando in
discriminadamente por Euskadi. 
Difundíaos a "Asociación de 
Afectados por Egin". Dixémoslle 
a Navajas que estabamos dis
postos a revelarlle quen estaba 
detrás disto, sabíamos que tras 
o fraude das tragaperras en 
Euskadi estaba o PNV. 

Creo que Navajas e Cremades 
poderian explicar á opinión pú
blica as investigacións que rea
lizaron das numerosas campa
ñas coas que o PNV e a sua 
mocidade nos distinguiron nos 
últimos tempos. Pero xa se ve, 
cinco anos despois de apresen
tada a denúncia, o tema das 
tragaperras segue a dar voltas 
polos xulgados. 

Cando o xuíz Bueren mandou 
interrogalo pensou nalgun 
momento que ia encarceralo.? 

A verdade é que esperaba outro 
interrogatório do xuíz. Crin que 
me perguntaria pelas nosas in
vestigacións. Pensaba darlle da~ 
dos sobre os nosos últimos tra
ballos de investigación. Que non 
pensen os que están contentos 
coa miña prisión que vou renun
~iar a seguir investigando e de-

l nurlciando a corrupción. Fun ob
xecto dunha xogada e sei que o 
máis recomendábel seria non 
facer declaracións, pero teño 
moi clara a miña inocéncia. 
Nun()8 lle pasei ese informe a 
Pedrito de Andoain, n~n sej na
da dese tema. Xamais .colaborei 
coa ETA e, 'c'os~ meus anos~- non' 
me vexo facéndoo no futuro.• 

A Xunta, 
sociedade anónima 
A sección editorial do diário LA Voz DE GAUCIA critica o pasado 
día 6 o plan de Fraga lribarne para desvitalizar a estructura -
democrática da autonomía. "Un dos grandes méritos da Xunta 
foi o descobremento da Administración Mestiza. Fraga cruzou o 
modelo anglosaxón e r:iapoleónico, o que lle foi dar un raro 
monstro burocrático. Dunha parte ten a fasquia da -
Administración clásica; por outra aseméllase ao sistema das 
axéncias autónomas norteamericanas. Ben mirado, non é 
nengunha das duas. A Xunta conserva a estructura dos seus 
departamentos, pero ao mesmo tempo sementa unha chea de 
institutos, fundacións consórcios e empresas de xestión. Hai 
funcións que nestes momentos poden ser desempeñadas por 
unha consellaria ou dirección xeral oü por unha opaca sigla que 
escapa ao control do Parlamento. Que actúe dun xeito ou 
doutro depende do interés que teña a Xunta en pregoar o que 
está a facer. Se far algo que produce rendas políticas, será o 
próprio conselleiro quen apareza na foto e n~s pantallas; se non 
é un chollo, o alto cargo esváese entre bastidores e o que 
aparece é o organismo al)tónomo da man dun nacho que di que · 
el non e político e que só aplica critérios técnicos. ( ... )A este 
paso, o poder administrativo trasladarase á sociedades 
anónimas e limitadas que moveran os fios desde os sess zulos. 
Auténtico só quedará o presidente. Con Fraga transformado en 
empresa de xestión, a sua retirada non teria sentido e remataría 
o problema sucesório. • 

Galiza vertebrada 
Xan Quintás Seoane escrebe no número 59 de PAPELES DE 
EcoNOMIA ESPAÑOLA sobre o futuro do p·ais á meio prazo. "Até 
hai ben pouco, os galegos movilizáronse con frecuéncia en 
contextos de rivalidade interna antes ql!e na defesa colectiva 
das suas mellares solucións fronte interéses opostos. Esta é 
unha das razóns ql:le explican o tradicional papel de perdedores 
dos galegas no reparto inter-rexional de servizos públicos, 
infraestructuras, fontes de riqueza etc. Desde a instauración 
económica, apréciase o recoñemento crecente dunha tarefa 
galegé! común, marco e condicionante dos intereses particulares 
de partidos, sectores ou localidades. Pero este.recoñecemento 
queda en simples fachada verbal cando cómpre converter esas · 
declaracións en feitos concretos. ( ... )O recoñecemento 
xeralizado da existéncia duns importantes intereses galegas, 
seriamente ameazados pala circunstáncia, continuará a 
progresar no futuro, non só entre líderes políticos senon no 
conxunto da poboación. ( ... ) Na mesma medida en que estas 
condutas non sexan manifestación dun insolidário particularismo 
(no senso orteguiano) o seu significado derradeiro será o dun 
eficaz instrumento par<rn n·e·cesário progreso da vertebración da 
sociedade galega".• 

Paisaxe de-f ormigó_n 
Nicholas Woodsworth asina unha crónica de viaxe por Galiza no 
suplemento semanl do FINANCIAL 1'IMF.s de 27 de Agosto. "Aos 
galegas foilles mellar despois da morte de Franco. Agora xa 
poden manifestar o seu fondo sentimento nacionalista, talar a 

sua lingua :e ignorar 
ao resto do país ( o 
autor retírese a 
España). Por riba 
das ideas políticas, 
irlandeses, galeses, 
bretón e galegas. 
levan sangue celta 
que turra deles 
para o pasado. 
Ainda nunha visita 
rápida, o viaxeiro 
aprécia como 
Galiza se aparta 
dunha Europa 
homoxénea. O 
futuro é negro. ( .. . ) 
A renovación 

_..J:.:__~---------~i inmobiliária que 
~---------------~ fixeron os galegas 

XQSE LOIS / IRIMIA é un modelo de mal 
gasto. Nos anos que seguiron á marte de Franco, os créditos 
baratos deron un grande pulo á construcción _ Quen edificou 
foron familias que estaban a viver nas mesmas casas desde 
había centos de anos. Os galegas utilizaron o formigón .para 
todo, igual que antes empregaran o granito. O resultado é un 
.desastre. A rua que sube á igrexa de Camariñas é un labirinto 
de.cas.as qe formigón $en pintar ou con azulexos, entre medas, 
rnoreas de~estercol campos de calacús, estaciooameNos · 
esJp'o'iMñeos, hórreos ·con' tenaais e uri par de 15ares 'coa' ' ' 1 

' 

televisión a todo volume." • 



OEMOGRAFIA E DESENVOLVIMENTO 

Os países do Sul volven antepor-a· fame ao control da natalidade 
O grave desplome demográfico galego represéntase 
no Cairo coa posición anti-natalista da Unión Europea 
•G.L.T. 

Os problemas principais 
dos países do Sul seguen 
a ser afame, as 
enfermidades e todas as 
consecuéncias tráxicas da 
explotación e a 
dependéncia eco_nómica. 
O consenso sobre o · 
control da natalidade 
tropeza coa hecatombe 
económica do Terceiro 
mundo que reclama · 
compensacións a cámbio 
de campañas de 
planificación. 
lndependentemente do 
gravísimo desplome 
demográfico galega,-o 
país represéntase na 
Conferéncia coa posición 
anti-natalista da Unión 
Europea. 

Nesta terceira conferéncia sobre 
povoación e desenvolvimento, o 
Norte dalle outravolta máis im
portancia ao binómio crecimento 
demográfico-atraso económico 
que ás raíces do problema, orixi
nadas na dominación económica 
e o colonialismo. Na anterior 
conferéncia celebrada en Méxi
co hai dez anos, os Estados Uni
dos aliáranse ao Vaticano nunha 
defensa fundamentalista do na
talismo. Países identificados con 
Washington, entre eles España, 
reproduciron apenas sen varia
ción esta postura que causaba 
desconcerto nas chancelarias 
dos países pobres. 

Eles a buscar alimento, Ocidente a paralisar a natalidadé e o Vaticano preocupado 
polo aborto. 

Segundo unha caricatura publi
cada daquela no New York Ti
mes, Reagan tiraba o bastón a 
un pobre vello do Paquistán ao 
tempo que lle recomendaba esti
mularse na libre competéncia. A 

reconversión requeria fundos e 
Reagan chegaba ao extremo de 
anular todos os programas de 
natalidade dos Países do Sul. A 
Casa Branca explicaba que o 
crecimento da povoación non ti-

ña problema ao tempo que facia 
campaña anti-abortista. A dema
góxia reaganita causou estragos 
en todo o mundo. Nun caso so
nado, unha clínica de Bangla 
Desh deixou morrer á porta un
ha muller a desangrarse por un 
aborto caseiro. Cando lles per
guntaron a razón contestaron 
que observaran as prescricións 
do presidente norte-americano. 

Rematada a reforma monetaris
ta, Norteamérica resucita a pre
ocupación do control de natali
dade que estivera no centro da 
Conferéncia de 1974 en Buca
rest Na sua versión dos prole
gómenos da conferéncia do Cai
ro, Estados Unidos di que hai 
unha proposta progresista de 
consenso (a da ONU) sobre a 
que discrepan o fundamentalis
mo de Roma e o do Islam. Con
tado, apesar dalgunhas cacare
xadas obxeccións sobre o abor
to, o Vaticano aproba o principal 
da ponéncia. 

Nata listas 
a prol do control 
Os países desenvolvidos man
teñen desde 1974, cando a pri
meira conferéncia sobre povoa
ción en Bucarest, que é preciso 
reducir a natalidade. Pero como 
defender politicamente o argu
mento de limitar a povoación 
cando países coma a Franza ou 
Alemaña están comprometidos 
en campañas natalistas? A 
Franza dille ao Alxer que deixe 
de aumentar povoación ao ritmo 
actúal pero os alxerianos con
testan que a ex metrópole colo
nial, tendo unha densidade de 
povoación moito máis alta que a 
da Alxéria, esquilma os recursos 
naturais do ·país norte-africano_ 
Así resulta que co gas alxeriano 

a prezo ridículo os franceses 
aconsellan aos magrebies en 
xeral non aumentaren a povoa
ción para evitaren o risco de ex
plotar as reservas enerxéticas. 

A comparanza entre as evolu
cións demográficas nas diferen
tes rexións económicas do mun
do expresa os fenómenos da 
transición demográfica, caracteri
zada polo paso dunhas cifras al
tas de mortalidade e natalidade a 
unha marcada caída destes indi
cativos . A modernización baixa 
os índices de fecundidade pala 
transformación da organización 
familiar, a escolarización e a sala
rización. Os países do Sul dinque 
eles non atinxiron nengun deses 
estádios de evolución e que o 
que pretende a Conferéncia so
bre poboación é aplicarlle unhas 
recetas de crecimento que ser
ven aos intereses do Norte pero 
non aos seus. A contestación do 
Norte é que o equilíbrio do plane
ta está en xogo, pero non se po
de negar que son os máis ricos 
os que máis danan a biosfera e 
se Malthus errou tamén poden 
non ser certas as previsión do 
Departamento de Estado. 

Os ecoloxistas concordan: con 
outras técnicas de produción 
agrícola haberia alimentos para 
tres mil millóns de persoas máis. -
E cando se tala de destrución 
dos bosques da Tailándia, por 
exemplo, os autores da defores
tación son holandeses. Doutra 
parte, Holanda, un dos países 
máis povoados do mundo (450 
persoas por km2) considérase ta
mén un dos mellar coidados. Po
lo tanto, non é a densidade se
nón a distribución internacional 
da riqueza e da produción a que 
ameaza a biosfera para o século 
vindeiro.+ 

MIGALLAS DO NORTE, SILÉNCIO DO SUL 

Máis de 170 países, máis de 280 parla
mentários, máis de 187 personalidades, 
na sua meirande parte homes, como 
compre senda cargos públicos -eleitos 
ou non- van talar nesta semana de "po
voación e desenvolvimento" na cidade do 
Cairo, ainda que a temática máis impor
tante vai ser a anticoncepción, o aborto, 
o control demográfico, a igualdade se
xual e a família. 

Máis da metade da humanidade, o 
51 ,7% da povoación, quer dicer, as mu
lleres, moi pouco ou case que nada po
derán opinar nen decidir sobre medidas 
concretas que afectarán ás suas vidas no 
futuro. Eles, os governos, sobretodo os 
dos países "ricos e desenvolvidos" deci
dirán o reparto da riqueza, as políticas 
natalistas e logo, evidentemente, aplica
ranas con todas as medidas coercitivas 
necesárias no mundo inteiro. 

ENCARNA OTERO 

ra impedindo con leis de estranxeria a 
sua entrada nos países europeus. 

rou en vários millóns de dólares o Pro
duto Interior Bruto do país. 

Falarán de políticas económicas solidá
rias, coas migallas que sobraron e so

Dos grandes problemas que a humanida
de ten hoxe, herdados da organización 

bran do expólio e do 

roubo secular da colo- - - - - - - - - - - - - -

económica mundial e 
da división internacio
nal do traballo, vaise nización e o imperia

lismo. Estas migallas 
deben ser redistribuí
das baixo a forma de 
esmola controlada, de 
programas .de axuda 
e cooperaci~l"I contro
lados por organismos 
internacionais, sem- · 
pre baixo o· patrocínio 
dos países ricos. 

Falarán do fomento 
da caridade como es
tabelece o Vaticano, 
cuxa Voz goza de 

' talar máis ben pouco. 
Falarán de políticas Temas como o direito 

das mulleres á edu-

solidárias con migallas 
que deben ser 

redistribuídas baixo 
a forma de esmola · 

Teñen moi nídio que os países do Norte, . enorme forza neste 

controlada e sempre 
sobo patrocínio 
dos países ricos. 

cación, o acceso ao 
traballo, a liberdade e 
igualdade sexual, a 
decidir como e cando 
queren ser nais, a 
sua integración no 
mundo como persoas 
de pleno direito, non 
van ocupar moitos 
minutos do tempo da 
imensa maioria dos 
par~amentários e per
sonalidades que par
ticipan. os países "brancas e desenvolvidos" pre- cúmio; mais que non 

cisan de estimular a natalidade ameaza- tivo escrúpulo nen-
da, non só polo déficit de embarazos da gun en inaugurar nun Como, asemade, 

da sua política de empréstimos; dos in
tercámbios internacionais, da política de 
prezos, da balanza comercial entre maté
rías primas e produtos con valor engadi
do (tecnoloxia); da redución das indús
trias armamentísticas e, cos seus fundos, 
da posta en marcha de proxectos de 
educación e sanitário; do equilíbrio ecoló
xico mundial, do desenvolvimento dbs. re
cursos alimentícios con agriculturas que 
utilicen o emprego maioritário do capital 
traballo; da dotación de infraestruturas 
como ben público para o coidado e for
mación de nenes e nenas. 

Se o Cúmio do Cairo tivese como prota
gonistas ás mulleres africanas, asiáticas, 
europeas, latinoamericanas, etc. sobre 
as que recai máis do 80% do coidado, do 
traballo, do mantimento da estrutura fa
miliar sexa do tipo· que for; estes proble
,mas serian o cerne dos debates, e as 
conclusións e medidas práticas a apli.car 
outras ben diferentes das que van sair, 
avaladas pelas Nacións Unidas cando. 
este Cúmio do Cairo remate. . 

povoación feminina autóctona, senón ta- dos países mái~ em- tampouco van falar Quizá se estas mulleres tivesen a capaci-
mén polos numerosos tillos e tillas dos pobrecidos da Africa, de modelos económi- dade de decisión que a sua voz e o seu 
emigrantes chegados dos países -do Sul neste caso pela colo-· · cos autocentrados traballo precisan, a liberdade, a igualdade, 
cp,r:oo_ , man"-~~:~Qbra abu_nan.te e bar,aJ?.-' . i. n¡~ación tr51Jcesa -:-Costa ?º~ ~<C'VJ.in--;;-: que 11~ pe m t~ ~~ll>~\8~í~TS ,do~ Syl~ q.por~;;'j' .~\·r~'2'1~• or~ '.mundi¡;¡I _ ~ntJ~r'¡:1~9~s. ~h9_rp~~ 
c9ntra .o~ ·~q~~,:,P,l-'.~t~do 1 ,9'~ fy1~astQcbt\ ., ,a,..r.eprQdµ~rpn ·~n tn.~r'Q1or~ d.~P.~n--.P~a~ , ·r "trol e ,desenvq1vrme~to dos seus recur- e mu~lere§.~ ~9ese~ . vlve(.ép ~,stJ.?a ,e 
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P.ROCESOS DE AUTODETERMINACIÓN 

Londres retrasa o pronunciamento oficial e anúncia a redución d·e tropas 

O Sinn Féin afirma que os. atentados unionistas 
n"n impedirán o proceso de paz· en Irlanda 
•A. EIRÉ 

Os partidos unionistas e 
as suas forzas 
paramilitares tentan 
boicotear o proceso de 
autodeterminación aberto 
en trlanda ca alto o· fogo 
declarado polo Exército 
Republicano Irlandés 
(IRA) a semana pasada. 
O asasinato dun católico e 
o coche bomba colocado 
na sede do Sinn Féin son 
os dous principais feitos 
públicos dos que 
pretenden que Irlanda do 
Norte siga sometida á 
Grande Bretaña. 

O presidente do Sinn Féin , 
Gerry Adams, afirmou que os 
atentados unionistas non ian 
conseguir que o IRA voltase a 
coller as armas , despois de 
anunciar unha trégua unilateral 
e sen condicións a pasada se
mana. Esta afirmación fo i real i
zada minutos despois de un co
che bomba estourar á porta da 
sede do seu partido en Belfast. 
Habia pouco tempo que o líder 

republicano realizaba neste 
mesmo lugar un mitin no que · 
puxo de manifesto as primeiras 
exixéncias neste pr.oceso de 
paz. Entre as máis importantes 
figuran a retirada das· forzas de 
seguridade dos bairros naciona
listas do Norte de Irlanda, o re
coñecimento británico dos direi-

. tos democráticos e o mandato 
eleitoral do Sinn Féin, amnistía 
para os presos políticos e· o es
tabe leci mento de centros para 

controlar abusos de direitos ci
vis e humanos durante a trégua 
do IRA. 

Adams reiteroa a necesidade · 
.urxente dun proceso de nego
ciacións "sen vetos, sen condi
cións prévias e sen conclusións 
predeterminadas, para resolver 
as cuesti-óns que provocan o . 
conflito en Irlanda". 

O cesamento das accións arma-. 

das por parte do IRA foi contes
tado positivamente polo Gbver
no de Dublin, pero non asi poto 
de L-ondres. Pésle á$ presións a 
que ·está submetido John Majar 
por parte dos EEUU e de Gover
no irlandés, está adiando o dar 
unha resposta oficial á decisión 
do IRA. De momento, Londres 
tenta sobretodo que non comece 
a correr os tres -meses que se 
estipulaban na chamada Decla
ración de Downing Street, asina- . 

r---------------------------------------------------:--------------------~--, 

Seis anos de negociación 
• AIOFE MAGUIRE 

O anúnico do IRA supón o froi
to de seis anos de negocia
cións, que comezaron en 1988 
co diálogo entre o Sinn Féin e 
o Partido Laborista Socialde
mócrata (republicanos máis 
moderados). Conversas que 
cristalizaron coa publicación 
da iniciativa Hume-Adams en 
Setembro do ano pasado. Esta 
iniciativa provocaría a Declara
ción de Downing Street, por 
parte de Londres e Dublin. 

Mentres tanto o movimento re
publicano participaba en nego
ci ació ns con políticos. norte-

americanos e co Governo bri
tánico, que iniciou os contac
tos. Como resultado .destes 
contactos secretos, o IRA 
comprometeuse a estabelecer 
unha trégua temporal o ano 
pasado para permitir duas se
manas de negociacións inten
sivas entre representantes bri
tánicos e destacados republi
canos. Peró as negociacións e 
a trégua foron abandonadas 
cando os unionistas descobri
ron o contacto e ameazaron 
con retirar o seu apoio parla
mentar ao partido Conserva
dor, que naquel momentos es
taba a debater na cámara brr
tánica sobre Maastricht. 
¡ 

Parece cada vez máis probá
bel que durante os próximas 
semanas o governo británico 
se verá de novo enfrentado 
aos unionistas nor-irlandeses. 
O progreso das conversas vai 
depender da presión que 
Washington e Dublin podan 
ex ercer sobre Londres . Pero 
a trégua vai depender sobre
todo da fé. O movimento re
publicano confia na alianza 
da vários grupos e persoas. 
Todo dependerá se se cum
pren ou non as suas especta
tivas de unidade. Moito de
penderá de se lle ven ou non 
saída a unha estratéxia non 
armada.+ 

--------------------------------------------------~------------------------

HOMOLOGACIÓN INTERNACIONAL DO PP 

Na Convención de bancos privados, eclipsado por Bush, 

da polos governos británico e ir
landés para que o Sinn Féin se
xa incluido nas negociacións so
bre o futuro da Irlanda do Norte. 

i:anto landres como os unionis-
tas acóllense á dúbida sobre o 
carácter permanente do' cesa
mento da violéncia por parte do .. 
IRA, para que non comeca-a fun
cionar o relóxio dos tres meses. 
Pota sua banda, membros rete-. 
vantes do partido conservador 
comezan a efectuar movimentos 
rápidos en favor dos unionistas e 
na defensa da supremacia do 
Reino Unido nesa sua provincia. -
Recoñecen que o anúncio do IRA 
presiona para que Londres res
ponde de · xeito construtivo, para 
que: logo, ''faga concesións". 

Pala sua banda Qublin tenta que 
· Major confirme dunha vez o alto 
o fago anunciado polo IRA. O 
mesmo está a facer o Governo 
americano e os democristianos 
europeus. Clinton prometeu axu
da substancial para a reconstru
ción da Irlanda do Norte. Preci
samente o 1 RA anunciou o seu 
cesamento de actividades arma-

·-das despois de que unha delega
ción dos EEUU visitase o país. O 
mesmo Gerry Adams afirmou 
que a administración americana 
vai actuar como "garante de pro
greso nas negociacións".• 

avogou pala privatización dos servizos, a flexibilidade laboral e a redución das pensións 

Aznar vai á Arxentina a apresentar 
un programa privatizador que oculta en España 
• PATRICIA GRINBERG/B. AIRES 

Aznar propuxo durante a sua vi 
sita a Buenos Aires afondar as 
medidas privatizadoras da re
conversión como solución para 
a crise. O líder do PP puxo pa
las nubes a política neoliberal 
selvaxe de Domingo Cavallo , 
que grácias á total liquidación 
do património público acadou a 
estabilización do peso. 

Durante unha visita de catre días 
a Buenos Aires, onde chegou co 
aura de futuro presidente do Esta
do español , José María Aznar 
manifestouse "alegre" pala postu
ra asumida polo governo uru
guaio, ao reprimir aos manifestan
tes que se apuñan á extradición 
de membros de ET A. Ademais, 
criticou a Felipe González por "se 
submeter aos condicionamentos" 
dos partidos nacionalistas. 

Aznar sostivo que "me importa 
moito máis que isa o feíto de 
que as extradicións se teñan 
concedido , como debe ser , xa 
que estamos a talar de terroris
tas, de asasinos, cuxo sítio léxi
co é estar ante a xustiza". 

O líder do PP chegou a Buenos 
Aires ao tempo que o ex presi
dente estadounidense George 
Bush. Ambos foron invitados pa
la banca arxentina para participar 
na X Convención Anual de Ban
cos Privados xunto a outras per

sonalidades do neoli
be ra lis m o mundial , 
como o economista 
norteamericano Paul 
Krupman e o director 
do Fundo Monetário 
Internacional , Michel 
Camdessus. 

Aznar destacou, en
tre os seus méritos, 
o da sua xuventude. 
"Somos a xeración 
da democrácia, os 
que ternos arredor 
de cuarenta anos . 
Non coñecemos o 

cataláns porque non somos na
cionalistas, per-o nada máis" pe
ro foi máis lonxe nas suas apre
ciacións ao soster que "o feito 
de que un partido nacionalista 
sexa o árbitro da situación políti
ca dun país , como sucede ago- -
ra coa coalición catalana Con
vergéncia i Unió aliada aos so
cialistas , é algo raro" . 

As receitas liberais 
de Aznar para Europa 
Ao talar ante a Convención de 
Bancos Privados en Buenos Ai
res, Aznar considerou que o 
principal problema que debe so-
1 u cionar Europa nos próximos 
anos é o paro e expuxo as suas 
receitas para superar "a crise do 
estado de benestar, criado ao fi
nalizar a Segunda Guemi". 

franquismo nada Como medidas para superar a 
máis que por rete- crise no seo da Comunidade Eu-

"Alégrome da decisión da extra- réncias, non fumos ropea, Aznar considerou conve-
dición e da firmeza do governo os protagonistas da niente suspender o finaciamento 
do Uruguai ante as manifesta- transición e nacimos da gratuidade dos servizos, paliar 

zo a política neoliberal executa
da polo ministro de Economia 
Domingo Cavallo: "A Arxentina 
abordou un proceso de refor
mas económicas e de estabili
dade do país digno de ser re
saltado". 

Cando un periodista local lle re
plicou que os éxitos que eloxia
ba se traducían tamén en cre
centes porcentaxes de desem
prego, Aznar non .dubidou en 
responder que "toda situación 
económica ten os seus custos , 
non hai mundos ideais". 

O líder do PP aproveitou a opor
tunidade para desacreditar a ex
periéncia socialista cubana. "Ca
da vez que se intentou baixar o 
ceu á terra -dixo, parafrasean
do a Marx- producíronse gran
des desastres, sobre a base dos 
paraísos socialistas como Cuba. 
A última imaxe do éxito da revo
lución cubana son as balsas con 
xente que fuxe do país". 

cións da extrema esquerda de- á vida política na de- a rixidez nas leis de traballo, fa- Se ben o seu paso por Buenos -
se país, que intentou aproveitar mocrácia", · congratu- cehdo máis flexíbeis os merca- Aires, e a sua reunión con Me-
as extradicións para facer unha louse. dos laborais e eliminar a redistri- nem, foron reflectidos pola pren-
campaña política". A afirmación bución xeracionais de ingresos sa local, Aznar perdeu protago-
foi vertida nesta cidade o último En canto á sua rela- entre xóvenes e anciáns. nismo ante a visita de Busch, 
dia de Agosto polo presidente ción cos nacionalis- quen se aloxou na residéncia 
dp" l(~r¡_ti9o. P.9pu~ar . ~osé ~M~ría .. ·'~- . . { " .· mos, Aznar ·f}nim9u_ Nese _marco.a ningl!én surpre[l- prE?sidencial dos Olivos e com-
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AUTONOMIA DO RURAL 

Xosé Lois Garcia 
Alcalde de Brión e vicepresidente da· Federación ~e Municipios Rurais (FMR) 

'Coas subvencións, os concelloS que non seguen a 
política do governo quedan tora' 

A dispersión e 
ruralidade da povoación 
galega xunto coa caréncia 
de equipamentos e 
servizos conforman unha 
realidade allea no reparto 
de fundos estatais para os 
concellos. Galiza 
submétese no planos 
finaceiro a uns critérios 
discriminatórios que 
favorecen ás grandes 
cidades nunha distribución 
na que os concellos 
pequenos só recadan un 
43% en comparanza co 
resto do Estado. Así as 
causas, Francisco 
Vázquez, alcalde da 
Coruña e presidente da 
Federación de Municípios e 
Provincias, partilla co 
governo estatal o deseño 
dun mapa galega das 
cidades. Por outra banda, 
na política de subvencións, 
a Xunta de Galiza benefícia 
aos governos locais 
populares e poténcia un 
clientelismo partidário cun 
forte control político dos 
concellos. Esta análise 
corresponde a Xosé Lois 
García, alcalde de Brión, 
quen avoga por unha 
autonomía financeira dos 
concellos e promove a 
criación , o día 30 deste 
mes, da Federación Galega 
de Concellos Rurais. 

• CARME VIDAL 

Que supón para os concellos 
rurais galegos o acordo de fi
nanciamento entre o ministro 
de EcoMomia Pedro Solbes e a 
Federación Española de Muni
cípios e Províncias (FEMP) pre
sidida polo alcalde da Coruña, 
Francisco Vázquez? 

·E.n princípio non variou nada da 
situación que se viña mantendo 
até este momento, xa que non se 
abordou a cuestión do reparto . 
Até agora os cartas do Fundo Na
cional repártianse o 70% en fun
ción do número de habitantes, o 
25% segundo o esforzo fiscal e o 
5% restante a razón do número 
de unidades escolares . O 70% 
non é igual para todos os conce
llos, senón que se multiplica por 
un coeficiente, de tal maneira que 
aos máis pequenos correspónde
lle o 1 de coeficiente e aos gran
des o 2,85 , quer dicer, un viciño 
de Madrid vale para o Estado 
2,85 veces máis que outro de 
Brión. 

'No País Basca 
no ano 92 todos os 
concellos receberon 
40 mil pesetas por 
habitante e á Galiza 
tocáronlle ese 
mesmo ano 9.800 
por persoa" 

É o coeficiente aplicado a cau
sa maior de discriminación 
económica ou tamén nos ou
tros dous critérios de reparto, o 
esforzo fiscal e as unidades es
colares, saen prexudicados os 
concellos pequenos? 

Falar dunha porcentaxe sobre o 
esforzo fiscal significa a existén
cia dese esforzo fiscal que nós 
non podemos ter porque tampou
co ternos servizos nen ingresos e, 
no tocante ás unidades escolares 
volve a ser o mesmo, os que te
ñen posibilidades mandan aos 
seus tillos a estudar a coléxios 
privados na cidade e as escalas 
rurais perden alunas. Todo o sis
tema discrimina aos concellos 
máis pequenos. Pedimos un re
parto máis xusto. No País Basca 
no ano 92 todos os concellos re
ceberon 40 mil pesetas por habi-
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1Queremos. un fundo para os concellos, a distribuir segundo un baremc 
Que pasos hai que dar para Precísase na Galiza unha Leí O plano de comarcalización es- Polo pouco que sabemos o. que causas , pero polo momento o 
acadar esa autonomía financei- de Réxime Local? tá a contar coa realidade do está a pasar é que onde crian único que ten entidade xurídica 
radas entidades locais? · país? unha comarca o prim.eiro que própria é o concello. 

Por suposto, porque o mundo fan é pór ali unha xente do g·o-
En primeiro lugar un reparto xus- rural é distinto en todas partes e Os concellos non están a ser verno que lle chaman de desen-
to das partidas orzamentárias na Galiza non ten nada a ver co consultados, a nós non se nos . volvimento para ver as necesi-
estatais e lago é absolutamente resto do Estado. Por iso, o go- perguntou ·en nengun momento a dades de cada concello. Parece 
necesária a criación dun. fundo verno galego ten que saber que que comarca queriamos perten- ser que nace sen entidade xurí-
da Comunidade Autónoma, un ternos un mundo rural absoluta- cer. Eu téñolle moito medo por- dica e no'n se sabe ben que 
fundo sen destino final, quer di- mente diferente , que non só que se segue o plano seguido en competéncias vai ter. 

A parróquia queda asi á total 
vontade e critério do governo 
local, e iso pode levala no 
abandono frente á potencia
ción do centro. 

cer, libre para os concellos que existen Santiago, Ourense , A Cataluña, o que conseguiron fa- Eu creo que a parróquía tiña· que 
podan usar eses cartas por un Coruña ou Lalin, senón que hai . cer é unha deputación máis, ou- Que lugar ten que ocupar unha ter entidade xurídica própria e 
baremo e que logo dé canta de- que facer unha lei que realmen- tro novo organismo que recebe entidade de tanta importáncia que a partir daí tivese uns fundos 

1 ses gastos pero que sexamos te sexa ·para Gal iza. Polo de cartas e volve a repartir. Se só na Galiza como é a parróquia que pudese repartir, pero que o 
: nós quen decidamos e non por .agora nós non sabemos nada para iso queremos a comarca dentro da administración terri- concello estivese abrigado a·in -
: ser dun partido ou doutro se per- nen sequer das comarcas. Brión non ten moito sentido. torjal? vestir nun ponto concreto pode 
: ceban máis ou menos ingresos. aparece de xeito surprendente ser problemático porque as nece-
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1 Un governo local pode chegar a nunha comarca coa Baña cando Pensa que ese é o camiño que Os viciños séntense máis da pa- sidades son distintas. 
l fac.er críticas sen ·ter medo a o lóxico é que estivese coa de está a levar taníén aquí a co- · rr,óqu¡a q~e do co.ncello. En Brión , · '• ' Perc 
) qi.Jetia~ -sé·l"I subvención. e. . Santiago. • márcalización? . conseguimos integrar estas duas A Federación de Concellos Ru- 1 ~_..· cale 

-~~~--L...-.---------_,_._..~~~~~~-~~~~~ ..... ----~~~~~~~·--------~-----------------------------------------------------------------------~~~-~-



GALIZA E MUNDO ANOSATERRA 15 
~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~lllllllllllllllr~~~~~~~~~~~N-º6_38_-_8_DE_S_ET_E_MB_R_O._D_E1_99_4~ 

~llos 
le fi
istro 
:; e a 
~uni-
pre

·uña, 

a da 
en do 
m se 
arto. 
>Na-
fun-

3S, O 
lle o , 
ne ro 
70% 
>nce-
:t por 
t que 
'nde
~ran

iciño 
ta do 
o de 

)S 

·on 

za 

) 

cau
::ión 
ou

to, o 
; es
s os 

•re o 
>tén-
nós 

pou
::>s e, 
ares 
e te-
a os 

1xios 
:olas 
' sis
~llos 
1 re
asco 
s re-
1abi-

tante e á Galiza lle tocaron ese 
mesmo ano 9.800 por persoa. 

Que baremos haberia que em
pregar para que a distribución 
dos recur·sos estatais non pre
xudicase á Galiza, onde un 70% 
da povoación vive en concellos 
rurais? 

O principal critério teria que ser o 
do território, porque hai unha 
grande dispersión povoacional 
que hai que ter en canta. O con
cello de Brión ten máis quilóme
tros de estrada que o da · Coruña 
para unha povoación que non 
chega aos 8.000 habitantes e iso 
é absolutamente imposíbel de 
manter. O baremo do território ten 
que substituir á presión fiscal , se
guindo un princípio de solidarie
dade. E, despois, que se faga un 
reparto por número de habitantes, 
que ao Estado lle custe igual un 
viciño de Brión que outro de San
tiago ou da Coruña, e ao mellar 
ainda nos quedamos curtos, por
que é máis difícil levar auga a cen 
viciños nunha aldea que a eses 
cen en dous edificios. 

Modelo basca ou canário 

Pero, noutras comunidades do 
Estado xa se están empregan
do os critérios que aqui están 
reivindicando os concellos ru
rais. 

A diferéncia está no País Basca e 
en Canárias, onde se fai o reparto 
que nós estamos pedindo agora. 
Un 70% depende do número de 
habitantes, un 25% páganno en 
función do território, coque se ten 
en canta a dispersión, e o 5% de
pende da presión fiscal. lsto po
deria super multiplicar por 5 ou 
por 6 o que está a perceber un 
concello galega. Este sistema im
plantouse en Canárias senda pre
sidente Jerónimo Saavedra que 
neste momento é Ministro de Ad
ministración Pública e que debía 
tomar agora esta decisión. 

Desde o PSOE e nomeadamen
te desde a FEMP de Paco Váz
quez parece como se se quixe
se deseñar Galiza das grandes 
cídades. 

lndubidabelmente, nós témonos 
que defender sós , porque a 
FEMP está presidida por alcaldes 
de concellos grandes e, en con
creto en Paco Vázquez non en
contramos apoio nengun. 

Naceu por iso a necesidade da 
Federación Galega de Conce
llos Rurais? 

Si , trátase dun proxecto ambicio
so. As duas asociacións de con-

A. IGLESIAS 

cellas que hai na Galiza naceron 
despois de que quixesen implan
tar un interventor que supuña uns 
5 ou 6 millóns de pesetas para un 
concello pequeno, que non che
gaba naquel momento aos 100 
millóns de presuposto. Tratamos 
de asociarnos daquela pero can-

'Tivemos unha 
reunión con Mariano 
Rajoy e poderíase 
apoiar máis ou 
menos esta 
federación 
dependendo das 
próximas eleicions 
municipais" 

do tivemos a xuntanza do PP fó
ronse para un lado e os do PSOE 
para outro, constituindo cadansúa 
asociación. 

lsto pode volver a acontecer o 
dia 30 en Brión cando se cons
titua a Federación? 

É un risco pero non creo que ha
xa un só alca,lde de concello rural 
que se atreva a afirmar que o que 
estamos dicendo non é bon ou 
non é certo . Agora talamos de 
cartas, pero podemos talar tamén 
doutras causas, en xeral das polí
ticas que fai a Unión Europea, o 
governo central ou o governo ga
l ego. Sempre son as mesmas, 
acabar coa agricultura, a gadaria, 
quer dicer, as políticas nunca es
tán pensadas para manter o mun
do rural. En canto o apoio dos 
partidos non sei o que vai a acon
tecer. Tivemos unha reunión con 
Mariano Rajoy en Madrid e a con
clusión foi clara, poderíase apoiar 
máis ou menos esta federación 
dependendo- das próximas elei
cións municipais. • 
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rais despois da sua próxima 
constitución vai presionar na 
política de Francisco Vázquez 
á frente da FEMP? 

Si , nace coa intención de defen
der o mundo rural e se alguén ten 
algo que dicer ao respeito é Gali
za; nace co ánimo de traballar e, 
para conseguir as nosas relvindi
cacións, estamos dispostos a pe
char os concellos se fai falta. Non 
o podemos facer dous, pero si a 
Federación. Non creo que nengun 
alcalde deixe de darnos a razón e 
que nengun estexa disposto a di
cer que non está de acordo. 

E nós taremos públicas as voces 
que calen. 

O concello de Brión está parti
cipando nunha campaña de 
apoio a Cuba. Que respota es~ 
tá tendo? · 

A resposta é boa e iso é léxico, · 'Q · · - · porque na nosa zona te.mas vá-
S VIClnOS rías escalas, tontes, cemitérios 

séntense máis da e moitas 0bras feítas polos na
sos viciños que marcharon a 

parróquia que do Cuba cando aquí -había moitas 
necesidades. A xente entende o 

concello, pero polo que está a pasar o pavo cubano 
momento ·O único e é consciente diso porque aqui 

é rara a casa que non ten al-
que ten entidade guén en Cuba. Desde Brión é 

, . , . , en certa medida fácil compren-
,¡ 1 xund1ca propria e o der as nec~sidades ~o pov~ cu-

. - ',' ·' P.ero Si pode haber moitOS'l'qu_e 1 . , • • , •• ,, , ', '· • . .~ ,. · bano .e ¡¡:>Or1 ISO O apOIO e· r:TlOI po-
RU- 1 •:.')calen .. ' -, ~ , · '"1" mUnlC1p10 . , ·.· ¡, 1 ~· ... i sitivo. + ~ , ' , · l· , ,··~., 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

·O Ulster padeceu "un 
martírio de vintecinco 
anos por causa do 
nacionalismo", explica 
o ministro español de 
relacións exteriores. 
"Do nacionalismo 
británico'', faltoulle 
engadir. 

Pero un 
nacionalismo 
distinto aos que se 
manif estan baixo. as 
illargas dos leóns das 
Cortes, apresúrase a 
aclarar Felipe 

, González: "Hai razóns 
históricas que fan 
imposíbef a 
comparanza" . . 

Os nacionalismos 
r distintos médranlle a 

González coma os 
doberman á Nacho 
Currás e Suso Beluso, 
na obra de Antón 
Reixa. Foi distinto o . 
caso de Lituánia, 
distinto o de Letónia, 
distinto o de Estónia, o 
da Ucraina, o dos 
Abzaxos, o dos 
Checos, o dos 

A Residéncia 
Arboreda 
non ten queixas 
Chámome 'Lucia, e son unha 
das traballadoras da Residéncia 
Arboreda, e síntoma, como diría, 
difamada?; inxuriada? Non sei, 
en· todo caso estou tremenda
mente cabreada porque o seu 
xornaf adica toda unha páxina a 
desprestixiar non somente o 
meu centro de traballo, se non o 
meu labOf ~orno profrsionaJ, COLJ
sa que non tolero. Para poder 
dubidar do -meu traballo, primei
ro deberian verme traba llar, e 
segundo debería .de facelo ai
guen que tivese coñecimerito do 
mesmo, non a persoa que asina 
o artigo que non ten nen idea do 
que é o traballo 
nun centro asis-
tencial coma e~-
te·. Do mesmo A Residéncia 
xeito que ela se 
permite criticar Arboreda 
o meu labor, eu . non tivo 
voume permitir 
falar do seu. · en momento 

Eu tiña entendi- nengun 
do que o labor desde a sua 
do xornalista existéncia 
era o de escre-
ber sobre ªrea- demanda legal 
lidade, co im- · 
parcialida e e ou quetxa 
baseándose en - ·nengunha 
feítos, non en 
comentários. A 
autora do traba-
llo non cumpre istes requisitos, 
xa que fala .de xente en te~mos 
tales como "Manuel, un mozo 
que foi ali a visitar un familiar ... ". 
lsto é tan falaz e tan falto de ri
gor que non merece máis co
mentário que unha pergunta 
que fai tambalear dita afirma
ción, non será que o tal Manuel 
non ten apelidos? 

Por outra banda, no artigo fála
se de maos tratos, e .iso, á mar
xe das actuacións legais que
me reservo, quero deixar claro 
que a Residéncia Arboreda non 
ten, nen tivo en momento nen
gun desde a sua existéncia de
manda legal ou queixa nengun
ha por este motivo. 

Creo que a autora do artigo de
beria de ter máis rigor á hora de 
escreber sobre ditas cousas, xa 
que está inxuriando a todo un 
colectivo de traballadoras/es 
que tentamos gañamos a vida 
coa maior dignidade posíbel. 

De todos xeitos, ainda que qui
xer dicer tantas couas, eu non 

CE.NTRALISMO FEDERAL 
XosÉ Cm CABIDO 

Se a miña feble memoria de tipo periférico e colonial non me 
engaña, na primeira quincena de agosto circularon noticias re
lativas a unha súpeta conversión ó federalismo por parte do 
PP. Ou sexa, aparece Cuiña e declara que si, que algo hai en 
estudio pero aínda é só un proxecto, un borrador, unha idea. 
As xuventudes do PP r é' dicir, os sobriños" dos Guerrilleros de 
Cristo Rey, reclámanse non xa autonomistas, seri.ón pertencen-

. tes a .un tempo federal. E, segundo Cuiña, tamén o PSOE anda 
. a voltas .. coas mesmas Américas; o que sería menos raro, terido 

en conta a s(¡a dependencia dos "nacionalismos moderados". 
'Que faremos agora, os .toliños que.propuñamos en 1975 as Ba
ses para un Pacto Federa-1! 

Con disciplina, ataco · unha e outra vez ese libro considerado, 
por algúns, bo entre os mellares do século, As memorias de 
Adriano, pero non consigo facerme unha idea de como_proce
deo e pensan os políticos das alturas, os que deciden hoxe en 

· día. Aí atrás, Fraga e Borrell apareceron moi en contacto. Con 
ánimo de colaborar para que Galicia non seguise illada. Primei

. ro suprímense algúns trehs de cercanías, agora desaparecen os 
que comunican a Galicia co resto do norte peninsular. Para 
chegar en tren a Irún, hai que baixar a Madrid. 

PP e PSOE, ó parecer, estudian a opción federal para España.+ 

teño a mesma capacidade nen 
a mesma-tfngua viperina que 
ten a autora da reportaxa para 
escreber tantas mentiras. 

Ao meu entender, e"penso que 
calquer persoa o comprenderia, 
a xornalista no seu artigo déixa
se levar por un sentimento de 
ódio persoal, non sei moi ben 
debido a que, ou influenciado 
por quen. Señora miña, iso non 
é periodismo, iso é utilizar a sua 
posición de priviléxio éoma xor
nalista para difundir aquilo que 
doutro xeito non conseguiría. 

Despois de analisar todo isto, e 
vendo que non cumpre co rigor 
da sua profisión, o que vostede 
escrebeu /non é un artigo perio
dístico, é unha novela. Fala de 
tantas causas que me resulta di
fícil analisar unha a unha, pero 
tentarei de facelo. 

Escomeza o artigo dicendo q~e 
o local parece unha sala de fes
tas, o que demostra a sua pre
disposición cara non sei moi ben 
que ou quen. Tamén di "é coma 
unha pensión, pero non das bo
as", con que autoridade di tal 

SANMARTIN 

D -escudo de Gali~a, 
deseñado ·por Castelao, 

. agora en insígnia. 

¿olicita a cantidade 
q.ue desexes ao teléfono 

(986) 43 38 30 ou ben ao apartado 
1371 36200 de Vigo. 

, Envia o importe total en selos de correos 

: P.V.P. 200 PTA UNIDADE 
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cousa se nen sequer sabe como 
son os cuartos? T amén fala de 
malestar entre os familiares e de 
·queixas recebidas, onde? xa 
que .o centro non receb~u nen
gu nha de ditas queixas, máis 
ben todo o' contrário, xa que o 
público en xeral está contento co 
noso labor, exemplo claro é que 
ternos todas as prazas cobertas, 
e unha lista de espera digna de 
observar, pero iso a vostede que 
lle importa, .verdade? 

Cando di que· "os residentes bo
tan gargalladas máis por perda 
da razón que por felicidade" está 
claro que a di coa maior das 
más intencións, e, por outra ban
da, en que se basea vostede pa
ra decidir o estado dos residen-

¡s?, posue algunha diplomatura 
n Medicina ou enfermaría que 

11 permita afirmar tales cousas?, 
coma en case todo o artigo, ou
tra vez esta prexulgando. 

Sinto ter que escreber nestes 
termos, xa que eu, asfdua leitora 
deste xornal, sempre pensei to
par no mesmo a veracidade, a 
rigorosidade e a imparcialidade 
que non topamos nos diários tra
d icion ai s; sen embargo, unha 
vez máis, síntoma traicionada 
por aqueles que falan de igual
dade, veracidade e demais ver
bas que vostedes utilizan con 
tanta alegria, e que nós, pobres 
mortais, eremos, por aquilo de 
que todas as persoas necesitan 
crer en algo. A publicación dese 
artigo faime supor, que igual que 
en todos -os xornais, neste impe
rou a moda do sensacionalismo, 
con máis ben pouco rigor xa 
que, nalgun momento pensou a 
xornalista en talar coas traballa
doras do centro? non, non lle in
teresaba porque o seu artigo xa 
estaba escrito de antemán. 

Comigo perderon unha leitora, e 
quen sabe, ao mellor tamén per
deron un pouco de espírito inde
pendente que todos os que le
m os este periódico levamos 
dentro a posibilidade de ser in
formados e n·on manipulados . 
Síntoo de veras, pero botareivos 
moito de menos. • 

LUCIA FUENTES 

Auxili r riátri a 

Nen un porco 
de pé 
Analisando o actual clima político 
galega avogamos pola unión ne
cesári a do nacionalismo para a 
consecución da soberania nacio
nal e o direito de autodetermina
ción que necesariamente debe 
levamos cara a independéncia. 
Esta unión, que coidamos extre
madamente necesária para com
bater o inimigo comun que ven 
senda o nacionalismo español re
presentado polo PP, PSOE e EU 
ao considerar a sua própria na
ción como a única nación dotada 
do priviléxio de organizarse en 
Estado soberano, ten que se le
var a feito xa. Coidamos que to
das as organizacións políticas, 
sociais e culturais debemos tra
ballar unidas para conseguir o 
vwdadeiro poder do povo galega 
á marxe do poder institucional 
manipulado polos-grandes parti
dos estatais. Debemos deixar 
aparcadas , non esquecidas, 
aquelas diferéncias ideolóxicas 
que debiliten o movimento nacio
nal galega segundo a por todos 
éoñecida. proc[aril?- "djvide. y Vf3n
cerás". Procurando non nos dei
Xp.r enganar por chan'ta><es políti-ª 
éas como as -qlJB' 'leñen ·facendo' 



as mocidades do PSOE e do PP 
quen unicamente están movidas 
polo interese de acaparamento 
dunha xuventude galeg? para 
que aprobe a hipoteca que están 
a facer con Galiza apropriándose 
dunha linguaxe pseudonaciona-

. lista que tan só trata de confundir. 

Somos críticos con certos secto
res do nacionalismo galega que 
apoian o acrecentamento do capi
tal nas mans duns poucos gran
des empresários galeguistas. Non 
por iso coidamos que o seu apoio 
non sexa do máis necesário na 
recuperación do sector produtivo 
e para que a loi-
ta polo direito de 
autodetermina-
ción se convirta Manter 
nun feíto social 
de ampla reso
náncia, e sobre
todo porque si o 
muro de Berlin 
estivese feito de 
granito do Porri
ñ o non tivese 
caído. Pero te
rnos que ser 
conscientes de 
que o noso últi
mo interese é a 
autodetermina
ción dos traba
lladores no seo 
da nación. Man-
ter unha posi-
ción a favor dun 

unha posicion 
a favor dun 
empresariado 
en Galiza e 
en galego 
non é traballar 
pola nación 
senón polos 
intereses 
duns poucos 

empresariado en Galiza e en ga
lega non é traballar pala nación 
senón polos intereses duns pou
cos que poderian trocar de ideolo
xia tan pronto como os seus inte
reses capitalistas virasen cara ou
tros derroteiros (como alguns sec
tores de CG). A ideoloxia do em
presário é a acumulación de capi
tal, e non outras andrómenas. 
Coidamos que ten que ser a clase 
traballadora quen xestione o capi
tal galega e os seus beneficios. 

Nós consideramos que o BNG é 
a organización que, polos seus 
éxitos políticos e a sua capacida
de actual de achegamento ao pa
vo (que ten que medrar), é o úni
co partido quen de superar o mi
nifundismo das concentracións 
hoxe de duascentas persoas ma
ñán de tres mil, tanto ten. Por iso 
eremos que desde o BNG debe
mos traballar pala unión das for
zas vivas do nacionalismo galega 
tentando non cair nunha linguaxe 
que semente amase o política
mente rendábel (en termos de 
número de votantes). O BNG ain
da non é, como alguns vocean, a 
única forza nacion~lista (+ FPG, 
APU) mais a responsabilidade de 
que o chegue a ser ou non co
rresponderá en maior medida a 
aqueles que estamos na forza 
maioritária "agora si" o BNG. E a 
esta conclusión concedémoslle a 
maior das importáncias porque é 
hora de que a esquerda naciona
lista, esquecendo particularismos, 
amase a sua unión e a sua forza 
para conseguir que na Galiza se
xan as clases traballadoras quen 
ditaminen as suas leis. 

Por outra banda eremos na ne
cesária formación da xuventude 
galega na teoria política que le-

r----------, 
Fago un gran 

anúncio nun 

semanário amigo 

ANOSA TERRA 

Vara de vímbio 
NANINA SANTOS 

O 12 de Agosto os xornais daban conta de que a Asemblea do 
Estado de California rexeitara por só un voto a instauración do 
azoute público como castigo contra quen faga pintadas na rua. 
A idea viña de Singapur. Ali , nos comezos de 1994, castigaron 
a Michael Fay - un rapaz estadounidense- a carro vergallazos 
de vara de bambu por <lanar coches na rua. 

O 17 de Agosto, outra notícia verbo dos castigos corporais viña 
desde Londres. O governo británico aprestábase a revisar a sua 
reg'ulamentación oficial por ver se permiten ás nodrizas que 
azouten ás crianzas, sempre que receberan o visto bon das au.:. 
toridades locais e mais dos país do cativo. 

Para pornos á par cos países do noso entorno que tanto se le
va, fai falta que no Parlamento debatan liñas de actuación se
mellantes: azoutes para os fillos díscolos, para o alunado rebel
de, para os graflteiros que non dispoñen de periÓdicos onde 
expresar as suas ideas, para os manifestantes sen permiso,_ etc. 

É tempo de recuperar o non de todo perdido princípio peda
góxico de que "a letra , con sangre, entra ".+ 

A ·ALDEA 

Foi asi como aquel inicial contac
.to permitiu a partir de Outubro do 
mesmo ano encetar en diversos 
pontos de Galiza a posta en mar
cha ao Grupo Territorial de Galiza 
da "Sociedad Española para la 
Correspondencia y la Imprenta 
Escolar", á que pronto lle carnbia
ríamos o neme, quedando o de· 
Galiza como MCEPG (Movemen
to Cooperativo de Escala Popular 
Galega), chegando a reunir perta 
de 100 ensinantes galegas, no 
seu conxunto vencellados a dis
tintas organizacións político-sindi
cais, no campo da esquerda e do 
nacionalismo. Foi desde o 
MCEPG que levamos un moi in
tenso traballo de renovación di
dáctica e de galeguización, entre 
o que hai que citar a primeira re
vista pedagóxica galega As Rola
das-2. No seu andar e matinando 
que só había mestres e non pro
fesores doutros níveis educativos 
e que a estrutura organizativa re
sultada pequeneira propuxen 
criar, a partir do MCEPG, unha 
estrutura máis sólida, á que lle 
daba o nome de Instituto Sócio
Pedagóxico Galega (ISPG). 

Diversas discrepáncias de enfo
que sobre a nova plataforma, e 
mesm·o outr_as de índole política ve a unha análise exacta do pro

blema nacional que non é cousa 
de estar a favor ou en contra, se 
non se é nacionalista galega 
ése nacionalista español, ainda 
que sexa por pasiva, superando 
o tópico de que o nacionalismo 
é egoísta e de direitas, e a falsa 
contradición co marxismo e o 
anarquismo que alguns partidos 
estatais coa sua loita pota "Es
paña _!.mida e indivisible" fannos 
crer. E por isa que coidamos de 
urxente necesidade un replane
am e nto sério das actividades 
das diferentes organizacións ga
legas en pos dunha unidade de 
loita e dunha educación política 
que fará crecer na Galiza unha 
xuventude cada vez máis prepa
rada na conquista do direito de 
autodeterminación e todo o que 
isto comporta. Galiza ceibe e lo
go cada un co seu canto.• 

AASPG 
h'ai 16 anos 

/ e sindical, fixeron que eu aban
donase aquel proxecto, que en
tre outros retomaron os profeso
res Santiago Esteban e Xosé 
Paz, apresentando no Goberno 
Civil de Ourense no mes de 'De
ce mbro de 1977, os Estatutos 
para a legalización do ISPG. Bai
xo a denominación de Instituto o 

Con moito interese veño de ler a 
ampla entrevista realizada por A 
Nosa Terra (1 de Setembro) ao 
actual Presidente da ASPG, Al
berte Ansede, profesor hoxe e xa 
un dos vellos e queridos alunas 
das clases de Pedagoxia. Unha 
interesante entrevista, con res
postas críticas e lúcidas, que 
compre ter en canta nos momen
tos presentes, mesmo desde a 
discrepáncia en -diversos asuntos. 
Estimo oportuno en todo caso 
facer unha breve rectificación 
histórica e de detalle. Non 18 
anos, como se di na entrevista, 
senón 16 son os anos de vida 
da ASPG. Creo que a sua incial 
xénese podo contala ben. 

XoAN MIGUEL LoMBARDERO e 
XOSÉ MARIA DURAN, membro' 
das Mocidades Galeguistas de 

Galiza ova 

En Xuño do 75 tiven ocasión de 
impartir en Santiago un Seminário 
de Pedagoxia Freinet ante uns 30 
mestres/as, grácias ao profesor 
Pérez Vilariño e através do ICE . . 

GONZALO 

Centro cultural "Electo Carballo" 
115174 O Portazgo 
· GULLEREDO (A Coruña) 

"t • Telf, (981) 66 62 28 Ü 
.. • FaX,(981) 66 17 75 

- Ministério do Interior non admitiu 
a sua legalización, cambiando o 
nome finalmente os seus promo
tores polo de ASPG, e asi por fin 
se apresentou publicamente en 
Outubro de .1978, senda que a 
partir daquel momento se inicia
ron tamén as suas actividades 
públicas no campo do ensino. 

Pala sua parte continuou existin
do o MCEPG, mentres nacian 
tamén outros colectivos de pro
fesores, dando pé a novas fór
mulas organizativas, mais isto é 
xa outra história para outro mo
mento. Saudiña. • 

ANroN COSTA Rico 

Cuba non é 
Granada 
Que está a pasar en Cuba? Re
cebin chamadas e cartas de moi
tos amigos de Inglaterra, A Fran-

" za, España ou Alemaña. Están 
alarmados palas novas que espa-
11 an as axéncias de prensa. A 
q1.1en haberia que facerlle a pre
gunta é ao governo dos Estados 
Unidos deste xeito: até cando 
segueran premendo no garrote? 
esta é a clave do problema. 

Desque Cuba proclamou o seu 
carácter de revolución socialista, 
os poderosos veciños do Norte 
amarraron co bloqueo un adibal 
no pescozo do pavo cubano . 
Sempre foi asi, pero antes Cuba 
non estaba soia. Os seus Po
dentes amigos tiñan a raia ao 

Radio I·ene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruñ~\ .. ; !! .. ... ol; ~ 

Eslovacos, o de 
Eslc·;énia, o de 
Croácia, o de Bósnia, 
o de Macedónia, o do 
Kosovo etc. 

Berremos con Reixa: 
Galiza, sitio distinto!. 

Quintás Seoane di 
que o Sitio Distinto 
teria o futuro 
solucionado se 
estivese vertebrado 
coma Dinamarca, 
Holanda ou Bélxica. · 
Vertebrado, articulado 
e con sentido 
colectivo. 

Evitando, en todo . 
caso, un "insolidário 
particularismo en 
sentido orteguiano", · di 
Quintás que<'."ten de 
libro de cabeceira 
"España 
Jnveftebrada". 

Por exemplo, como 
ben sabe Quintás, · 
cando a Comisión 
Agrícola fixa as cuotas 
do leí.te, Dinamarca 
vertébráse cos 
labregos galégos; ao 
fixar as cuotas de 
investimento ·nos 
estaleiros, Alemaña 

' vertébrase cos 
estaleiros das Rías. 

O novo presidente da 
Confederación de 
Caixas de Aforro 
(Quintás) fixo un 
olímpico esforzo de 
reflexión: mellar 
estariamos os galegas 
vertebrados pero 
debemos 
comportarnos como 
- -- - --- -- ----
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anélidos~ 
platelmintos. 

O comportamento 
político dun anélido ~ 
tal que asi: a) págase 
unha obra con cartos 
públicos b) entrégas~ 
a un particular c) 
dáselle ao tal particular 
unha medalla de ouro 
e o título de conde da 
pega. 

O presidente da 
Xunta dixo xa 
poderian moitos imitar 
os investimentos e o 
sentido emprendedor 
da FENOSA, sobre 
todo no Plan Mega. 
Que paga a Xunta, 
claro. 

As relacións pre· 
matrimonia is 
ocupan f.m lugar 
sobranceiro da 
conf eréncia do Cairo 
sobre a poboae.ión". 
lsto é o que di a 
oficina de prensa do 
Vaticano, pero tamén 
a Rádio Galega. Que 
máis ten que os 
informativos vaian 
pola man dun d9 Opus 
Dei? Profisionalidade 
made in Pamplona. 

Rúa de Xosé 
Antón. Normalizar, 
normalizou os nomes 
das rúas o concello de 
Lalin. Só se bota a 
faltar unha nota que 
explique que este 
señor fundara a 
Falanxe. 

•••••••••••••• • 
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imperialismo agresor. Ao desa-
parecer o campo socialista, a 
pequena Cuba volve a ficar a 
merced do poderoso inimigo. 
Este é , o momento de aumentar 
b bloqueo e combinar a política 
da fanie cunha boa ración de 
propaganda. 

Para isa e para alentar o éxodo 
activaron 17 estaciós de rádio 
que están a 
transmitir 1148 
horas á serna-
na desde A Segundo Florida. Todas 
elas condean os própios 
de vez a !irania EE UU, Cuba de Castro e in-
citan á rebelión está no lugar 
con mareas de 16 entre os calañas e men-
tiras sobre a si- países que 
tuación política emigran a e sobre os diíi-
xentes. Se ca- Norteamérica 
dra moitos non 
sabe que des-
pois de entrar 
Fidel na Habana o primeiro de 
Xaneiro do 59, os máis gran-
des asasinos do derrocado go-
verno de Batista fuxiron da 
xustiza cubana e procuraron 
refúxio en Miami. Persoeiros 
de sinistra celebridade coma 
Ventura, Carratalá, Masferrer, 
Salas Cañizares e moitos ou-
tros asasinos que nnon só non 
foran entregados polos Esta-
dos U_nidos senón que rec'ebe-

. ron todo o seu apoio ·para or-
ganizacións terroristas. 

Por que este ensañamento con 
Cuba? Non sé pregoa a todos 
ventas que. o campo socialista 
desapareceu? A situación eco! 
nómica de Cuba e ben diferente 
da dos 80. Moitas son as carén-
cias que pasa o povo a pesar 
dos enormes esforzos que t·ai o 
Governo. A cana require fetili-
zantes, herbicidas, regó. Cóm-
pren tamén neumáticos de re-
posta, baterias, gasoil e -todas 
esas necesidades afectan á 
produción. de sucre. Asi que hai 
menos alimentos, menos medi-
cinas, menos libros. A vida bai-
xou de calidade, polo menos no 
aspecto material. 

Nun inquérito realizado entre os 
que emigran, máis do 80 por 
cento dixo que o facia porque 
non aturaba a consecuéncias 
do periodo especial. Trátase lo-
go dunha emigración económi-
ca na. $Ua maioria ainda que 
non son poucos os que o tan co 
afán de se reunir cos familiares 
residentes nos Estados Unidos. 
Outros non están dacordo co 

. Governo e tamén hai os suxei-
tos á xustiza. 

En Guantánamo hai máis de 
16.000 haitianos metidos como 
sardiñas na base dos Estados 
Unidos. Segundo un informe do . 
Departamento de Estados Nor-
teamericano, Cuba está no lu-

APELANTES 
X. PI:ÑEmo 

É sabido que os tribunais superiores son aqueles que corrixen os 
erros dos inferiores para consagrar os próprios. Apesar <liso os 
apelantes mul~iplícanse coma apostantes da Primitiva, teimudos 
na proc~ra de chegar cada vez máis alto nas suas pretensións. 

-Haberá apelación para o meu caso, non si? -acaban pre
guntando con auténtica angústia existencial, indistintamente a 
avogados e médicos, coma se a primeira instáncia non fo e 
máis que unha macana prévia de nula fiabilidade para alguén 
que se preze de ter ~entido. 

Acaban de contarme o caso dun xenuíno apelante que acudia 
aos bufetes para contrastar receitas xurídicas e pasaba os cheque
os nun policlínico como quen espera os resultados dun xulgado. 
Un día, un analista de escaso tacto, chamouno para lle dicer: 

-Ten vostede un carcinoma coma un mundo con metástese 
por todo o organismo. 

- Pero, haberá apelación? 
- Imaxínese que é como se xa perdera no Tribunal Constitu-

cional e ademais con condena en costas. 
-E no Tribunal de Estrasburgo? -terqueou o apelante. 
-Tamén. 

E daquela f~i cando o apelante entendeu que ia morrer. • 

gar 16 entre os países que emi
gran a Norteamérica. En 1992, 
de 27_.000_ cubano_s que visitaron 
os Estados Unidos, só o dez por 
cento non regresou. 

Pero estas decenas de miles 
que emigran non falan polos 
dez millóns que permanecen no 
país, dando a batalla de cada 
dia, saindo a traballar cun pou
co de café pola mañá, en bici
cleta, empuñando a arma na 
prevención do combate. Que 
non se trabuquen con Cuba? 
que non é Haití nen Granada! 
Que lembren o Viet-Nam herói
co. Aqui hai Un povo unido que 
permanece firme nas suas con-

viccións e que está disposto a 
morrer pero tamén a matar ao 
que se meta a arrebatarlle o 
que é seu. Os irmans galegas, 
tanto os que en Cuba vivimos 
como os que están na terra 
apoiamos a dura loita do pavo 
de Cuba e decimos un non ro
tundo ao bloqueo. Como di o 
poeta Manuel Navarro Luna : 
"Se acaso dor e fame nos tortu
ran/ coa nosa terra en brasas 
reducida/ cravaremos a estrela 
na entraña do crime I e sobre a 
propria marte ergueremos a pa
tria".• 

FRANCISCO REI BALBIS 
(La Habana). 

Uriha·cela 
que seca a alma 
Duas horas de paseo. Estou na 
cadea a pagar por delitos polos 
que nunca condenan a outras 
clases. Se lle relatase algo do 
meu pasado verian e compren
derian como vai de fodido o mo
nopólio xudicial e policial. Esta 
democrácia está feita unha des
grácial penso na vítima que fun 
do sistema policial corrupto e de 
representantes chamuscados 
da xustiza. Non son máis que 
uns fariseos que van polo mun
do con cara de apóstol. Hai que 
amolarse! 

Ca réxime de vida que me im
poñen, procuran a separación 
familiar. A min colocáronme a 
etiqueta de perigoso e inadap
tado e submétenme a un réxi
me de vida (se podemos cha
malo asi) especial. Paso ás 22 
horas do dia encerrado nunha 
cela que seca a alma do máis 
optimista . Hai xa ben tempo 
que só teño duas horas de pa
seo ao dia, nunca con máis de 
tres persoas. Terian que ver is
to para cer o que !les conto. 
Esa cadea non é como as que 
apresentan en artigas e progra
mas cos que procuran conven
cer aos cidadáns de ao pé do 
ben atendidos que están os 
presos. Hai unhas semanas 
caiu nas miñas mans un exem
plar de A Nosa Terra de 5 de 
Maio e deixoume coas ganas 
de seguir lendo o periódico. 

Lembre que menos mal fan os 
delincuentes que un mal xuíz; 
que nunca teño visto un cidadán 
chorar a marte dun bandido ; 
que a ironia é unha tristura que 
non pode chorar; "que vexa o 
podre Estado, coveira da xenta
lla, a aldea que traballa sempre 
dísposta a loitar". • 

DA vm Cos1 FoNTENIA 

Alcebuche (Alm ria) 

Relación de pontos de venda en Madrid 

Ortega y Gasset /Montesa 
Pza. Jndependencia, 2 
Pza. Cibeles (P. Prado) 
Pza. Cibeles (subterráneo) 
Pza. Cortes, 6 
Serrano, 108 
Serrano, 76 
Gaya/ Alcalá 
Goya, 63 
Gaya, 51 
Goya,23 
Pza. Roma, 3 
O'Donell, SS 
Narvaez, 24 
Martín Soler, 10 
Est. Auto. Auto Res 
Pza. Sto. Domingo 
Gran Vía, 27 

ANOSATERRA 
Gran Vía, 39 
Gran Vía, 60 
Gran Vía,23 
Gran Vía, 22 
Gran Vía /Montera 
Gran Vía, 38 
Gran Vía, 26 
Gran Vía, 54 
Gran Vía, 30 

. Gral. Perón, 16 
Orense, 2 
Bravo Murillo /Sta. Engrac ia 
Gta. Cuatro Caminos, S 
~eina YLctoria_, 42 

Juan XIII, 9 
S. Feo. Sales, '28 
Gta. López de Hoyos 
Gral. Moscardó, 1 
Concha Espina, 6 
Princesa, 23 
Cuesta S. Vicente, 6 
Princesa, 56 
Fuencarral, 111 
Fuencarral, 112 
Pza. Sta. Bárbara 
Puerta del Sol, 1 
Puerta del Sol, 6 
Puerta del Sol, 8 

Puerta del Sol, 10 
Puerta del Sol, 13 
P. Recoletos, 14 
Alcalá, 46 
Alcalá, 50 
Pza. Callao 
Eduardo Dato, 21 
Mayor, 5 
Pza. Isabel II 
Gral. Yagüe, 2 
Francisco Gervás, 8 
Cap. Haya/ Bravo MuriUo 
Mateo Inurria, 3 
Pza. Cuzco (Hotel) 
Pza. Cuzco (pares Castellana) 
Gral. Yagüe, 40 
Cta. Zorita, 30 
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Luz e sombra: 
literatura galega nacional e subalterna 
Un curso de verán da Universidade debateu o problema dunha literatura asediada 
• LUPE GOMEZ 

Conferenciantes e 
alunos reuníronse no 
Seminário de 
Mondoñedo os días 5. 
6 e 7 de t me para 
r fl xionar obre o 

tado da literatura 
gal ga. A p rgunta coa 

u s titulou o 
ncontro n 

prent nd r unha 
r spo ta p chada ou 
d gmáti a rviu para 
impactar e invitar á 
reflexión: 'Literatura 
gal ga na ionaL ou 
ubalt rna . 

a mañá da primeira xomada un
ha muller pediu a palabra para 
perg4ntarse en voz alta se non es- · 
tarian enfocando mal o problema 
de de o princípio e non cumpriria 
cue tionar primeiro e Galiza é 
unha nación. Ninguén contestou e 
tampouco ninguén creu nece ário 
ter dúbidas obre e e aspecto. 

Moitos dos que tomaron a palabra 
neste cur o como é o caso de 
Margarita Ledo, Cario Taibo Pe
reiro e Su o de Toro, afirmaron o 
carácter nacional da 1 itera tura ga
lega. Ao me mo tempo a condi
ción de ubalternidade de ta foi 
parte en ol da me a unha e outra 
vez e nunca para dar lugar a la
mentación , nóh para enfocar o 
pro 1 ma · que enúncia de de a 
onfronta i n de ponto · de vi ta. 

Na ua intervención, a profe ora 
da Univer idade d Vigo Camiño 
Noia, lembrou que pa ad guerra 
reclamara en manife tación unha 
literatura nacional na Galiza e en
gadiu que "ao governo galego non 
intere a unha literatura nacional ". 

No cur ·o das xomada · confirmou
·e que non ó a literatura galega, 
enón outra literatura · como a e·-

pañola, viven en condición de su
balternidade. "Todas as culturas 
son en certo modo ubalterna . A 
forma de entender a vida non on 
coutos pechado ", sinalou o profe
sor Antón Figueroa, quen tamén 
aclarou que "non e deberia consi-

derar a literatura galega unica
mente como subalterna con res
peito á cultura española". 

Institucións criticadas: 
Xunta e Prensa 

Os protagonistas deste foro tiveron 
moi pre ente, no canto de diagnos
ticar o males da nosa literatura, a 
perspectiva histórica, os seus pro
blema en relación coa língua -o 
galego é un código subalterno na 
ociedade, egundo Xesus Alonso 

Montero- e a nece idade de refe
rirno a literatura foráneas. "Ima
xinámono a nó me mo na rela
ción co outro e igual lle pasa á 
literatura', dixo Figueroa. 

A di cu ión levou aos presentes a 
denunciar a deixazón da Xunta 
con re peito da literatura. No ca ·o 
da pren a Xe u Alonso Montero 
definiu a "O Correo Galego" co
mo "xornal letal para a cultura ga
lega". Por outra parte a experién
cia editorial de Nigra de publicar 
libro a 250 pesetas foi criticada 
en razón da nula calidade literária 
do texto oferecidos. 

O escritor e guionista Miguel An
xo Murado defendeu que o escri
tor debía ser fundamentalmente 
un profisional, un criador. Segun
do el, na Galiza "o autor de litera-

ttJra .exíxelle que se pronúncie po
lítico intelectualmente e saiba ab
solutamente de todo". En contra
posición, Suso de Toro mantivo 
que "estamos nun clima de final 
de camiño para a literatura nacio
nal galega e o escritor debe pro
nunciarse e falarlJe ao poder polí
tico e á sociedade". 

A militáncia político e ideolóxica 
do leitor e escritor galegas foi 
considerada neste curs_o: "A litera
tura como representación ten sem
pre poder político" dixo a xorna
lista Margarita Ledo. Xoán Gon
zález Millán, profesor en Nova 
Iorque, destacou que "o discurso 
literário foi obxecto dunha mani
pulación, que non tivb por que ser 
negativa, para coa sua apropria
ción compensar a caréncia de ins
titucións próprias e galegas". 

Itamar Even-Z:ohar, da univ~rsida
de de Tel Aviv deu unha confe
réncia sobre a planificación d4nha 
cultura e o papel da intelligentsia. 
"A toma de conciéncia por parte 
dos govemanres a fin de criar un 
repertório cultural non é un fenó
meno moderno nen o recrutamento 
de xente para a sua conciliación", 
afirmou Iramar. Sobre os intelec
tuais manifesrou que "poden pare
cer patéticos á sociedade contem
poránea, pero se entran a formar 
parre dun mercado e dan paso a un 

periéncia de Galaxia, expuxo a 
· condición de precariedade cuanti

tativa de leitores. "Na sociedade 
galega -dixo- as editoriais so
breviven grácias á introdución de 
libros galegas no ensino". 

Referíndose propriamente aos es
critores, a profesora Camiño Noia 
relacionou a "falta de paiabra ga
lega do escritor, que vive portanto 
nunha tensión" co feito de que 
"pasamos da vida rural á urbana e 
non soubemos darlle a esta evolu
ción uns referentes galegas". 

En referéncia á língua do escritor, 
· Antón figueroa observou que "non 

grupo máis amplo de persoas pro
dúcese un proceso de cámbios na 
cultura de que se trate". 

Cara e cruz 
da literatura galega 

por ler maioritariamente en caste
llano o autor galego dei xa de facer 
unha leitura en clave galega". 

Carlos Paulo Pereiro denunciou o 
"confort intelectual no que están 
instalados escritores, críticos e 
editores galegos, formando un 
mundo cerrado que debe abrirse". 
Pereiro apostou por unha "litera
tura prometeica, que non sirva a 
nengun poder frente ao desconcer
to e falta de radicalismo da litera
tura galega d~ hoxe". 

O debate foi a expresión constante 
de duas miradas: a reflexión sobre 1 

os problemas da literatura galega 1 

e o percorrido palas potencialida- l 
des de viabilidade da mesma. · , 

Os ·mass-media foron obxecto de 
comentários. O que máis se repe
tiu sobre eles foi que "ainda que 
non nos gosten están aí e debemos 
aceitalos e aproveitar as suas pos-i
bilidades". Margarita Ledo refe
riuse á "espectacularización da vi
da cotidiana qut: producen frente 
ao que o único que podemos facer 
é crear unha realidade distinta" . 

A pergunta 'Literatura galega, na
cional ou subalterna?" pareceulle 
"'angustiosa" a Antón Figueiroa, 
quen afirmou que "a própria con
ciéncia de dificuldade pode funcio
nar con:to U!) .atrancG-para a -0osa, li
teratura".· Basílio Losada ·:conside
rou que "só a li"terafurál-exiorial é~ 
unha boa literatura" e citou a litera
tura brasileira como -'a m.eUot dó 
mundo, rompedora de _e quemas e 
expresada·en portugués rnamático". 

1 
Carlos Casares, que falou da ex- · 

Os irÍtelectuais_, 
; poden parecer .~ , ~-1 
~ - patéticos pero 0 

· se_ dan paso a 
un grupo 1náis 
amplo de 

1 : 

persoas 
prodúcese un 
proceso de 
cán1bios na 
cultura 

Figueroa pensa que"" "o piar pro
' blema da literatura galega e t'.)Ue 

deixe de ser literatura e pase a ser 
un ben de consumo,. ante o que o 

, leiror nbn cumpre nengun papel 
activo". Engadiu· que frente a este 
tipo de textos o leitor só pensa: 
'"aqui estou eu representado e 
quen quera ser". ''Este perigo ré
ñeno superado os escritores gale
go pero non os editores, nen os 
leitores nen a crítica' , rematou di
cendo Figueroa. • 

············································································································································································: 

'Hai prórrogas, os galegas ainda non chegamos aos penáltis' 
O escritor basco Bernardo Atxaga 
dixo neste curso que "as literaturas 
minoritárias como a galega ou a 
basca non teñen problemas de in
tramuros, en si mesmas, pero ato
pan atrancos para existir na reali
dade de extramuros ou social, que 
é a verdadeira realidade". Para o 
autor de Ohahakoak "a lei de todas 
as leis é a do máis forte e con máis 
diñeiro". Segundo Atxaga, "a solu-

ción para as literaturas minoritárias 
existiren realmente xa non pode ser 
o modelo romántico senón que co
bran importáncia o mercado, a po
lítica e a universidade". 

Alfredo Conde, na sua interven
ción, negouse a admitir "que a 
literatura galega non estexa 
normalizada" e por outra parte 
opinou que "o ·escritor non ten 

o deber de salvar a fala". 

Manuel Maria referiuse ao :·nacio
nalismo como a única ideoloxia 
que asume totalmente o idioma". 
Tras a intervención do poera lu
cense, na que lembrou tempos tris
tes de censura da literatura galega, 
to1ilou a palabra Antón Reixa, pa
ra afirmm que "'eu quixera facer 
unha leitura positiva; este país ten 

a vitória da resisténcia. No ano 
2000 estamos falando en galego·· e 
isto é segundo o aucor de 'Trans- 1 

porte de Superfic ie'· ou ··Ringo 
Rango··, unha ··chularia ~istórica · ·. 

Referíndose ao terreo Ja li Lera
türa ex puxo que "é pos íbe l que 
os escritores estexamos trabu 
llando para o auroconsumo de li 
bros nos institutos e pouco 1mfo, 

e debemos sair para acliante ... 

A':. palabras arrouradc.L do can 
tante Lle ··o~, Re entidos·· fi xeron 
pe11sar e rir ao mesmo tempo ao~; 
asisten t s au colóquio no 4ue 
participaba cando lie ouviron <li 
cer co•isas co nio ··r.,.este país te
mu:- de todo. Aré necesidade" uu 
"lfai prürroga. Os ga legas ainda 
non chegarnos ªº" penál ti s'·. • . 

• • • • • • •e • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • ... • • • • • • • • .. 4' : 11 • • • • ' • • • • ,• • ·~ • •~ • • ~· ~ • •, 4b• ~ t41 •. • • • • • • • • • • • • • ~· ! • j • \: ~ • • .• • '~ • • • •1; • • • '- • • •_ • • • ~·, • • • • • • • •,_• • • • ... •:: • •: : • • • : .. : • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • ~ • • • • • " 

S., l .. \-"'\..,. 1Jt-:11JQ ~"'t .j'(.(I .. < l./J._')~1 \~ ~1 ft.'\ i I) JI J j '·.,..,'--?-'-·~c-:-c-' -:-:--:-:=-----



20 ANOSA TERRA 
Nº 638 -8 DE SETEMBRO DE 1994 

DIAS 

•Remata 
o prazo dos 
prémios Xerais 

O sábado, l O de Setembro, remata 
o prazo de entrega de orixinais 
para os premios "Xerais de 
Novela" e o "Merlín de Literatura 
Infantil". O primeiro deles está 

dotado con 1.500.000 pesetas e o 
1 segundo con 750.000, ademais da 
publicación da obra. O xuri <leste 
certame literário darase a coñecer 
despois d@ dia 1 O e estará 
fÓrmado,/omo nas anterfores 
ocasións~ por feitores non 
·profesionais. 

Os premios desta 11 ºedición do 
"Xerais de Novela" e da 9º do 
"Merlín de Literatura Infantil" 
faranse públicos nunha cea 
literária no Ferrol. + 

• Preinscrición 
na Escola 
de Imaxe e Son 

O Xoves 15 de Setembro remata o 
prazo para preinscribirse na 
Escola de Imaxe e Son da Coruña. 
É necesário apresentar unha 
fotocópia do DNI, a certificación 
académica e cubrir a solicitude de 

preinscripción na secretaria do 
centro. O horário, pola mañá, é de 
9h. a 14h. e, pola tarde, de 16h. a 
l 9h., agás Mércores e Venres. + 

• III Festival 
Música 
na fronteira 

A Asociación Cultural do· 
Louro do Porriño organiza 
o festival "Música na 
Fronteira" por tercer ano 
consecutivo, que se 
celebrará o Sábado 1 O ás 
once da noite. Nesta 
edición actuarán dous 
grupos veteranos no 
mundo musical: Salud 
Cubana e Na Lúa. 

A formación cubana 
adícase a facer música de 
baile e a experimentar con 
novos sons. Bautizán o seu 

estilo como "timba heavy". Pola 
sua parte, o grupo do Porriño, Na 
Lua, apresentará o seu último 
~isco "Peliqueiro". Ao dia 

Na Lua . 

seguinte, Domingo l l, 
celebrarase a V edición da 
"Baixada en carros de bolas" polo 
monte da Risca no Porriño. + 

•Semana 
de cinema 
en Cangas 

Do 11 ao 17 de Setembro terá 
lugar a VII Semana de Cinema de 
Cangas orgaizada polo Cine 
Clube Cangas e o Centro Cultural 
e Recreativo Xíria. O Domingo 
proxectara e á l 8h.e 22,45h. Os 
amigos de Peter, e ás 20h. O 
falcan maltés. O Luns, á 20h. e 
ás 22,45h., Branca. 

O Marte , A nai morfa, na dua 
sesión ; o Mércore , Adeus a 
mhía concubina; o Xove , O 
banquete de voda; o Venre O que 
queda do dia e o Sábado, Vidas 
cruzadas.+ 

555555555555555 MOSTRA DE TEATRO CÓMICO DE CANGAS 555555555555555 

Estrea de Doberman de Antón Reixa, con Carlos Blanco e Celso Parada 

O absurdo dos cipaios 
• G. LUCA DE TENA 

En Doberman, o texto 
que acaba de estrear 
Antón Rebca co Teatro 
do Morcego, como 
espectáculo estrela da 
Mostra de Cangas, está 
o mellor Rompente e a 
condensación dunha 
importante experiéncia 
de escritor de teatro. Xa 
non se pode falar de 
tentativa ou ruptura 
para falar da escrita 
teatral de Rebca, senón 
de estilo de autor e de 
poética própria. 

Antón Reixa é un escritor que lle 
fixo as beiras ao teatro con vagar. É 
unha atitude que se explica mellor 
polo respeito de quen coñece o ca
rácter fundente do xénero, a calida
de que a caldeira te
atral ten de aumen
tar de volume as ca
lidades pero tamén 
os defectos e as vai
dades de autor. 

O autor debruzouse 
no teatro pola farsa 
en monólogo co ex
celente Salvamento 
e Socorrismo, que 
aguantou o paso do 
tempo moito mellor 
que o resto da escri
tura dramática do 
país desde aquela. 
Pagamos a proba 
senón. Ainda antes, 
en clave de recital, 
pasara A Dama que 
fa/a do mellor Rom
pente, e logo chega
ria a experiéncia de 
FM con Arte/lo. A 
néboa do absurdo 
envolvía esta. pri-

meira incursión cabal no teatro: 
monólogos incoerentes, verbo re
bordado, escritura automática, hu
mor negro, estética de comic e a 
realidade a rnoita distáncia, só pa
ra tender un fío poético estirado ás 
veces até o irrecoñecíbel. 

Paradoxicamente, este neboeiro de 
absurdo, acrecentado por After 
Shave, non agacha senón que rele
va a caligrafia de autor. Reixa es
capa dos figurins de troquel do tea
tro de costumes porque con eles 
nas mans séntese como Tarzán no 
Olympia. Ainda máis dificil: agra
mática e os dicionários da Iíngua 
teatral de uso teñen as páxinas pe
gadas de visgo de liga, e nelas só 
pode ler sen lixar as mans (~ ane
grecer a língua, vaites) algun privi
lexiado. Do que se trata é de com-

_partir a visión distinta e non conta
minada desas páxinas ainda que as 
palabras, coma as augamás, ortigan 
a quen as queira cambiar de lugar. 

A multiplicación 
do doberman 

Nacho Currás (Celso Parada) e 

.•....••....•...•...•...•.••.•• . 
· Doberman 

De Antón Reixa. \con Celso 
Parada (Nacho ~urrás ) e 
Carlos Blanco (Suso Beluso). 

• Dirección de Quico .Cadaval; 
: . cenografia de Lpmarti; ves
: tiario de Antón · Rodríguez. 
: Teatro do Morcego, 986-
: 300182 Cangas.+ . ................................ 
Suso Beluso (Carlos Blanco) son 
axentes desa operación en Do
berman. A sua verborrea non é 
comicidade senón traxédia por
que o recitado trunfal non é de
les, ainda que asufl)an, senón dos 
que os teñen amarrados cun adi
bal. O paradoxo é brillante: Na
cho e Suso queren copiar os mé
todos da policia científica para 
viver do conto e librarse de pro
blemas pero o resultado é que se 
lle multiplican os doberman. Na 
procura dunha solución particu
lar (modelo my way ou a mi ma
nera na tradución do Opus Dei) 
compórtanse como rebeldes se
riados que reproducen as previ
sións do poder no mundo libre de 

Maastricbt: poden escoller entre 
catro cadeas de televisión e un 
teletexto. 

Con esta información prepáranse 
para palillar no fin de século. Es
tragón e Vladirniro estaban apun
tados na adoración nocturna- (a 
murga católica irlandesa), men
tres estes dous delincuentes cien
tíficos queren emigrar ao seu pa
ís, viver no seu mundo sen a an
gúria de se considerar extraños. 
O pasador da identidade é o ele
mento central de todo o teatro de 
Antón Reixa. O absurdo de Do
berman non se remite a nengun
ha aparición esperada senón á 
tortura de sermos reversíbeis e á 
paixón de indios coa que abraza
mos a quincalla de Cortés. Ser 
Cipaio é unha miséria pero ta
mén un absurdo. 

Celso Parada e Carlos Blanco 
fannos crer esta angúria cle la
bregos que queren ser coma os 
madeiros de Miami Vice e Qui
co Cadaval moveu con boa este 
compromiso, para que a aliea
nación non deixase de ser nunca 
o centro do absurdo. A solución 

do cenário é se ca
dra esquemática de 
máis, na in ten e ión 
de limitar á televi
sión e aos cadros o 
horizonte dos dous 
actores, pero á iro
nía sobre os dous ní
v e is canónicos de 
cultura está ben cla
ra. 

Seguramente é a pri
meira vez que dous 
actores acomodan a 
sua profisionalidade 
sobresainte a un tex
to de Reixa. Salva
dos alguns riscos de 
sobre-actuación, 
acentuados pola ten
sión da estrea e as 
exixéncias dun reci
tado maratoniano, 
fan de Doberman un 
espectáculo dos que 
deixarán memória. + 



Facer da 
escravitude 
da estrofa 

,,,,. . 
un exerc1c10 
de liberdade 
42 décimas 
de f ebre, segundo 
poemário 
de Miro Villar 

Miro Vi llar ( 1965) é ben coñecido 
polos leitores de A No a Terra. 
Non nece tia apresentacións. É 
autor, até o de agora, dun único 
poémario publicado, Auséncias 
pretér;tas (E piral Maior, 1992), 
no que mon traba o eu domínio 
do ver o e do oneto. Agora nun
ha nova editora, Toxo outo , de 
Muro , publica un egundo libro, 
que enceta a coleción 'Nume", á 
que desexamo grandes éxitos e 
longa vida. o novo libro de Miro 
Villar titúla e 42 décimas de 
fehre" , título que xoga co 42 po
ema. (décimai. clá ica ) do volu
me e mai · coa febre poética de to
do poeta que e prece. 

O olume con ta de catro parte : 
··cademo primeiro. Palabras. Poe
ma baseado na literatura". ' ·Ca
demo segundo. Imaxe . Poema 
ba eado no cinema··. ' ·Cademo 
terceiro. Litografía . Poema ba-
eado na pintura '·. "Caderno 

cuarto. Recordos. Poema basea
do no amor e de amor ', e mai 
dun prólogo e un epílogo: son 
dua, décima mái . O ver o ini
ciai do · primeiro trinta poema , 
·on, re pectivamente hepta ílabo 
(7) de diferente poeta , título de 

Leituras 111------

filmes que Miro Villar converte 
en heptasílabos, e títulos de lito
grafías de Miro; quer dicer, que 
alguén, en coñecer os poemas , 
pode pensar que se acha fronte a 
un poeta culturalista, e nada máis 
lonxe de todo iso que os versos, 
os poemas de Miro Villar. 

Pa ado o primeiro poema, que é 
unha espécie de auto-poética, en
tra o leitor nas décimas baseadas 
na literatura ( l 0), e continua asi 
até o epílogo, no que o poeta di 
por que non continua a viaxe 
("porque tamén into a friaxe / 
do mundo descoñecidos") e nos 
conta que "e despois dos versos !i
dos/ careza de máis bagaxe', qui
zá porque como dicia no prólogo, 
"E ei que non me arrepinto / de 
encetar esta procura (enredar coa 
palabra, darlle outro enso distin
to) /sen ter recur os dabondo". 
Talvez. Pero en verdade, o que fi
xo o poeta foi acochar os seus re
cur o ao leitor. Ou ensinarllos de 
tal maneira que o leitor non se dá 
conta (como a famo a carta de 
Poe). Deste xeito, esquécese, nun-

ha leitura primeira, todo o traballo 
técnico do poeta e éntrase máis 
doadamente no mundo do autor e 
decátase axiña que este construe 
as suas décimas acima dunha base 
cultural -literária, artística, cine
matográfica- e vivencia! -ínti
ma. Os heptasílabos dos diferentes 
poemas, os títulos dos filmes e das 
litografías de Miro, son un contra
ponto enriquecedor. En certa ma
neira, un comentário que apresen
ta o campo interior e exterior des
de onde se pode apreixar o hepta
sílabo. ·Quer dicer, cultura, non 
culturalismo, pois a poesía de Mi
ro Villar xorde desde a necesidade 
íntima e, ao mesmo tempo, desde 
o enriquecimento referencial e 
cultural da literatura, do cinema, 
da pintura. A poesía de Miro Vi-
11 ar -toda poesía- é o froito 
dunha sedimentación de vivén
cias, ben argalladas, pero tamén 
de toda unha 
série de leitu-
ras. A expe-
riéncia vital, 
1 i terária, con
todo, non é a 
única constru
tora de versos: 
desde Baude
lai re, Poe, o 
s urrealismo , 
compre ter en 
conta a xanela 
entreaberta ao 
imenso vacío, 
frente por 
frente ao mar 
dos soños 
("Un tren cha
mado desexo / 
percorre as 
miñas arterias 
/ con louco 
ritmo sobexo / 
deixando pe
gadas se -
rias .. ./), "ás 

A poesia 
de Miro 
Villar xorde 
desde a 
necesidade 
íntima e 
desde o 
enriqueci
mento 
referencial 
e cultural 
da 
literatura, 
do cinema, 
da pintura 

décimas de febre". Décimas de fe
bre que, en derradeira instáncia, o 
poeta, neste libro, quer deixar 
atrás, polo humor. Polo arrouto: 
"En min non hai finximento, / 
quérote sen regandixas / e tamén 

MONTES E FONTES - ROTEIROS 

sen estridencia, / non terei máis 
habelencia / pero inda son de ide
as fixas"; ou "Nin elmo nin arma
dura, / nin cetro na empuñadura, / 
nin combater con espada / pois es
tabas namorada / do simple sen 
envoltura", etc. 

42 décimas de febre, mália o seu 
humor, é un libro que xira arredor 
do amor. Unha conceición do 
amor próxima ao idealismo de Pe
dro Salinas (un dos poetas citados 
no primeiro "caderno"). Asi, por 
exemplo, na primeira décima do 
segundo cademo, o feito de inti
mar co outro equivale a transfor
marse. E esta conceición do amor 
leva ao poeta a considerar que o 
soño pode ser, ou se volva, máis 
realidade que o real (a segunda 
décima do primeiro "cademo"). O 
que, en certa maneira, non deixa 
de ser paradóxico, xa que no seu 
prólogo o poeta escrebe: "pois a 
Lírica no fondo / soamente é ma
teria pura". Pero quizá a matéria 
dos soños seña máis real do que a 
matéria "real". 

Con este novo libro nunha clase 
de estrofa pouco cultivada na li
teratura galega Miro Villar afián
zase como poeta. E, sobretodo, 
xogando coa "escravitude" que 
lle impón a estrofa, o poeta "per
petra" un exercício de liberdade 
cando todo pudo quedar en mero 
exercício retórico. Un exercício 
de Jiberdade que o fai ir do exte
rior aos estados de ánimo inferio
res , facendo perceptíbeis e máis 
expresivas as sensacións que 
quería apreixar nos versos sos. 
As sensacións de desamparo, de 
inseguridade, de desexo, de pra
cer, de ternura, de humor. Quizá 
foi esa "escravitude" o que fixo 
que os poemas e o poemário 
achasen a profundidade e a inten
sidade, iso que o leitor de poesía 
tantas veces busca. 

XGG 

( 1) Editorial Toxosoulos. Muros, 
1994. 102 páx. 

A maís completa guía dos Ancores. Un libro que combina un peculiar estilo 
literario cunha abundante información práctica. Un ano nos Aneares. Natureza 
e literatura. Para descubrir os secretos da Serrados Aneares en ca/quera época 
do ano. Unha guía válida para os 12 meses. Con mapas, itinerarios, Flora, 
fauna, información práctica e vocación literaria . De Xurxo de Vivero . 
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Manuel Tocreiglesias co presidente do Celta lgnácio Nuñei. 

;,,, . 
exerc1c1os 

· futb-olístico
espirituais 
de 
Torreiglesias 
Ímolo ve¡; novo 
programa .adicado 
ao futbol 
As noites dos Luns semellan estar 
gafadas nas programacións de 
TVG. Despois da bochornosa pre- . 
senza de Mariña Castaño, a pri
meira entrega do "Ímolo ver" de 
Torreiglesias supuxo unha boa in
vitación a facer exactamente o 
contrário do indicado no título. 

O espazo emítese po.uco despois 
de rematado "O dia despois" de 
Canal Plus, e a idea dun programa 
que repase a xomada futbolística 
galega con detalle parece afortu
nada e necesária, e case condena
da ao éxito apoiada na tripla pre
senza galega en primeira división. 

Pero si o programa do "Plus'', 
amén dun despregamento técnico 
impecábel, aporta amenidade, axi
lidade e bon humor, "Ímolo ver" 
ofereceu na sua apresentación, 
ademais dun chapuceirismo sur
prendente, un m_ontón de moralina 
made Torreiglesias, unha infor
mación escasa e óbvia, e nada de 
humor, un clima tenso e incómo- · 

do par.a invitados e espectadores. 

O. apresentador de "Meigas Fora" 
conv.erte o que se pretend~· un es
pa'zo de información deportiva, 
con tóda a análise sociolóxica ·e 
tertúlias e debates que se lle quei
ran .meter; nun xeito de "exercí
·CÍ:Ós espirituais" televisivos. 

A idea de partida é que "Galiza é a· 
· primeira poténcia futbolística ·de 
España", e que o futbol é o mellar 
emhaixador do noso país ("comu
nidade autónoma", díxose ali). Es
.te discurso, ademais de discutíbel 
obxectivamente, xa o ouvíramos 
do mesmo Torreiglesias en "Mei
gas Fora", pero ali fora máis explí
cito: os éxitos dos clubes galegas 
eran un síntoma do progreso <leste 
país en todas 
as ordes ... xa 
se sabe por 
obra de quen. A 

o programa Torreiglesias 
comeza coa o castellano 
salutación do cólaselle 
xefe da peña 
"Radical" do con máis 
Compostela, facilidade 
que se fai un 
lío cambiando 
do galego ao 
castellano e 
viceversa, e 
remata blo
queado. Pása
lle igual a To-
rreig 1 esi as, a 
quen o caste-

que un 
dianteiro 
na defensa 
do Bars;:a 

llano cólaselle con máis facilidade 
que un dianteiro na defensa do 
Ban;a. Tampouco se lucen os re
porteiros na rua: un inquire a un 
siareiro: "¿Que, como ímolo 
ver?". Co arxeñtino do Celta, To
rreiglesias xa se fai todo un lio de 
idiomas e divaga penosamente 
que "o galego levámolo no cora-

G~~O 

zón" e non sei que máis, mentres 
o xogador pon cara de non intei
rarse de que lle di aquel home, pe
ro non precisamente polo idioma 
empregado. Por esa inseguridade 
lingüística ou por outras cousas a 
condución do programa é espas-

. módica, crispada, e os entrevista
dos non acaban de pescar a per
gunta, ainda que despois se amoen 
moito máis tranquilos que o entre
vistador. 

Lago aparece García de Loza "fi
gura mund'ial da arbitraxe" (o de 
ser a 1 ª poténcia podémolo tragar, 
pero isto ... ), e tamén "futuro ídolo 
da nasa televisión", que comenta 
algunhas xogadas polémicas a toda 
a presa porque deseguida Has qui
tan (nolas quitan) da pantalla. Des
pois concede asubias ou aplausos 
para catro xogadas pouco deporti
vas ou salientábeis: "bonita jugada, 
bonito cabezazo, bonita acción", 
pero si co castellano ("lo deducf', 
etc ... ). Entre tanto Torreiglesias re
clama un aplauso para este outro 
para o outro, máis aplausos para o 
mesmo. Todo é motivo de pálmas, 
o apresentador a todo atopa trans
cendéncia, a sua verborrea mística 
invade o plató e a tríada de equipas 
galegas semella· ter algo a ver coa 
santísima trindade. 

Sen embargo a providéncia ("as 
meigas'', di Torreiglesias, auto
homenaxeándose) non están polo 
labor, e o programa é un discorrer 
de chapuzas: videos que non en
tran, un desconcerto tras doutro. 
Manuel Torreiglesias utiliza se
guido a disculpa clásica do "direc
to", pero o colmo é atreverse a 
xustificar o descontrol porque 
"preparamos o programa en só 
duas semanas, incluindo os Do
mingos e festivos de agosto" (sic). 
Vamos, que non fixo a pretempo
rada e asi saiu. 

A esta estraña fórmula de progra
ma deportivo, que apenas oferece 
imaxes dos partidos nen aporta vi
sións novidosas cando calquer 
afeizoado xa viu o "En xogo", o 
"Estudio Estadio" e "O dia des
pois" e está de volta de todos os 
comentários, non se lle albisca un 
futuro moi alentador. Ademais de 
provocar no espectador algo moi 
semellante á vergoña allea, To
rreiglesias vai camiño de conse
guir algo realmente de moito mé
rito: que un espazo adicado ao fut
bol rexistre unha baixa audiéncia, 
se non é a deserción en masa.+ 

G. VILAS 

Un baixista 
heteroxéneo 

La Couleur 
duMilieu 
de Alain Genty 
Agora mesmo dentro da música 
folk é Bretaña o país, sen dúbida, 
máis anovador e vangardista. Os 
intérpretes bretóns están explo
rando novas vieiras, que veremos 
se os conducen a algures ou polo 
contrário os levan a un calellón 
sen saída,. no que hai que recuar 
para efectuar novos enfoques. 
Dentro <leste movimento hai cer
tos nomes que sempre se repiten, 
xa sexa nun traballo persoal ou 

·facendo colahoracións con outros 
músicos. Asi, os irmáns Molard 
(Patrick, Dominique e Jacky), 
Youenn Le Bihan, Jacques Pellen 
ou Jean M. Veillon, que partici
pan neste traballo de Alain 
Genty, son artistas que están a 
cotio no candeleiro e aportando 
ideas, con desiguais resultados, 
que pretenden anovar o panorama 
"folkie". 

É de louvar o empeño de abrir 
novas camiños, de investigar 
noutras direccións que as xa co
ñecidas, independentemente dos 
resultados acadados. Alguns ex
perimentos son aprezábeis, ou
tros quedan en território de nin
guén e existen os netamente fali
dos, pero que os haxa é, de por 
si, un dado positivo. 

Alain Genty é o baixista do gru
po Barzaz e ten feito traballos no 
jazz e o rock. En "La Couleur du 
Milieu" fai unha obra heteroxé
nea, que reco11e moi diversas in
fluéncias, na que dá rédea solta a 
todas ás suas ideas e conceicións 
musicais. Non é estritamente un 
disco folk, ainda que é dese estilo 
do que Genty toma máis cousas 
para aplicarlles a tecnoloxia mo
derna e unhas doses de espírito 
jazzístico. Genty, un parisino con 
alma bretona, canta en inglés, cu
riosamente , nalguns temas (os 
menos) do álbum. 

Os mellores momentos atopámo
los na peza que dá título ao disco, 
chea de poderío, en "Douar Tra
on: La voice Du Guerrier", no que 
constituen o par de temas menos 

experimentais do disco e na sinfo
nía de coches e debuxos animados 
("Le Blocus"), un divertimento 
con certa grácia. Salientábeis son, 
tamén, os instantes en que Genty 
interpreta só co baixo pezas de 
música tradicional bretona. O bai
·xo é un instrumento que fai un tra
ballo escuro, de equipa. Semel1a 
non notarse pero cando non está, 
bótase en fal-
ta. E te in -
trumento, ci-
rador de bases Non é 
rítmicas , re
forza as melo
d i a e ben 
empregado 
aporta grande 
forza ao con
x un to dunha 
obra. O baixo, 
pode ser, para 
quen o queira 
utilizar un 
elemento im
portan te na 
elaboración e 
posterior in
terpretación 
dos temas. 
Sempre traba-
llando por de-
trás, sen que-

e trictamente 
foil<, ainda 
que Genty 
toma 
cou a para 
aplicarlles 
a tecnoloxia 
moderna 
e unhas 
doses 
de espírito 
jazzístico 

rer chamar a atención con esa po
tencial enerxia latente. O baixo é 
un instrumento a reivindicar no ei
do do folk, onde a sua presenza 
debe ser considerada normal, co
mo lóxico é que haxa bandas que 
prescindan del porque as sua ca
racterísticas non se adaptan aoque 
pretenden constru!r. 

A heterodóxia no panorama folk 
cai do bando bretón, que está a 
aportar as maiores navidades, sen 
que por iso a ua visión exa upe
rior a bandas que fan música ex
celente sen aspectos altamente 
anovadores. Ten que valorar e o 
esforzo de mú s ico s como A. 
Genty ainda que o resultado exa 
moi desigual e disconrfnuo, como 
se apreza neste traballo. + 

ÓSCAR LOSADA 

canta de discos 

La Clavellinera 
Tres Quartans de Reusé un grupo 
nacido no ano 1988 co nome de 
"Coble de Tres Quartans" e co formato 
de trio. Agora son oito os compoñentes 
da formación neste disco titulado "La 
Clavellinera". A banda interpreta, 
fundamentalmente , pezas tradicionais 
catalanas ainda que no álbum tamén se 
poden escoitar temas de Aragón, 
Franza, Euskadi ou un bluegrass de 
Kentucky. Nesta última peza, do 
mellor da obra, destaca o traballo do 
banjo de Ton Solé. As pezas nas que 
este instrumento leva o peso do son, 
constituen o máis positivo do disco, 
que en moitos momentos móvese en 
Lerreos "verbeneiros" bastante 
cargantes. A fonnación reusense é das 
que teñen como principal aspiración 
que a xente baile e, seguramente, 
cumpren ese obxectivo nos recitais que 
dan no seu país.~ Ó. L. 



Vista do conxunto. 

Poucas construcións da que actualmen-
te copan a páxinas da publicacións de 
arquitectura poderán resistir incólumes 
o paso do tempo e dos cámbios culturais 
a el asociados. 

Mesmo moitos daqueles edificios dese-
ñados por autores que tentan fuxir de 
modas e costumes na busca da tan an-
ceiada verdade arquitectónica aparece-
rán, nun prazo máis ou· menos breve, 
ante os nosos olios como anacrónicas 
mostras dun facer futil e pasaxeiro. 

No canto diso, os edificios que o ar-
quitecto Juan Castañón de Mena pro-
xectou para o servizo e manobra do 
Encoro de Belesar, comezados á cons-
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Plano do conxunto: 1) Edificio de Servícios da Central, 2) Torre de Control de Turbinas_ 

~ 

PARADOXO ARQUITECTONICO 
OS EDIFICIOS DO ENCORO DE BELESAR 

PRÁCIDO LIZANZOS 

truir a finais dos ·anos cincuenta, apa- sar foi, no seu momento, cos seus 120 da na consturción do novo Portomarin Mais a resposta de Castafión resulta 
recen hoxe ante nós coa mesma forza metros de altura o meirande encoro da -asulagada a vella vila por causa da abraiantemente correcta. Asi a transfe-
estética e ideolóxica coa que o seu au- Europa. construción do mesmo encoro- polo réncia da Torre de Control de Turbi-
tor os concebiu. arquitecto Pons Sorolla. Neste caso o nas , emprazada necesariamente no 

A linguaxe vangardista empregada por profisional vai desenvolver un exercício meio do encoro, fai que a sua presenza 
Mais a sua estética imperturbábel non Castañón -un home de tan profundas de inspiración_ marcadamente rexiona- quede maxicamente desdebuxada con-
é o único valor que podemos tirar dos conviccións conservadoras que mesmo lista, acorde coas tendéncias e gostos tra o fundo vexetal do val. Por outra 
edificios chantadinos. Eles resultan chegou a ser Ministro do ·Exército na oficiais do momento. banda o edificio de Servizos, que aco-
surprendentes por moitos motivos. Un década dos sesenta -maniféstase no lle nun grande volume un complexo e 
deles é a sua linguaxe vangardista, ra- emprego de grandes fachadas de aceiro A necesidade de situar os edificios no variado programa conformado por ta-
dicalmente arredada dos preceptivos e cristal, no uso das cobertas planas, no cÍ.lme do xigantesco dique como res-

1 
lleres, candro de mando e alarma, ofi-

cánones da arquitectura institucional emprego do formigón visto, etc. posta ao funcionamento interno do 1 cinas e áreas de descanso para os 
desa época. Circunstáncia que resulta complexo hidroeléctrico ao que ser- 1 obre iros, resól vese oferecendo cara o 
certamente chamativa por ter sido em- Esta insólita atitude profisional, aprezá- ven, xunto aos impresionantes valores ! val unha fachada encristalada que. ac-
pregada na resolución dos edificios da bel tamén no edificio por el deseñado en paisaxísticos próprios do canón que o 1 tuando como espello, minimiza o im-
máis grande e faraónica das obras 1964 para acoller a sede central de Fe- Miño forma ao seu paso por este ponto pacto visual que en tan delicado em-
construídas pola Ditadura deica aquel nosa, sito na rua de Fernando Macías da supoñen un complicado exercício ar- prazamento poderia supoñer unha 
intre. Lembremos aqui que o de Bele- Coruña, contrasta fortemente coa manti- quitectónico. con trución do seu volume.+ 
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'A meta a ser atinxida non é identificarse 
cunha tradición, senón construir un núcleo de 
valore"s, unha identidade p~rsonal, rebelde e 
leal para coas própiias raíces. O camiño a 
acadar é sempre unha prática minuciosa que 
constitue a nosa identidade profisional", asi 

explicaba Eugenio Barba as pretensións da 8ª 
Sesióµ Pública da ISTA (Escola Inter~acional 
de Teatro Antropolóxico),· que el mesmo 
dirixe e que se des_envolveu do 11 ao 22 de 
Agosto na localidade brasileira de Londrina, 
no Estado de Paraná. 

O teatro f oi a prime ira ponte 
entre culturas 
Oitava reunión internacional do teatro antropolóxico, no-Brasil 
• RICARDO CONDE 

IST A: lnternational School of 
Theatre Anthropology, fundada en 
1979, concebida e dirixida por 
Eugenio Barba, é un organismo 
permanente con sede en Holste
bro, Dinamarca. 

Durante 15 anos a ISTA configu
rouse como un laboratório de in
vestigación dos fundamentos do 
traballo dos actores e do bailarins. 
A Escola tamén actUa como centro 
de difusión de experiéncias de co
ñecimento para actores, directores 
e teatrólogos Ele todo o mundo. 
Forman parte da sua equipa perma
nente actores e bailarins de Europa, 
Ásia e América, e un grupo de es
tudosos que traballan en 15 univer
sidades orientais e ocidentais. 

E ·ta VII sesión do IST A estivo ar
te! lada en torno ao tema "Tradi
cións e Fundadores de Tradicións''. 
Nas palabras do próprio Barba: "as 
tradicións preservan e transmiten 
unha forma, non o sentido que a 
anima. O sentido debe ser reínven
tado e definido por cada un. Na 
prática do traballo, a "tradición" 
equivale a "coñecimento'', ou sexa 
"técnica". O coñecimento técnico 
permítenos atopar outras formas e 
nos introducir na "tradición das 
tradicións", aqueles princípios que 
recorren constantes sob a diferén
cia dos estilos, das culturas e das 
distintas personalidades. 

O encontro tivo duas partes: a se
sión fechada desenvolveuse do 11 
ao 17 de Agosto e tivo un carácter 
pedagóxico e de investigacións 
práticas. Contou coa participación 
de 160 persoas entre grupos da 
Índia, Xapón, Indonésia, Brasil, 
Dinamarca, e profesores de Itália, 
Dinamarca, Alemaña, Franza e Cu
ba, amais de 100 actores convida
dos, selecionados através de currí
culos: 50 brasileiros, 30 latinoame
ricano , e 20 doutros continentes. 

Na sesión aberta, do 18 ao 22 de 
Agosto, o publico tivo acceso a oi
to simpósios e a tres demostración 
de trabal!o (duas comentadas por 
Eugenio Barba e que tamén conta
ron coa participacion dos membros 
dos grupos Odin, de Dinam~rca; 
Sanjutka, da Índia; Kanichi , do 
Xapón; Omulu, do Brasil: 1 Made 
Bandem, de Báli; e a demostración 
do mimo Thomas Leabhart, discí
pulo de Decroux). A maiores, hou
bo cinco espectáculos de todos os 
grupo§ citados anterionnente. 

Tr;insculturalismo 
no teatro 

Todos os sirnpós ios despexaron 
dúbidas a respeito a pretensión da 
antropo loxia teatral -atapar a téc-

Integrantes de I made banden e ensemble nunha sesión de traballo. EMIDIO LUISI 

remonta a dou s 
séculos ante de 
Cri sto . Comple
taron a demons
trac i ó ns, Kani
chi, do Xapón, e 
outros grupos de 
Báli, Brasil. 

rreron a unha síntese dos seus co
fiecimentos, que abarcaron ternas 
como o transculturalismo no tea
tro. Sobre esta cuestión, Nicola 
Savarece, profesor da Universida
de de Bolónia, explicou como as 
diferentes culturas comparten ele
mentos doutras desde o prindpio 
da existencia do teatro, cando este 
ainda non era chamado como tal, 
como o texto pertence ás primei
ras manifestacións do teatro e a 
danza é unha linguaxe teatral moi
to máis evolucionada. 

"Teatro, boxeo", titulo da confe
réncia do tamén italiano Franco 
Ruffini, -o máis aplaudido-, ser
viu para que o autor, partindo dun
ha comparación entre o boxeo dos 

Representación de Baris, topeng, legong 

primeiros tem
pos e o te'atro, 
chegase a dicer 
que " o perigo 
máximo que 
ameaza ao actor 
é a perda de re-
1 ación entre as 
suas accións e a 
realidade. Reali-

'0-perigo 
máximo que 
ameaza ao actor 
é a perda de 
relación entre as 

. dade non quer 
dicer materiali
dade. A realida
de pode existir 

suas accións e a 
realidade." 

As explicacións 
d e Eugenio 
Barba , m es lr e 
de actores, foron 

na imaxinación 
do actor que se 
move. O peso 
que o actor le-
vanta pode existir na sua imaxina
ción, pero é tan auténtico como o 

peso real. O actor debe 
tratar este peso de mentira 
como se fose verdadeiro, 
no caso contrário a sua 
acción se.rá falsa." É fer
moso pensar nun mundo 
no cal concretamente se 
realicen accións xustas no 
momento xusto, iso é un 
ensino que a tradición do 
teatro dá á vida." 

Mediante as demostra
cions de traballo sobre an
tropoloxia teatral dirixidas 
por Eugenio Barba houbo 
a oportunidade de ver as 
diferentes fases das técni
cas empregadas pqr al
guns actores do Odin, téc
nicas explicadas por eles 

~ me s mos .con exemplos 
Q práticos, asi como as téc
º nicas utilizadas pola baila
~ rina Sanjukta, da Índia, na 

sua dan_za Odiss i -que se 

fundamentai 
para entender a 
relación bás ica 
entre as cualida
de s de enerxia 

que o actor pon en marcha no seu 
traballo, e para comprender a fas
cinación que pode producir a bai 
larina balinesa que , sen se mover 
do seu lugar, co simples despra
zamento dos seus olios, produce 
un cámbio corporal G¡ue fai ao es
pectador perceber toda a enerx i a 
do movimento. 

Eugenio Barba explicaba, des te 
xeito, o fundo da expresión tea
tral: "nunca pido a· Roberta [Ro
berta Carreri - Odin] que comuni
que o que é o mundo interior da 
sua improvisación. Só me intere
san as atitudes orgánicas que me 
fan viver a sua experiéncia. Eu 
non vexo o que ela ve, pero me 
transmite a experiéncia da sua vi
sión interior. E absolutamente ne
cesário que un actor aprenda de
terminada técnica, o como facer, 
para a partir daí elixir o que facer. 
O máis importante para o actor é 
saber como ser eficaz diante do 
'espectador e como hipnotizalo 
através do se u ofício." • 

. .. .. 

História e 
pedagoxia 
da man 

·nas 
Xornadas 

. 
. : de Ourense 

•A. ESTÉVEZ 

O Instituto Galega de Sócio-Peda
goxia organiza a IX Xornadas 
Pedagóxica Galega en Ouren e 
do 12 ao 17 de Setembro. Ne. tes 
encontros terán cabida elemento 
centrai na renovación pedagóxica 
na e cola como a mú ica, a ecolo
xia ou a educación fí ·ica. Nesta 
edición hai un lugar e pecial p ra 
a hi tóri a da Galiza cun .ciclo de 
conferéncia , que pecharán as ac
tividades do día. 

A literatura galega erá anali ada 
desde diferenre ángulos e autores 
dentro do seminário. Os comentá
rio · de texto, ba e da compren ión 
da literatura na e cola, erán trata
do · polo profe or de Filoloxia Ga
lega da ni er · idade de igo. 
Santiago E teban Radio que é, 
ademai , o coordenador da escala 
de veran. A Xeración ós e a obra 
de Rafael Die re erán examina
da polo poeta Manuel Maria. 

A hi ·tória da Galiza erá anali acta 
en cinco conferéncia na que e 
fará un percorrido áe de os cas
tro até o no o século coa apre-
entación de vário libro . publi

cado no último tempo por 
Edición A No a Terra. A cultura 
ca trexa é o rema da conferéncia 
de Francisco Calo Lourido, Cate
drático. Patrono e Secretário da 
Xunta de Governo do Mu eu do 
Povo Galega. 

Felipe Aria · Vila. autor de "A Ro
manización de Galicia", fa lará da<; 
transformación na época galaic -
romana. O hi storiador An ·eJm 
López Carreira será o e ndutor da 
conferéncia "A c rise baix -medie
val na ddade de uren ·e". 

Francisco Carballo, hi s toriador, 
profesor e pres idente do onsc
llo d.e Administración de Pr mo
cións Culturais Galegas, fa lará 
da Ilus tración na Galiza, fac ndo 
unha re tros pec tiva desde Feixoo 
a Dies te. Na co nfe ré nci a apre
sentará o libro " Hi storia de Gali
'cia", de Edicións A qsa Terra e 
do cal é coordenador e un do s 
autores. 

Para pechar este ciclo sobre hi s
tória do país, Dionís io Pereira 
impartirá a conferéncia '·Prole 
tariado e loita de clases na Gali
za dos comezos do século XX". 
Este hi s toriador e economista é 
coautor de "O movemento 
obreiro en Galicia ", arnais de ter 
escrito o libro "A CNT na Gali 
za 1922-36"_ 

Tamén , durante este mes de Se
tembro , ourros colectivos celebran 
a suas escalas de veran , como su
ceden en Verin , do 5 ao 9; no Fe
rro! , do 12 ao 16 e en Corcubión. 
do 19 ao 24. Nos tres casos a enti
dade organiLadora é a Associai;ao 
Sócio-Pedagógica Galaico-Portu 
guesa. + 

1 nica das técnicas-, para o cal os 
Ld il e renres co nferenciantes reco-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~~~~~~~..:__J 
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Os vivos axudarán aos mortos 
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a chegar a Santo André de ·Teixido 
Unha semana de visitas aos santuários e en.chenta de empanada 
En Setembro son moitas as op
cións para quen queira acudir a 
Uf)ha festa galega. Santo André de 
Teixido, ainda que é visitado du
rante todo o ano, recebe o dia 8 a 
maior afluéncia de público. O san
tuário non é o único motivo polo 
que podemos ir a esta romaxe. Ta
mén é interesante chegar até aqui, 
levando o xantar, para facer unha 
boa comida campe tre. Forma 
parte da tradición desta romaxe ter 
tino co animai que podamo en
contrar ao pasarme porque non 
on ó bichos, segundo a lenda, 
enón per oa que en vida non fo

ron a e ta romaria e van de mortos 
convertido en paxaros, sapos, 
formiga ou lagartos. 

Tamén forma parte do ritual que 
os romeiros, a noite anterior, 
vaian a un cementério dicir a un 
morto que saia da tumba para os 
acompañaren. Hai que golpexar · 
no chan co pé e chamar ao de
fun to ·polo seu neme. A xente, 
antes, cria que realmente un 
morto os acompañaba e mesmo 
lle daban conversa. Cando se 
deixou de ir a pé para ir en co
che deixábase, parí:J. o morto, un 
ase.rito baleiro. 

Antón Fraguas ten contado que 
dous mozos que iban á romaria 
de Santo André de Teixido atopa
rori no camiño cunha caveira á 
que leyaron até o santuário. E o 

chegar ao adro oiron dicer: "Moi
tas grácias, que me axudáchedes 
a chegar, que eu nunca chegaria 
soa ... " 

De todas partes veñen os peregri
nos para facer os seus pedimen
tos ao saRto: que o gando non 
enferme( cure as enfermidades 
da xente ou as colleitas sexan 
boas. Chámanlle ao santuário 
Santo André de lonxe, pelas di
ficuldades que supoña antes para 
os romeiros chegar até a ermida. 
Unha canción popular di: "Tres 
días hai que non como, tres días 
hai que non durmo, pra ir ao 
Santo André que está no cabo do 
mundo".• 

............•..•........•.....•.••.• ··········································~···························· . . 
Virxes que 
serven para 
coñecer o país 

O culto á virxe acada neste últi
mo me do verán as maiore con
centración de devotos ou, sim
plesmente, de afeizoado ás ro
marias. O dia 11, Domingo, coin
ciden tre da romaxes máis po
pulares da Galiza celebradas en 
torno á Virxe, Os Miragres de 
Amil, A Barca de Muxia e A 
Guadalupe de Rianxo. 

O antuário de Ami! nun cenário 
onde o ca tro on abundante , 
recebe cada ano a milleiros de 
per oas que, normalmente, teñen 
a prome a de acudir a Moraña 
ano tras ano. Encaminándono 
mái alá da Fi terra atopamos A 
No a Señora da Barca, protago
ni ta de moita cantiga , que e 
atopa a carón do mar. A peculia
ridade da romaxe quizai e texa 
no lugar, distinto ao da maioria 
do. santuário na Galiza, xa que 

·tá ao rent do mar e non ten 
apena vexetaci n. A pedra e
cu lares, moldeada polo mar 
convérten e no. único habitan
te do antuário. 

A Virxe de Guadalupe, amai da 
connotación relixio a, é a que ten 

As figuras de masa son típicas de Santo André de Teixido X. LOBATO 

maior compoñente festivo e po
pular deste segundo Domingo de 
~etembro. Despois da procesión 
marítima, a vila de Rianxo ofrece 
xogos e un ha grande verbena.• 

Bebendo en 
Melide e en 
Castrelo de Cima 
En Melide, celebran o Domingo 
11, unha fe ta na que o máis no
vo beben viño e forman charan
gas na que os disfraces serven 

de identidade para os difrentes 
grupos. O San Caralámpio, co·
nio é chamada esta festa, remata 
nunha verbena pola noite. Polo 
dia, hai concursos de debuxo e 
de tiro á lata, con antiguas esco
petas de pau. 

En Ouren e, na vila de Castrelo 
de Cima, o Venres 9, a partir da 
meianoite, prepárase unha quei
mada xigante, con máis de cen li
tros de augardente. Nesta festa 
participan todos os viciños, ser
vindo de reunión para as famílias 
que teñen membros emigrados. A 
xente de Castrelo de Cima ere 

que a sua festa serve 
para conservar as 
tradicións, onde non 
faltan nen os conxu
ros, nen os roscóns, 
nen a música da gai
ta.• 

Festas en 
Ribadávia 
Despois da resaca 
das festas da Istória, 
os viciños de Riba
dávia prepáranse pa
ra a conmemoración 
da V irxe do Portal, 
que se prolongará do 
dia 7 ao 11 deste 
mes. Comparsas, orquestras, ban
das municipais, actuacións musi
cais, deporte e moitas demostra
cións de .pirocténia, son o atracti
vo dunhas festas nas que a Praza 
Maior da vila acolle a miles de 
visitantes!+ · 

Dobre ración de 
empanada en 
Neda e Carral 
Mália estar case rematado o ve
rán, segue habendo festas gastro
nómicas ·nas que o importante é 

/ 
encher o bandullo ant~s de em-
pezar a troula. O pior vai ser co
mo repartirse para degustar as 
empanadas de Carral e Neda, xa 
que as duas vilas celebras a festa 
da empanada na tarde do Sába
do, dia 10. 

En Carral pódense comer empa- · 
nadas de berberechos, bonito ou 
carne; bailar, despois, unha mui
ñeira cos grupos de danza e sair 
pola verbena á noitiña. A vila de 
Neda prepara algo semellante, 
ainda que engade un concurso de 
empanada, a máis típica ali é a de 
bacallau. Tamén é normal a ven
da de productos de panaderia. • 

. 

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

Arte e actividades para todos os gostos 
A Coruña 

Venres 9- As moza de Chéveres, 
"Chévere con B", apresentan 
Caharet can can, en Zas. 

Sábado 10- Actuación do grupo 
. folk A Roda en Ribeira. 

Domingo 11- Actuación do grupo 
folk Leilias en Ribeira. 

Lugo 

Venres 9- O grupo Spaguetti Tea
tro representa "Ma ncontro, 
mancontro" en Cervo. 

Ourense 

Xoves 8- Actuación do grupo 
"Los Inhumanos " na Praza 
Maior de Ribadavia. 

Sábado 10- José Manuel Soto 
ofrece un concerto en Ribadávia. 

Do 6 ao 30-Exposición de pintura 
e escultura "Valdearte" na Casa 
da Cultura de Valdeorras. 

Sábado 10- Luis Boyano apresen
ta o seu espectáculo "Máxia por 
na.rices". 

Pontevedra 

Macbettde Producións teatrais do Sul Venres 9- Carlos Blanco con "Di-
Venres 9- Teatro do Morcego in- rectamente Paco II" en Pontea-

terpreta a última obra de Antón reas. 
Reixa, "Doberman", no Barco Sábado 10- III Festival "Música 
de Valdeorras dentro da 7ºMos- na fronteira'~ coa participación 
tra de Teatro Cómico. dos grupos Salud Cubana e Na 

Sábado 10- Chévere representa a Lua. 
sua obra "Máquina Total" na Domingo 11- 5QEdición da baixa-
Mostra do Barco de Váldeorras. da en carro de bolas polo Monte 

Domingo 11- O grupo de teatro da Risca no Porriño. 
ponferradino Compañia del Ca- Xoves 15- Chévere con "Máquina 
nal presentan a sua obra "En la Total " en Lalin. 
era medieval no se pasaba tan .Xoves 15- P. Teatrais do Sur coa 
mal", no Barco de Valdeorras. obra "Macbett" en Lalin. + 

sotalo blanéo 

. u-

~cantos de 
indianos 
Ofe¡a!'itJ cfoteltJ8falfetJ 

. tfn exercicio 
de desmitificación 
e de rein ven'ción 
da . memoria. 
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Convocatórias 

Encontros de 
ensinantes do Morrazo 
A Nova Escola Galega artella os seus 
VII Encontros de ensinantes do Mo. 
rrazo, do 12 ao 15 de Setembro no co
Jéxio público A Rua (infonnación no: 
986-30 39 18). A escola de verán trae 
tres persoas de prestíxio na pedagoxia 
a nivel estatal Javier Carvajal, Fede
rico Martín e Joan Manuel Gisbert, 
que apresentar~n os seus semi11ários 
Libros de arte e arte dos libros, Dra
mática creativa e Obradoiro de fan
tástica respectivamente. Os encontros 
contan con servizo de gardaria é celé
bransc con horário de 4 a 8 do serán. 

X ornadas 
de defensa da bicicleta 
O Club Cicloturista Rodalibre orga
niza as Xornadas de ciclousuárias/os 
galegas/os que terán lugar os dias 9, 
1 O e 11 de Setembro en Cangas, nas 
que traballarán nunha Proposta de for
mación dunha plataforma ou coordi
nadora galega en defensa da bicicleta. 
Está confinnada a asisténcia clubes de 
ciclo-usuários Bicis pola Paz de Chan
tada, Xevale Bici Ecoloxista de Mon
forte, e A Coru¡~ a en Bici. A organiza
ción dispón de balde do ximnásio do 
instituto de bacharelato Maria Soliño 
no que haberá colchonetas e auga 
quente (imprescindíbel o saco de dur
mir) , anque tamén propón como outra 
alternativa os· camping da zona (a 2 
Km. de Cangas) . Maior información 
no (986) 30 47 66. 

Concurso de teatro 
O Pacho 
A Agrupación Cultural O Facho 
convoca a décima edición do seu Con
curso Nacional de Teatro Infantil , ao 
que poden optar todos aqueles autores 
que non teñan publicada obra algunha 
teatral en galego. Cada autor pode , 
apresentar todas as obras que desexe, 
mecanografadas a dobre espazo e sen 
limitación na extensión. Os orixinais 
enviaranse por triplicado, antes do 1 
de Outubro de 1994, ao enderezo da 
A.C. O Facho: Federico Tápia, 12-1º 
C. A CoruAa. O prémio ven dotado 
con 75.000 pta. para a obra gañadora, 
da que O Facho resérvase os dereitos 
de publicación durante un ano a partir 
do fallo. 

Concurso de poesía 
Rosalia de Castro 
A asociación cultural Rosalia de 
Castro de CorneJJa (Barcelona), con
voca a VIII edi1ción do seu Concurso 
de Poesia. As bases do concurso esta
belecen un máximo de l 00 versos e un 
mínimo de 30, anque pódense enviar 
conxuntos de poemas de temática co
mun sempre que non excedan o máxi
mo. Os traballos enviaranse en sobre · 
sen remite e baixo plica. A plica levará 
escrito por fóra o primeiro verso do 
poema e portará os dados persoais 
(nome, enderezo, DNI e teléfono). Os 
poemas enviaranse por triplicado antes 
do 30 de Setembro de 1994, ao ende
rezo da asociación: Federico Soler, 71. 
08940 CornelJa. Barcelona. Os pré-

mios ( 1 º, 80.000 pta.; 2º 45 .000 pta.; e 
3º, 35.00 pta.) fallaranse nas xomadas 
culturais a celebrar pola asociación no 
Outono de 1994. Infonnaclón no (93) 
375 10 54. 

Ámbitos marítimos 
O Centro Unesco da Galiza organiza o 
1 Certame Fotográfico-Visual Interna
cional sobre Ámbitos Marítimo-Cos
teiros de Galicia. O concurso está 
aberto, até o 20 de Setembro, a pro
duccións visuais (fotografías en bran
ca e negro e cor, electrografias insta
Jacions visuais), cun máxim?, de 3 
ooras por autor, que poden ac0ller as 
modalidades: vexetación, fauna, práti
cas pesqueiras, paisaxe, fotoperiodis
mo de acontecimentos ecosociais, de
sembocaduras e deltas, ou ao apartado 
Ria de Vigo. Hai 350.000 pta. en pré
m ios, que se dividen en 50.000 pta. 
por autor e obra. Máis infonnación no 
Apartado de Correos 824. 15780 San
tiago. Ou no teléfono (981) 57 06 92. 

Encontro Mundial de 
Solidaridade con Cuba 
A nación cubana a través das organi
zacións sociais que a- representan bai 
xo o reclamo do movimento interna
cional de solidaridade, convoca a to
dos os que manifestan a sua oposición 
ao bloqueo ao Encontro Mundia(de 
Solidaridade con Cuba na cidade de 
La Habana do 21 ao- 25 de Novembro 
de 1994. A pesar de que o bloqueo , 
x,enocida e ilegal, é repudiado por par
lamentos nacionais e internacionais, 
por organizacións da máis diversa 
orientación ideolóxica e por nomeadas 
personalidades políticas, culturais e. re
lixiosas de todo o mundo, a Adminig.
tración norteamericana sostén o seu 
cerco ao redor do povo cubano. Unha 
chea de asociacións convocan o. En- \ 
contro: Instituto Cubano de Amizade 
cos Povos, Federación de Mulleres 
Cubanas, Central de Traballadores de 
Cuba, Unión de Xovens Comunistas, 
Asociación Nacional de Pequenos 
Agricultores, Comités de Defensa da 
Revolución, Federación Estudiantil 
Universitária, Unión Nacional de Es
critores e Artistas de Cuba, Federación 
de Esudantes do Ensino Méio, Asocia
ción de Combatentes da Revolución, 
Casa das Américas, Movimento Cuba
no pola Paz e a Soberanía dos Povos, 
Consello Ecuménico de Cuba, Centro 
Memorial Martin Luther King, e as 
unións nacionais_ de periodistas, xuris
tas, economistas e arquitectbs e enxe
ñeiros da construcción. Hai unha pro
posta de prezos para os asistentes que 
incluen al0xamento en habitación do
bres (6 noites e 7 días), almorzo e cea, 
transporte entre o aeroporto e La Ha
bana (sempre que coincida coas datas 
do evento, días 19 e 20 de Novembro 
para a chegada e 25 e 26 para a saida). 
Os prezos van a 250 Dolares no Villa 
Panamericana, 300 no Hotel Paname
ricano, 31 O no Hotel Presidente e 380 
no Copacabana. Cómpre facer chegar 
as reservas, listados e lugares de alo
xamento amais de datas e númerQ~ de 
voos de chegada e saida, con 30 días 
de antecipación (20-25 de Outubro) ao 
Instituto Cubano de amizade cos Po-

axenda 
vos: Calle 17, 301 entre H e I. Veda
do. 'Cidade de La Habana. ·cuba. Telé
fonos do departamento de Europa: 
(07-53-7) 32 08 17 e 32 54 05 (cinco 
horas menos en La Habana). 

Encontros Pedagóxicos 
en Compostela 
A Confederación Intersindical Gale
ga (CIG-Ensino), e a Asociación Só
cio-Pedagóxica Galega organizan do 
19 ao 23 de Setembro no instituto de 
bacharelato Xelmirez, os lll Encontros 
Pedagóxicos de Compostela. Este ano 
os encontros con tan con 1 O seminários 
para os que haberá aulas de plástica, 
informática, técnicas de estudo, cién
cias sociais, coñecimento do méio, 
audiovisuais, méio ambiente, xogo 
na Educación Primária, língua e lite
ratura e música. Alguns dos ponentes 
son Xosé Alberte Lorenzo, Horácio 
Medin, Encama Otero, Secundino Gar
cía, Santiago Veloso, Xerardo Agrafo
xo, Luís Otero, Leonor Mazaira, Ma
nuel Espiño, Antón Rozas, Marisa Gil, 
Elvira Cienfuegos, Manuel Soto, Pedro 
Santiago, Ana Trigo, Rosa Femández, 
Maria Alvarez, Manuel Lourenzo, Luís 
Bará, Mercedes Espiño, Manuel Amor 
e Mini e Mero, integrantes do grupo 
folk A Quenlla. Os Encontros tamén 
comprenden unha série de conferén
cias, todos os días a partir das 5,30 do 
serán, sobre "Aproveitamento didácti
co da obra de Luís Seoane" por Xulio 
Cuba, "Debate sobre coeducación e re
for¡na" polo colectivo de mulleres en
sinantes Do rosa ao violela, e as confe
réncias abertas a todas as persoas que 
queiran asistir ainda sep se matricula
ren, "As repercusións labora.is da apli
cación da LOXSE na secundária" por 
Benito A~varez, e "As repercusións la
borais da LOXSE na primária" por 
Xosé Lois Seixo. O Venres 3, ás 5 do 
serán, Pilar García Negro (profesora 
de Língua e Literatura galega na Uni
versidade da Coruña) oferecerá a con
feréncia de clausura "O papel impres
cindibel do idioma galego na función 
docente". O prazo de matrícula vai até 
o l 6 de Setembro, e pode formalizarse 
nos locais da CIG na Avenida deLugo, 
2 A, entrechán (Santiago). Infonnación 
no (981) 59 46 86. 

Animación de bairros 
' ' 

en Vigo 
A ·concellaria de Relacións Cidadás 
de Vigo artella unha série de activida
des en colaboración con várias asocia
cións de viciños dentro do Plano de 
Animación de Bairros. As actividades 
a relizar no mes de Setembro van des
de cursos de fotografía, reciclaxe e ce
rámica, a viáxes ao Cantábrico e se
sións de ximnásia. O programa do plan 
tamén inclue unha Escola de País que 
divide as suas matérias en Evolución e 
análise das 'relacións pais-.fillos, A fa
mília e a escala, e na Atención concre
ta aos aspectos afectivos. Participan no 
plano as aociacións viciñais de San 
Paio de Návia, Fragoso, Salgueira, La
'vadores, San Miguel de Oia, Doblada, 
Saiáns, Bouzas, Matamá, CaJvário , 
Sárdoma, Beade, Castrelos e Poulo. 
Maior información na Concellaria de 
Relacións Cidadás: (986) 81 O 1 OO.+ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ¡; • • • • • • • • • • • •Camiseta 
• Sudadeira 

800 pta 
1.500 pta 

(Máis gastos de envio) 

;, 

• 

Pedimentos a: 

• • • • • • • • • A NOSA TERRA • • 
Príncipe 22, baixo • .. 
36202 Vigo • 
através de cheque : 
bancário e • • especificando talla: • 

ed. • 
pequena, m aana, • . 
grande ou cativos : 

• • • • &••················································· 

O trinque 

_Deportes 

Os programas de 
televisión "descobriron" 
este ano un espectáculo 
que xa había tempo 
viñan desfrutan do os 
galegos: as carreiras de . 

Anúncios de balde 
• Convocatória Vinte anos sem 
Franco. Guardade todas as moedas 

, de Franco. Nao as gastedes, nao as 
entregúedes nos bancos! Para acto de
mocrático a celebrar no 20 cabodano 
da sua morte. Permanecede atentos. 
Seguirao instru~oes. 

• Libro de poemas, Q devalo do mar 
(Compostela, 1993), de Rafa Villar. 
Prezo: l .200 pta. (incluídos os ga to 
de envio contra reembolso). O pri
meiros pedidos receberán, ademai e 
de balde, o primeiro libro do autor, Li
ques da memoria (Edición non venal). 
enderezo: Rafa Villar. Calzada do Car
me de Abaixo, 10-2º C . 15705 Santia
go. (981) 57 61 34. 

• Mestre busca traballo: livrarias, 
editoriais, distribuidor ... ou calquer 
outro. (981) 69 56 82. A Coruña. 

• Carneceria cede direito de explo
tación grátis por non poder atendela. 
Vendo maquinária e ensino ofício. 
(981) 26 09 89. . 

• Rota dos embalses en catamarán. 
Polos encaros de Belesar, Os Peares e 
Santo Estebo. Infonnación no (982) 24 
29 27 ou 24 29 22. Recoméndase re
servar praza. 

• Quero mercar o libro Y o creo en la 
clase obrera de Francisco García 
Salve. Perguntar por Xoán Xosé no 
(981) 32 50 18. Chamar de Luns a Xo
ves, entre as 9 e as 11 da noite. 

• Licenciada bilingüe dá clases de aJe
mán. Todos os níveis. Conversacións e 
traducións. (986) 23 04 54. Vigo. 

• Alugo piso na A venida de Castelao 
(Vigo). Para estudantes. (986) 23 60 17. 

• Aluga-se apartamento-estúdio 
com calefac~om e agua quente. Da
lhe ó sol, ideal para estudante. Gastos 
de comunidade incluído , 36.000 pta. 
(986) 49 06 88. 

• Afeccionado ao futbol galego qui
xera conseguir gravacións das can
cións ¡Hala Celta!, O Ce/tiña e Folia
da do Celta, que cantan os grupos A 
Roda e Luada de Vigo. Escrevede a: 
Xabier Rom.ero. O Lagar.Ruado Ulla, 
l-3~A. 15940 Póvoa do Caramiñal. A 
Coruña. (981) 83 06 77. 

• Alugo casa con xardin en Moledo 
(Vigo). (986) 41 30 03. 

• In Proxecto literário. Unha revista 
artístico-literária a partir dun grupo so
cial-alternativo. Comprende un mono
gráfico A crónica dunha xeración per
plexa, amais ,dun Contido aberto para 
amasar ·as diferentes manifestacións 
artísticas das colaboracións. Racha co 
tabu e colabora connosco. Apartado 
44. 36930 Bueu . 

• Home de 41 anos. Boa preséncia. 
Oferécese como cuidador, chófer e 
acompañante. Tamén traballo diurno, 

Cmema 

Johnny Guitar 
O Mércores 14 as 8,30 do serán, no 
auditório do Concello de Vigo, o ci
ne clube Lumiere proxecta o filme 
Johnny Guitar (EUA 1953) de Ni
cholas Ray. A seguinte película na 
programación do cine clube pásana o 
tvfércores 21, Lei 627 (Franza, 1992) 
de Bertrand Tavernier. A entrada pa
ra un pase vai a 300 pta. o abono 
mensual custa 1.000 pta. Maior in-

carros de bólas. Despois 
de se celebrar a do 
Esteiro (Muros~, o 
Domingo día 11 
celébrase a do Monte da 
Risca no Porriño. Algo 
máis que e pectáculo. + . 

noutumo ou rotativo, como recepcio
nista, conserxe ou vixiante. Toda Gali
za. Seriedade e honradez . Apartado 
521. 15080 A Coruña. 

• Gostaria de receber corresponden
cia de mo~as e mo~os galegos para 
iniciar amizade e ínter-cambiar pon
to de vi ta obre tema de actualidade 
(cultural, ocia!, política ... ) e outros. 
Joám Cario Miranda Carro. Rua de 
Camota, 15-1 11• 15680 Orde . 

• Oferécense pintores con experién
cia para traballar os fins de semana 
na província de Ourense. Prez eco
nómico. O intere ado poden chamar 
ao teléfono (98 ) 24 61 15. 

• Véndense auto-colantes Self-deter
minator (B/N. 8,5x 14,5 cm.). 1,Jn por 
50 pla., dous por 75 pta., tres 100 pta., 
catro ou mái a 25 pta . a unidade. 
Mandar o diñeiro en selos de correios, 
máis un de 29 pta. para gasto de en
vio. Pedido a: S.S. Crea ión . Penedo, 
3. 36930 Bueu. 

• Alugase en Samieira-Praia de 
Covelo, a 30 metro da liña de praia, 
precioso apartamento con praza de 
garaxe para a 2ª quincena de Ago to 
e o mes de Setembro completo. (986) 
73 17 55. 

• Vendo guitarra . Marca Alhambra, 
modelo 3 F. (986) 85 81 74. 

• Aulas de Francés e de Bretón. 
Traducións galego ou castellano. 
Profesora nativa, licenciada en filo
loxia con ampla experiéncia. I abe!; 
Casa Reai , 4-2°. Santiago. (981) 57 
61 03. 

• Vendo esquís e fixación , e tamén 
Scalextric con moitas pista . (9 1) 23 
15 23. 

• Alugo piso con móvei , garaxe e 
tres dormitório . Frente Xe uita (Vi
go). (986) 22 ,79 62. 

• Ocasión. Véndese Dyanne 6, ama
relo, de capotábel. P0-0114-L. Pre
zo: 75.000 pta. Chamar de tarde e noi
te ao (986) 49 07 34. 

• Vendo Volkswagen Golf CL {die· 
sel). Magnífico estado. Matrícula PO
AK. Cor branca. (986) 41 73 2 1. 

• Vendo camión. LU-C. 3.500 e.e. 
Caixa de poliester. Cisterna de acei
ro (6.000 1.). Chamar á noite ao 
(981) 24 02 96. 

• As Juntas Galegas pola Amnistia 
(JUGA), a través da sua reví ta A 
Treu, informa pontualmente da si
tua~om das presas e presos indepen
dentistas galegas assim como das ac
tividades anti-repressivas da organi
za~om. Ao mesmo tempo distribue 
mah.:rial para a solidaridade. Soli
cita informa~om no Apartado de 
Correios 875 de Santiago de Com
.post~la. • 

formación no (986) 22 09 1 O. 

Akixo 
O cine clube Pontevedra pasa o fil
me Akixo ( 1988), o Mércores 14, ás 
20,30 h. e ás 22, 15 h. ra sala de Caja 
Madrid . Akixo dirixida por Juanma 
Bajo Ulloa, conta a históriá dun xo
ven pero prestixioso camello cuia vi
da percorre nos bares e ruas do casco 
vello de Vitória. + 



Teatro 

As viaxes fantásticas 
O Xoves 8, ás 7 do serán en Ponte
deume, o Venres 9, ás 12 do meiodia 
en Carral, e o Mércores 14, ás 6 do 
serán, en Rianxo; os Quinquilláns 
interpretan As viaxes fantásticas diri 
xidos polo próprio autor Gabriel Pe
nabade. 

O llomoltranvia 
en L~eida 
Os dia 9, 10 e 11 de Setembro .celé-
brase n Festival de Teatro de Rua en 
Tarrega (Lleida), no que participan 
100 compañías de todo o mundo. Da 
Galiza vai Ollomoltranvia. Informa
ción no (973) 31 07 3 l/31 08 54. 

Compañia de Maria 
Representan Squash, o Venres 9 ás 
11 da noite, no cine Ribas do Carba
lliño. A mesma compañia volta actuar 
coa obra Fisterra-Broadway, o Sába
do 1 O en Dumbria, e o Domingo 11 
en Fisterra. 

Carlos Blanco 
Coa cgunda entrega de Directamente 
Paco. O Xoves 8 en Viana do Bolo e o 
Vcnres 9 en Pontcarcas. 

Os Qulnquilláns nunha montaxe de rua 

rman 
Teatro do Morcego interpreta a obra 
máis r n1c de Antón Reixa, Dober
man, o Venre 9 no Barco. 

Macb tt 
De Eugene lone co, interpretada por 
Produccións Teatrais do Sur (Tea
tro de Ningure , Teatro do Morcego e 
Tanxarina) . Póde e ver o Xove 15 
en Lalin. 

T atr M ridional 
.O grupo de portugué pon en cena a 
obra Naque de Sanchis Sinisterra, o 
dias 9 e 10 de Scternbro na NASA de 
Santiago. 

Máxia por narices 
O espectáculo do mago Luis Boyano. 
Xoves 8, na Ca a da cultura do Barco; 
Venres 9, na Casa da cultu'ra do Rosal; 
Sábado 1.0 en TriV'es; e Domingo 11 en 
Lousarne. 

Los bellos durmientes 
De Antonio Gala, interpretada por 
Amparo Larrañaga, Maria Luisa Mer
lo, Eusebio Poncela e Carlos Lozano, 
os dias 8, 9 e 1 O de Setembro no centro 
cultural Caixavigo; e 11 e 12 no Teatro 
Principal de Santiago. 

Cabaret Tan Tan 
Por Chévere Teatro o Venres 9 en 
Zas. A mesma compañia pon en cena a 
obra Máquina Total, o Sábado 1 O no 
Barco.t 

axenda 
Exposicións 

Arboreda, de Baley, na Nova Sala de Exposicions de Caixavigo. 

A Amazónia e nós 
Até o 5 de Setembro na sala dos Peira
os de Vigo. Pezas artesáns feitas por 
indíxenas da Amazonia, acompañadas 
de paneis e fotografías da Comisión 
Galega Pro-Amazonia e da Asam
blea de Grupos Ecoloxistas da Gali
za. Abre todos os días de l 7 a 21,30 
h., agás Domingos que ten horário de 
11a14 h. 

Pesqueiros e mercantes 
Até o 9 de Setembro na sala de exposi
cións do Arquivo do Reino de Galiza 
(Xardin de San Carlos. A Coruña). 
Comprende cartas náuticas, planos de 
barcos e maquetas entre outros mate
riais e documentos relacionados coa 
navegación . 

Para] oseph Beuys 
Até o 15 de Setembro, de 11 a 14 h. e 
de 18 a 2 l h. agás Domingos que fe
cha, na Casa da Parra (Santiago). Obra 
de trinta artistas de vários paise . 

Cuba, a loita dun povo 
O pub Joam Airas de Santiago acolle 
un amplo reportaxe gráfico de Delmi 
Álvarez realizado durante a sua están
cia en Cuba. 

Barbanza: património 
cultural 
Mo tra aberta na Casa o Coxo de 
Rianxo até o 18 de Setembro. 

Baley 
Até o 19 de Setembro na Nova sala de 
expo ición Caíxavigo. Aberta os la-

Música 

Praza do Toral 
Actua o grupo cubano de 
jazz Estado de Animo 
(Xoves 8); o conxunto de 
música popular valencián 
Urbalia Rurana (Venres 
9); Tad Shull (Sábado 
1 O); o folk de Santiago 
Dhais (Xoves 15)'; e Los 
Dore e máis Triceraptops 
(Venre 16). Todo á 12 
da noite. 

Barricada 
Rock duro o Sábado 17, ás 
10 da noíte, no Coliseum 
da Coruña. Entradas a 
1.200 pta. 

A Roda e Leilia 
Dous concertos folk en Ri
beira. A Roda o Sábado 10, 
e Leilia o Domingo 11. 

Festivais 
en favor 
de Ruanda 
O Sábado 1 O no coléxio 

borábeis. de 19 a 22 h., e os festivos 
de 1 a 14 h. Segundó Carlos Martí
nez Barbeito, "sen a~~doar de todo a 
fideldade a un certo el sicismo -enten
di do sólo como cont aposición ás 
avangardas deste século- a pintura de 
Baley constitu.e como un referente al
te'7iativo a cánones impresionistas e 
expresionistas, por extraña que pareza 
esta pacífica convivéncia de dous opo
ñentes nunha mesma n:ian creadora 
que asi demostre a sua versatilidade e 
independéncia". ' 

Ramón Rivas 
Expón os seus óleos no café bar Rua 
Nova de Santiago. Até o 30 de Setem
bro. 

Fotopress/94 
A escolma de obras apresentadas ao 
certame fotográfico Fotopress/94 fica 
ex posta no Kiosko Alfonso da Coruña. 
Até o 25 de Setembro. 

Mostra de cerámica 
de Carnota 
Na sua Il edición até finais de Setem
bro na praza de Galiza. 

A cor 
das vangardas 
A Casa das Artes de Vigo expón do 1 
ao 18 de Setembro unha panorámica 
da pintura contemporánea no Estado 
español, ameio do património da Fun-

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

público Chans de Randul- Collegium Compostellanum 
fe (Tui) cos grupos Locca 
Opportuna, Jefeké, Clovers, Iroite, 
Meigállo, Sin Palabras e Unión Pe
nosa. O mesmo dia no Teatro Princi
pal de Ourense ten lugar outro festival 
de axuda a Ruanda no que actuan os 
grupos de danzas Lembranza, Canti
gas e Froles, Lembranzas Galegas, 
Castro Floxo e máis a Coral Ruada. 

Collegium 
Compostellanum 
O Domingo 11 de Setémbro, ás 9 da 
noite, na lgrexa de Ribeira ; e o Luns 
12 na Igrexa de Santo Domingos de 

· Bonaval (Santiago). Dirixido por 
Maximino Zumalave e con Miguel 

dación Argentaría, na mostra A cor 
das vanguardas. Pintura contemporá
nea 1950-1990. Comprende obra de 
Eduardo Arroyo, Luís Gordillo, 
Guillermo Pérez Villalta, Antonio 
Saura e J.M. Sicilia entre outros. 

A. Mouzo 
Expón' a sua obra na galeria Atlántica 
da Coruña. Aberta de Luns a Sábado 
12a 14h.ede 19e21,30h. 

Luís Rapela 
Obra do pintor Luí's Rapela, até o 20 
de Setembro no bar Xentes de Vigo. 

F otopress-94 
A escolma das obras apresentadas ao 
certame Fotopress-94, fica exposta no 
Kios~o Alfonso da '\'.oruña. Até o 25 
de Setembro. 

O lqbo 
Até o 15 de Setembro na asociación de 
viciños de San Paio de Návia (Vigo), 
pódese ver unha mostra sobre a situa
ción do lobo. 

. Casa de Galiza 
A Casa ee Galiza en Madrid abre tres 
exposicions o 5 de Setembro. Pi.nturas 
de Franoisco González Lagares, cerá
micas de Grace Gradin e xoias de Ana 
Maria Gradin. 

Xaquin Carpinteiro 
Expón as suas pinturas no café Ardora 
(Afonso X O Sábio, 5. Vigo). Até o 1 O 
de Setembro. 

Montse Cea 
Expón as suas pinturas até o 17 de Se
tembro no pub Modus Vivendi (San
tiago). 

Luís Seoane e o libro 
galego na Arxentina 
X. L. Axeitos e máis X. Seoane coor
denan a mostra Luís Seoane e o libro 
galega na Arxenlina, que expón o Mu
seu Cario~ Maside (Sada) . 

Bienal de Arte 
de Pontevedra 
A XXITI -edición da Bienal de Arte de 
Pontevedra fica aberta no Pazo Provin
cial con obra de Juan 1Jsle, Namste e 
de novos mestre1> alemáns da colección 
Grothe do Kunstmuseum de Bonn; 
no Teatro Principal onde expoñen par
ticipantes no certarne No-\lOs Valores 
94; e no edificio Sarmiento do Museu 
Provincial, que acolle unha mostra de 
Virxilio Blanco (1896-1948).t 

Zanetti ao piano. O progra
ma comprende pezas de 
Rossini, Brahms e Schu- -
bert. 

Festival 
de música 
da Coruña 
O día 13, no Pazo de congre
sos da Coruña dentro do I 
Festival de Música da Coru
ña, trios e cuartetos de corda 
con Ondrej Lewit (violín 1), 
Vladimir Prjevalski (violin 
II), David Quiggle (viola) e 
Gabriel Tanasescu (chelo). 
O programa inclue pezas de 
Beethoven , Dohnanhyi e 
Brahms. 

Banda de gaitas 
O Pedrón 
Actua o Luns 12 en Arzua. 

Orquestra 
sinfónica 
de Galiza 
O Xoves 15 de Setembro no 
centro cultural Caixavigo 

(Vigo), oaixo a dirección de Víctor 
Pablo e con 1'rystian Zimerman ao 
piano. 

Piel d'toro 
O Xoves 8, ás 11 ,30 da noite no Nova 
Olim.pia de Vigo. t 
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O Rosto da Máscara. Auto-repesen
tac;ao na Arte Portuguesa. 

Os rostro da máscara. Auto repre
senta<;áo na arte portuguesa, até Ou
tu bro no Centro Cultural Belém (07-
351-1-301 96 06). Alexandre Pomar 
(no periódico Expresso) define a rnos
tra como: um panorama-inventário da 
prática do auto-retrato na arte portu
guesa dos séculos XIX e XX, que tro
cou o rigor de un levantamento históri
co e crítico por algumas opc;oes apenas 
ideossincráticas. Fado: vozes e som
bras, até final do ano no Museu Na
cional de Etnología (07-351-1-301 52 
64). Unha inéruta visión do fado , que 
fai un tratamento científico' do tema 
ameio dunha relación apaixoada co 
motivo. A mostra é respo abilidade de 
Joaquim Pais de Brito, Benjamín ne
reira, Vítor Bandeira e antónio Belém, 
prescinde de exceso de n1ateriais para 
resaltar a presenza e o significado dos 
obxectos expostos. Escultura angola
na, até o 30 de Setembro no Museu 
Nacional de Etnología (07-351 -1-301 
52 64). Unha importante pesquisa mo
nográfica levada a cabo por Marie 
Luise Bastin. Anos 60. Anos de rup
tura. Urna perspectiva da arte por
tuguesa, até fin de Setemb.ro no PaJá
cio Galveias (07-351-1-797 13 26). 
Anos 60 na arquitectura 
portuguesa, até fin de Setembro na 
Sala do Risco (07-351-1-888 40 69). 
Lisboa subterránea, até 31 de De
cembro no Museu de Arqueologia (07-
351-1-36 00 00). Lisboa en movi
mento no Museu da Cidade até Outu
bro, cun voluminoso catálogo que fai a 
síntese sobre as transformacións da ci
dade moderna. 7 Olhares. Cem anos 
na vida de urna cidade, colectiva de 
fotografía, até 30 de Setembro no Ar
auivo Fotográfico Municipal (07-351-
1-886 23 32). Desenhos italianos no 
Museu de Arte Antiga, unha escolma 
de pintura~ do Museu das Janelas Ver-· 
des. Originais italianos dos séculos 
XV ao XVllI, Mantegna, Rafael Santi
zo, Giulio Romana, andrea .de Sarto, 
Tiziano, Veronés. 

Teatro 
Ode poética (a Solo) , os Martes ás l2 
da noite, 'até o 7 de Setembro no antigo 
Palácio Pina Manique (07-351-1-315 
06 08). Sobre textos de Camoes, Pes
soa, F. Espanca, Cesário Verde, Boca
ge, Álvaro de Campos, e Antero de 
Quental entre outros. Dirección e inter
pretación a cargo de Nuno Miguel Hen
riques. Maldita cocaína, Martes, Ven
res, Sábados e Domingos, ás 1 O da noi
te no Teatro Politeama (07-351-1-343 
12 00). Obra de Filipe La Féria, inte
pretada por él mesmo xunto con Fer
nando Serafim, Varela Silva, Rita ribei- · 
ro, simone de Oliveira e Manuel Coel
ho. Babylonis, até o 18 de Setembro, 

· de Mércores a Domingo, ás 19,15 h., 
no Teatro da Trinidade (07-351-1-34 
00 00). Textos de Jorge de Sena e Ca
n10es, encenacíón de José Moura Ra
mos polo elenco do Teatro do Tejo.• . 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telf. 

(07-~Sl-l) 346 06 50/41. 
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Ribadávia reviveu a ldade Média nas VI Festas da lstória 

De como o ribeiro 
gañou a partida ao cubata 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

O alto da Fontefria está envolto 
nunha néboa própria do mes de 
Decembro. Na estrada non se 

ve dous metros adiante. Semella o túnel 
do tempo no que non se sabe que hai 
máis aló. A dúbida esvai axiña como a 
néboa, cámbia o tempo metereolóxico e 
o cronolóxico. Agora vai un sol momo e 
alá embaixo, -nun val, hai tmha ·vila, Ri
badávia, qµe se resiste a entrar no sé
culo XXI. 

Estandartes, cabaleiros, reis e raiñas .pe
ro tamén mendigos, leprosos e mulleres 
de mal viver povoan esta vila medieval 
onde o tempo se parou no século quince. 
Non hai veículos a motor nen máquinas 
de Coca Cola. Ainda non se inventou a· 
cadea de montaxe e ferreiros, prateiros, 
canteiros, cesteiros, palilleiras e fiadeiras 
traballan ao seu aire mentres, con disi
mulo, posan para quen queren fotografar 
o século XV e levalo para casa. 

As contradicións 
do século XV 

O que si saben os viciños desta Ffiba
dávia medieval é como funciona o troco 
de divisas . Os visitantes forman colas 
para cambiar a feble peseta polo mara
vedí. "Carallo! Nen que foro dolar! Ou é 
que coa peseta xa non vimos nen a Ri
badávia?", berra un home ao ver que lle 
dan novecentos maravedis ao ter entre
gado mil pesetas. 

Moitos son os que chegan ao bairro xu
deu con roupas deste século, os paisa
nos abraiados por estas roupaxes alú
ganlles bonitos traxes da ldade Média. 
Alguns non se atreven porque pensan . 
que ainda non está chegado o Entroido 
pero os máis deciden cambiar de época 
para ver se rematan os problemas do 
"pro_greso" por un dia. "Mamá, eu quera 
ser raiña, non pobre", di unha nena ao 
comprobar que a nai quer vestila de 
simples manceba. 

Calquer baixo convértese nunha taberna 
Y· medieval onde os guerreiros toman un vi

ño, iso si, cun teléfono móbil pendurando 
da túnica, .. non vaia ser que se quente a 
contenda e haxa que abandoar a troula. 
Xa, á tardiña, as borracheiras son o máis 
comun na antiga xudaria de Ribadávia. 

Uns mozos insultan a outros: "xudeus" .e 
os outros replican "paragüeiros". Todos 
escachan da ris·a mentres meten outro 
grolo do ribeiro. 

Pasan das dez, 
retíranse as famílias 
mentres a mocidade 
proba a-noite medieval, 
todos bailan bakallau e 
suben ao karaoke 

A ldade Média e as discotecas 

O repertório musical é inesgotábel. Des
de A Virxe de Guadalupe até Pausa, pou-

. sa, nos mesóns a xente non cansa. No 
intermédio, outra botelliña de viña mália 
que rion haxa xa cuneas para beber. Un 
tam-tam óuvese en todq. a vila, semella o 

Aquí atopará a seguridade que necesita: 

i. 

Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección, 

extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes, 

C.P. TV, central receptora de alarmas, etc. 

TODO EN SEGURIDAD.E 
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. A. IGLESIAS 

eco dos tambores que soan antes de os 
guerreiros partiren para algunha cruzada. 
Pero trátase duns mozos de Vigo, toliños 
poi a p.ercusión, que enchen a Praza 
Maior coa sua música. As únicas que 
non se moven son as figLI.ras do xadrez 
xigante, atentas á próxima xogada. 

As adegas esgotan o viño e a empanada, 
a louza remata esnaquizada polo chan . 
Comézanse a misturar séculos e bebidas 
cos cubatas, porque xa son máis das dez 
e o bandullo escoce con tanto ribeiro. As 
famílias retíranse mentrss a mocidade, 
sen compromisos, decidé probar a noite 
medieval. Príncipes e princesas, loitado
res e taberneiras bailan bakallau ou su
ben ao karaoke para experimentar o fe
nómeno dos micrófonos. 

Alborea. A Praza Maior está baleira. Os 
estandartes seguen ondeando no caste
lo. Viver todo un século nunha soa noite 
deixa unha resaca tremenda. Ainda que-

. da un pub aberto onde os nostálxicos do 
século XV resístense a entrar nun novo . 
día. Unha moza quéixase ao camareiro 
de que lle cobre cen pesos por un cuba
ta. Un borracho amormado na esquina 
da ba'rra, ergue a cabeza e olla para 
ela."Oes, nena, que as festas da lstória 
xa remataron".• 

Seguridade A-1 

TRES EN RAIA 

Bebeto 

•VÍCTOR F. FREIXANES 

O problema de Bebeto é a mo
rriña. Córneo a saudade. Con 
isto non contaba Xabier Seoa

ne, nin Manolo Rivas, nin os escrito
res coruñeses que no ano 85 pedían 
un futbol atlántico, unha nova frontei 
ra que, na épica do balón, unise ga
legos, portugueses, irlandeses, esco
ceses, bretóns e, naturalmente, bra
sileiros nunha grande 1rmandade. 
Son as razas celtas , que non saben 
vivir lonxe da patria , miña casiña, 
meu lar. 

A Bebeto mátao a morriña. Cando es
tá aquí, nas brétemas coruñesas, aín
da menos mal. Pero cando soan os ' 
tambores e os ritmos quentes de ser
tao, a brisa do salseiro na praia, a luz 
de Olinda, o arrecendo do mar da Ba
ía, aire de mel e de canela, é como 
cando aquel paisano naso do val do 
Deza ou da Arnoia escoitaba o canto 
da gaita en Buenos Aires: acabouse o 
mundo. A volta ó traballo -igual que 
para os nasos galegos de Londres de 
Hannover ou de Xenebra- faise inso
portable. Non hai máis que ver estes 
días as caras nos aereoportos , os ros
tros abatidos nas gasolineiras e nas 
estacións de ferrocarril. 

Lendoiro debería sabelo. Non hai for
za que pare este trebón , este furacán 
do sentimento, este desacougo. "iEU 
morro!", dicía o Panchito de Castelao. 
Todos somos Panchitos. + 

VOLVER AO REGO 

P ara evitar que desaparecese a 
S.D. Compostela, o concello de 
Santiago fíxose coa maioria de 

accións do clube. Agora o presidente 
Caneda láiase de que o estádio só 
ten un dez por cento de asisténcia e 
di que alomenos deberia pasar por 
taquilla un vinte por cento dos vici-

. ños. Traducida a unha cidade o ta
maño de Madrid, a afluéncia que re
clama Caneda seria de oitocen~as mil 
persoas. 




