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·As solicitudes multiplican por t5 as prazas ofertadas e elimináronse 645 postas respeito ao ano pasado 

Universidade; acceso limitado 
As ofertas nas titulacións con numerus clausus disminuen; o número de solicitudes chega a multiplicarse por 15; dos 128 centros universitários, 113 teñen acceso li
mitado; nos últimos 15 anos as trucas universitárias teñen subido nun 450%; as bolsas só chegan para o 5% dos matriculados e os alumnos galegas teñen un tércio 
menos de orzament~ que no resto do Estado. Esten son alguns dados que ilustran, a comezo de curso, a outra selectividade que existe nas Universidades galegas. 

(elta·Deportivo, 
un derbi 
·con estrelas 
dé importación 
"Este derbi ten máis de brasileiro 
que de galego", dicia unha afeizo
ado rindo antes de entrar en Ba
laidos o Domingo 8 de Setembro 
mentres esperaba diante das por
tas. Eran moitos os que ao ser in
terrogados pola auséncia de gale
gos no Celta-Deportivo (1 -1), res
postaban que a competitividade 
entre as equipas e a senténcia do 
caso Bossman ian perxudicar á 
canteira. Coa marcha de Vicente 
e a cesión de Carlos, non xoga 
nengun galego no Celta. Tos
hack, pola sua parte, fixo frente 
aos comentários dando xogo a 
catro galegos: Fran, titular, Vi
queira, David e Deus, do que dixo 
que tiña un grande futuro no fút
bol. Miles de millóns nas novas fi- V') 

chaxes internacionais para os ~ 
que este derbi foi a primeira toma ~ 
de contacto co país. (Páx. 14) <i 

BABE, 
O PORQ~O VALENTE 

Dick King-Smith . 

Un fermoso e divertido conto que 
engaiolou ós nenos de todo o mundo. 

Traducción de ÁJvaro de Prado. 
Ilustracións de Manuel Uhía. 

/jf0~rc 
:1$/e1te 

!J!xhr:·l1:i.1' 
ga x1a 

\l 1 btlt t I I t YO tan as mo 1 11ac1ons agrarias. Os gandeiros galegos sab~n que o único xeito de non pagar a supertaxa e salvar o sector é 
, con fortes protestas. 
· · · 1 1 Agora están estudar se 

ASÁS 
DEXENOVEVA 

UxíaCasal 

A historia dunha simpática galiña que 
non se resigna a pasar a vida pechada 

no galiñeiro · 
Ilustracións de Manuel Uhía. 

As festas 
tradici.on~is quedan 
sen xente por non 
renovarse a tempo 

As festas tradicionais sofriron 
un forte cámbio de hai cuaren
ta anos para acá. A aparición 
das orquestras e das verbe
nas, antes proibidas polo fran
quismo, foi parella aos cám
bios sociais. A fihs de século a 
sociedade galega evoluiu exis
tindo novos xeitos .de diversión 
para a xuventude, mais as fes
tas seguen realízándose mi
méticamente. Alguns dos in
tentos de renovación tamén 
fracasan por descoñecimento 
da realidade ou por · incluir mo
das importadas ._ (Páx. 21) 

Fraga, 

ir primeiro a Madrid ou 
sacar os tractores. ·A 
unidade de productores 
e empresas seme.lla 
imprescindíbel para 
lograr doblegar ao 
governo como xa 
ocorreu en ocasións 
precedentes. A ministra 
Loyola del Palacio, 
segundo lle contestou 
ao BNG no Parlamento 
en Madrid, está de 
acordo coa exposición 
dos nacionalistas, pero 
segue afirmando que 
hai que pagar a multa. 
Fraga, pretende aprazar 
o pago da cuota máis 
alá das eleicións 
autonómicas, mentres 
no PP hai un forte 
descontento interno, 
puidendo comezar unha 
sublevación semellante 
á da ESO, por 
considerar que existe 
unha clara claudicación 
ante Madrid que lesiona 
os intereses 
económicos directos de 
moitos dirixentes. 

o recadeiro 
Fraga lribarn·e reeditou ou seu maratón ministerial_ en Madrid pa, 
ra trasladar á opinión pública galega a idea de que non só está 
en plena forma física senón que non fracasou a sua política. 
Mais, na vez de oficiar corno Presidente galego, demandando· as 
necesidades da nosa nación, ainda que moitas non as · puidese 
conseguir, convértese en portavoz para Galiza do Governo cen, 
tral, asumindo plenamente a sua política e apresentando como 
logros, nun pinchacarneiros informativo, o que só son claudica, 
cións. Fraga, privado de poder ~statal, segue a ter a cabeza no 
Estado, convertíndose en recadeiro de Aznar. A viaxe, xa se sa, 
bia desde un comezo, non podía ser outra cousa que unha cam, 
paña de irnaxe. O xefe de prensa dun ministério comentaba asi a 
visita: "Fraga nunca escoita; chega, fai unha análise da situa, 
ción, realiza as propostas-, dá as respostas, marcha e, despois, 
con talle á prensa as suas irnpresións". De m inistério en rninisté, 
rio volta a sentir a sensación de andar por Madrid a chifrido de 
serea. Te~pos, tempos.• · 
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Máis da metade_ dos estudantes que solicitan titulacións con límite de prazas 
non poden estudar ~ que queren 

Os numerus clausus, a segunda selectividade 
*MÓNICA CURRAS - PAULA BERGANTltiios 

O curso académico 96-97 inaugúrase cuntia xeralizada diminución da oferta nas titulacións con numerus clausus, que 
se materializa na desaparición de 642 prazas. O número de solicitudes chega a m~ltiplicar por 15 o número de pra
zas ofertadas polos centros. Dos 128 centros cos que canta o sistema universitárió galega 113 teñen aceso limitado. 

probar sele.ctividade non é sufi
ciente. A entrada á uhlversidade 
a través do· critério de numerus 
clausus fai cada vez máis nece-
sario dispor 

primeira opción solicitada. No 
pasado ano máis da métade dos 
alumnos que pediron titulacións 
con límite de prazas, non conse-

guiron entrar no 
dunha boa média A 
para poder co111- un mes 

centro desexado. 
En total , 6 .11 5 
acabaron matri
culado's en ca
rreiras que tiñan 
entre a segunda, 
terceira ou as 
restantes prefe
réncias. 

petir pola praza
desexada. Facul
dad es como Fi
loloxia Inglesa na 
Universidade de 
Santiago de 
Compbstela 
(USC) súmanse 
este ano á lista 
de titulacións que 

do comezo do 
curso escolar 
23 titu lacións 
teñen pechadas 
as listas. As notas requeri

d as en cursos 
pasados provo
can que moitos 
estudantes re
núncien desde 

ofertan un núme-
ro de prazas limi-
tado. Son os nu-
merus clausus os 
que tan Gase iilacesíbeis titula-

. cións como Mediciña, Fisiotefá-. 
pia ou Ciéncias da Información.' 
A dificuldade para ~ntrar na titu- . 
lación desexada ·agrávase no 
curso 96~97 coa redución de 
prazas fixada para a maioria das 
escolas e faculdades. 

Antes· de apresentarse á proba 
de seledividade o alur.ino vese 
abrigado a-cubrir unha preinscri
ción de matrícula na que esta
belece as suas preferéncias. 
Pasarán como mínimo dous me
ses até que saiba se a sua mé
dia académica e dabondo eleva
da como para poder entrar na 

un prime-ira momento a solicitar 
séqüer a matriculación en· de
terminados centros ou faculda
des. Segundo o vicepresidente 
da Comisión lnteruniversitária 
Galega, Alexandre Pazos, 
"eles mesmos se autorregu
lan". Por· isa as listas que dan 
conta do número de peticións 
por titulación han tomarse co
mo mostras reducidas da ver
dadeira demanda. O caso de 
Ciencias da Información ilustra 
á perfeición- isto. Das arredor 
de 2.000 persoas que hai cinco 
anos se desputaron as cen 
prazas da primeira promoción, 
pasouse ás 644 que a solicita-

ron como primeira preferéncia 
o ano pasado. Ainda así, as 
listas seguen a amasar un des.
fase entre oferta e demanda. E 
o caso de titulacións como Fi
sioterápia que con só 60 pra
zas que oferta para toda Gali
za, foi solicitada por máis de 
mil estudantes . 

Co numerus clausus preténdese 
re~trinxir o número de persoas 
matriculadas en función dos re
cursos cos que contan os cen
tros. Pero moitas das organiza
ci6ns estudiantis manifestan o 
seu rexeitamento a este filtro de 
entrada. "A limitación de prazas 

Cincocentos 
alumnos menos 

A. PANARO 

Este ano elimínanse 642 prazas 
a repeito das ofertadas polo Sis
tema Universitário galega o cur
so pasado. A Universidade de 
Vigo é a que diminue máis a 
oferta: nove titulacións do cam
pus de Ourense e oito no de Vi
go, que supoñen un total de 239 
alumnos menos en primeiro cur
so. Destaca o caso das licencia
turas de Económicas, Empresa
riais e Enxeñeria Técnica Indus
trial que reducer:i, cada unha, 25 
prazas. Só duas titulacións, as 
Enxeñerias Industrial e de Mi

é unha solución 
f áeil ao poblema · 
da masificación 
que impide· a libre 
eleición do ensi
no -explica Lui- _ 
sa González, 
membro do Con
sel lo Nacional 
dos Comités 
Abertos de Facul
dade (CAF) e do 
Claustro da USC. 
Máis que un pro
blema de falla de 

N~ Universidade 
de Santiago tr~ce 
titulación con 

nas , aumentan 
as prazas. Ainda 
así a cifra non é 
significativa. Dan 
entrada a só dez 
alumnos máis ca
da unha. 

recursos econó-
micos estamos a 
falar da necesida-

numerus clausus 
reducen prazas 
con respeito ás 
do aho pasa~o. 

Entre os campus 
ferrolán e o coru
ñés, na Universi
dade da Coruña 
e.ntrarán 196 
alumnos menos 
que o ano pasa
do. E a cifra mé
dia non sobrepa
sa os douscentos 

de duns bons critérios de distri
bución -por parte das autorida-

porque hai unha titulación, a Di
plomatura en Relacións L.:abo ~ 

des educativas!'. ' · · ' ' Piis~ á páxina seguinte 



.· 

12 DE· SETEMBRO .DE 1996 

Ven da páxina 
anterior . ' 

rais, que 
amplía en 
33 o seu lí
mite de ma
triculados 
no P,rimeiro 
curso. As re
d u ció ns 
máis signifi
cativas dán
se nas duas 
titulacións 
de Arquitec
tura, preci
samente un
ha das máis 
deman
dadas. Así, 
en Arquitec
tura -¡écnica 
elimínanse 
56 prazas e 
na outra, 
que o curso 
pasado 
chegou a 
ter máis de 
cincocentas 
solicitudes 
só en pri 
meira prefe
réncia , eli-

_ mí na ns e 
23. No cam
pus de Fe
rro! a reno 
vac1on do 
plano aca
dém ico vai 
ainda máis 
alá. A tradi 
cional Enxe-

_, 

ñeria Técnica Industrial pasa a 
impartirse en duas titulacións 
distintas : a referente á electrici
dade e a relativa á electrónica 
industrial. Pero entre estas duas 
especialidades, demandadas o 
ano pasado por catrocentas se
senta e oito persoas, a oferta é 

A. IGLESIAS 

Matemáti
cas[ carrei
r·a s que, 
p.o r o utra 
banda, non . 
se caracte
rizan por 
unha .exce
s Vv a de -
rñan ·da. 
N·este sen
so enténde
se ~ redu
cióñ de Me
diciña co
mo un ca$o 
con ·agra
vante, · xa 
que se eli
minan dez 
prazas 
nunha titu- . 
!ación que 
xa viña 
tendo unha 
demanda 
que multi
plicaba por 
sete a sua 
capacida
de. Pero o 
aceso á 
universida
de de Com
postela non 
se ve difi
cultado só. 
por estas 
reducións. 
O . estabele
c i mento 
dos nume -. 
rus clausus 
en Filoloxia 

Inglesa, carreira sempre con 
prazas ilimitadas, pode ter con
secuéncias máis graves. 

Todas estas restricións que en-· 
gade o novo ano académico se
mellan ir cara unha mesma di
rección : a aplicación dunha polí

só de 200 pra
zas , fronte ás 
trescentas da an
tiga carreira. 

Entre os campus 
ferrolán e o 

tica de control e 
freo á ampla de
manda universi
tária dos últimos 
anos . As conse
cuéncias mate
riaJízanse en lis
tas ·de espera 
que multiplican 
até por quince, 
caso de Fisiote-

Na Universidade 
de Santiago tre
ce titulacións con 
numerus clausus 
reducen prazas 
con respeito ás 
do ano pasado . 
Veterinária e En
xeñeria Técnica 
en Explotacións 
Forestais , no 
campus de Lugo, 
e Bioloxia, Medi-
ciña e Química, 

coruñés, na 
Universidade da 
Coruña entrarán 
196 alumnos rápia , o numero 
menos que o ano de prazas oferta

das . Asi , di'spor 
pasado. dunha média· que 

se achegue ao 
sete convértese 
en condición in-

no de Santiago, son algunhas 
das afectadas . En total 174 
alumnos menos fronte aos 35 
que aumentan ~ntre Física e 

dispensábel para 
poder aceder a moitas destas ti
tulacións. A un mes do comezo 
do curso escolar 23 titulacións 
teñen pechadas as listas.+ 
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En Sant~~g_o a entrada:de capital _pr!vado supera xa as recomend~cións da OCDE 

Nos·. últimos 15 anos as taxas universitárias 
teñen subido arr~or dun 450% 
O·financiamento das Úniversid·a~ 
des galegas depende funda-

. mentalmente das taxas de ma
trícúla e do Plano de Financia
mento do Sistema Universitário 
Galega, aprobado polo Parla
mento. Os parámetros para a 
concesión de subvencións -públi
cas através deste Plano son o 
número de alumno aos que se 
prevé dar acollida e q de centros 
nos que escolarizalos_,_ Mais os 
dados do pasado curso confir
man o desfase que existe entre 
as previsións de alumnos iniciais 
e o posterior número de matrícu
las reais. As universidades de_ 
Santiago. e a da Coruña, po·r. 
exemplo, superaron en máis de 
8.000 e 6.000 alumnos, respeitj..¿·., 
vamente, o número de matricu
lación previsto. Actualmente os 
tres reiteres cifran en nove mil. 
millóns a débeda que a Adminis
tración ten .c~a _Universidade. 

No futuro as -universidades terán 
que negociar" ano por ano ·coa 
Administración as suas necesi
dad~s. sen que-exista, como até 
o de agora, unha planificación 
plurianual. A proposta deste mo
delo anual topou desde o seu 
anúncio co rexeitamento dos , 
tres J~itores e da oposición par-_ 
lamentária .. Segunqo eles Q sis-· 
tema de planos plurianuais per
mite prever con anterioridade os 
recursos dos que se vai dispor, 
condición indispensábel de cara 
a implantar novas titulacións, 
construir centros ou contratar 
novo profesorado. · 

. .. 
cesário coñeGer os orzam~ntos 
para poder elaborar as progra
macións dos vindeiros anos. Pe
ro a proposta elaborada polo 
BNG na que se solicitaba a pre
sentación no Parlamento, para o 
debate e aprobación, dun novo 

· plano de financiamento-pfurinual 
que permitise consolidar o siste
ma universitário galega e mello
rar o seu nivel de calidade, toi re
xeitada polo Partido Popular. 

A selectividade económica 

A progresiva privatización . do 
sistema universitário, ~através 
da suba das taxas, froito da fa
lla de previsión nos orzamentos 
públicos póderi? ser -unha d.as 
com~ecuérícias do finacíamento 
ano a ano. A suba dos p·rezos 
de matrícula nun 5% fronte ao 
3% recorpendado polo 9onse
llo de Universidades e o recar
go pun 25% a partir da terceira 
matrícula aprobado polo Con
sello da Xunta .,de Galiza, para 
este curso, non é unha novida
de. Nos últimos 15 anos as ta
xas universitárias teñen subido 
arredor dun 450%. 

O reéargo nas matrículas como 
via para cubrir os ocos orza
mentais criados pala admini?
tración, topa co rexeitamento 
de boa parte dos ·estudantes. 
Segundo os CAF detrás da su
ba das taxas agóchase o inten
to de solucionar o problema de 
masificación da universidade a 
través da exclusión de sectores 

- do estudantado con menos ca- · 
Os reiteres manteñen que é ne- pacidade económica: 

A IGLESIAS 

Fronte á falta dunha universida
de totalmente gratuita, as bolsas 
apreséntanse como un el~men
to fundamental para superar a 
selectividade económica. Mais o 
numero de becas concedidas 
está moi lonxe de dar cobertura 
ao total de solicitudes apresen
tadas. Só na Universidade de 
Santiago de Compostela das 
máis de doce mil solicitudes feí
tas o ano pasado só se conce
deron 7.864. Esta cifra repesen
ta pouco máis do 17% dos alum
nos matriculados a use. 

Mínimos para 
o ensino universitário 

O gasto por., alumno en Gaiiza 
sitúase 17 pontos por baixo da 
média que adican os países da 
OCDE. Se no Estado español o 
módulo por alumno era de case 
300.000 pesetas no 1993, en 
Galiza prevías.e investir para o 
96 270.000. Namentras os paí
ses da OCDE, segundo dados 

· extraidos do Informe sobre fi
nanciamento do Consello de 
Universidades de Decembro do 
94, adican por termo médio o 
1.5% do PIB á ensinanza. uni
versitária, o Estado español adi
ca o 0.72%, e a Xunta de Galiza 
unha cantidade ainda menor. 

Facer fronte ao esforzo de fi
nanciamento que se precisa no 
caso das tre.s universidades 
galegas empeza a provocar a 
progresiva entrada de capital 
privado. O reitor da USC, O ario 
Villanueva, xustifícase na ten
déncia europea a acadar un 
20% dos ingresos a través do 
financiamento priva.do, pero a 
captación de fundós privados 
nesta universidade xa sobarda 
en máis de catro pontos as re
comer'ldacións da OCDE, fixa
das nun 16% . . _. 

Fronte a entrada do capital pri
vado, os Comités Abertos de 
·Faculdade manteñen que só o 
financiamento público permite 

-asegurar ~gualdade entre quen 
desexan aceder ao ensino . 
"Os mecanismos de mercado -
explica Luisa González-_non 
son os acaido& p·ara garantir 
unha asinación axeitada dos 
recursos no· campo da investi
gación supe~ior": + 

As· dUas selectividades , I 

,' 

A educaci9n e a instrución non só foi sempre unl;Ja crt:¡cimento.das u_niversidades privadas. O aumento qu~iran ; tratando !ogo, nos últimos cursos, de voltar á 
bandeira da esquerda, senón o método de mudar a da matrícula, o 450% nos últimos 15 anos en pública, pois segúe a ser moito máis alto o nível e os 
sociedade. Pola contra, a d~reita sen:ipre tivo no Compostela,· ten a .sua. expresión n~gativa na --" 1,f - :~.títulós de máis pr:.e$Jíxio. · 
sistema educativo o seu millar bastión clasista, valado 1 .. red.ución daS. bofoas. e da sua cuantia, que agora" só . . "" . . ·, .. ,. · ·. . 
detrás do que se parapetaban os seµs priviléxios , poden acadar· ao ·17% ·dos estudantes; O ·aumento -~. N~ Gal iza, co perpetuo desgoverno da dereitq 
impedindo a.mobilidade social."A Universidade . .de demanda leva a -que se redu'zan·prazas e .se .- añtigalega, os recortes orzamentários son ainda 
funcionou sempre cpmo p"Srpetuadora-de priviléxios implanten:uns numerus clausus cada v~z mais _maiores, vendase agravados polo déficit xa histórico, 
que se transmitían de_pais a fillo~ tanto através dos ríxidos. ~ até o ponto de que .os alumnos universitários galegos 

- títulos carpo do próprió coñ'ecim~nto ao' que non . · teñen para o ano 1996, duascentas setenta mil . · 
podían ace~er a maioria das. clases popul~re.s. N_a .: . fu.ndonan a_si d~as s~lectiyidades perfect~amente ~pesetas, fT1entres que o no resto do Estado xa.tiñan 
Galiza, a maiores, füncionóu como médio de .~ . - coordenadas·: unha económica e outra académica. Os en 1993 frescental mil pesetas por estudante. A esta 
colonización. . . ". ·' .. fillqs-das cla§es. privilexiáqas, estu_dantes .en coléxios escasez de rec_ursos, na.que incide a política clientelar 

: de PG!go, teñen un millar c_urrículum_"o que lles pe~ry,iite ;e caciqui.I do PP.-á hora de estruturar ás universidades 
O desmantelamento da urílversidade pública e a· Íogo da selectividade optar a aquelas.carreiras tjue ·con criacións e desdoblamentos de fae1:.1ltades 
política de restrinxir a chegada a ela dos menos ~ desexen, en m.iJlores condición~;, p9is eses coléxios -segundo o parámetm eleitoral, é preciso uriirlle a 
favorecidos socialmente vai parella ao próprio aumentan as notas dos cursos sitemáticamenté, cando ·_ n.ecesjdade que teñen as equipas reitorais de negociar 
derribo do Estado do benestar e ao empuxe do . non mercan os exámenes.ele selectividade para que q:>a Xunta, ano a ano, os orzamentos , impedindo toda 
neoliberalismo. Os:reco.rtes orzamentais que eivan aproben os seus P-Upilos. Se ainda asi noí) o . planifiqación. LonxE? parece quedar aquela petición de 
:ás universidades púb-lic;as e impiden a calidade do conseguen sempre teñen o recurso de matricularse ensino galega, gratuito e popula. _• 

1 , .~~SÍ,11?;· !~Q-~!Jt ao mesmo témpo, o seu reflexo nl!l_ll v _ ~, Jlµfl!i? ~univEir~Ldp.,d,e,_prj~~d~ psira f~c.e! ~qarre i ra que ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 

Os milleiros de manifestantes estaban convencidos de que esta era só a primeira batalla • . 

O representante de Xóvenes Agricultores foi recibido con abucheos 

Milleiros de persoas . , 

- ..! .. , 

- . . . 

acuden a Compostela-· para-manifes~arse contra da supertaxa 
Arredor de 15.000 persoas chegadas .de to_da 
Galiza participaron o pasado Venres 6 de Se
tembro na manifestación convocada pola Mesa 
do Leite para esixir solucións diante da falta de 

resposta d.o Ministério de Agricultura, ante a po
síbel aplicación da supertaxa aos produtores 
excedidos e pola auséncia de medidas qu-e ase
guren o. futuro das .explotacións do leite galega. 

Os gandeiros e gandeiras asistentes aseguraron 
que se non se lle dá unha saida imediata a estos 
problemas están dispostos a percorrer cos tracto
res as ruas compostelanas e incluso ir a Bruxelas. 

-0- PAULA CASTRO 

Gandeiros procedentes de toda 
Galiza acudiron á manifestación 
convocada palas organizacións 
profesionais agrárias Xóvenes 
Agricultores, Unións Agrarias, 
Sindicato Labrego Galega, Unión 
Sindical Agmria Galega, Coope
rativas Agrarias de Ferrol, Aso
ciación Galega de Cooperativas 
Agrarias e a Asociación de Em
presas Lácteas da Galiza, todas 
elas integrantes da Mesa pala 
Defensa do Sector Lácteo Gale-: 
go. Tamén apoiaron a convoca
tória sindicatos e partidos políti
cos como GIGA, UGT, CC.00, 
EU-EG, BNG e PSdeG-PSOE. 

Milleiros de persoas ateigaban 
xa ás once da mañá a explanada 
da Estación de Autobuses de 
Compostela, ponto de partida· da 
marcha e lugar onde os manifes
tantes se concentraren para pro
testar frente a Consellaria de 
Agricultura. A manifestación per
correu as ruas do casco vello da 
cidade até o Pazo de Raxoi, on
de representantes da Mesa do 
Leite entregaron ao Presidente 
da Xunta, Manuel Fraga lribarne; 
un comunicado no que se solici
taba a sua intervención para que 
na Galiza non se aplique a su
pertaxa e· para que se estabele
zan as medidas necesárias que 
garantan o pleno desenvolve
mento do sector lácteo galego. A 
marcha rematou na Praza da 
Quintana, onde os representan
tes das distintas organizacións 
agrárias se dirixiron aos concen
trados amasando o seu rexeita
mento ás políticas comunitárias 
deseñadas para o sector. 

Non á supertaxa 

"Aféctanos moito porque é o 

único posta de traballo que te
rnos. Acudimos á manifestación 
porque a maioria da xente ain
da non cobrou o leits e irnos a 
protestar ainda que sexa a Bru
xelas", aseguraba Maria Teresa 
Vidal Bello, unha das moitas 
manifestantes que desde a vila 
de Aranga se translado_u a San
tiago para facer que se escoita
se a sua voz de protesta. "Non 
nos deixan producir nen nos 
pagan o leite. A do mes pasado 
si que a pagaron pero agora 
AOS están ameazando con non 
pagar';. 

Maria Teresa Vidal expresaba 
diste xeito a unánime oposición 
dos convocados á supertaxa. 
"Unha multa criada desde Bru
xe:as que ameaza con destruir o 
modo de vida dos gandeiros ga
legas e o futuro de moitas famí
lias", aseguraba na sua inter
vención Luis Anxo Fernández, 
representante da Asociación de 
Cooperativas Agrarias, quen ta
mén fixo referéncia ao perigo 
que vai a supoñer para o sector 
lácteo galega a incorporación á 
UE dos paises do leste, xa que 
"porá en circulación unha maior 

A. EIRÉ 

PP ~ PSdG--PSOE 
trocan os papeis 

O PP e o PSdG-PSOE trocaron os papeis desde que os socialistas fo
ron desaloxados da Moncloa. Agora son os deputados ·populares os 
que se opoñen a calquer resolución parlamentar que poda ~mportu
nar aos seus compañeiros de Madrid, mesmo para explicitar apoios 
ao próprio Presidente da Xunta, .como ocorreu o 10 de. Setembro no 
Parlamento a respeito dunha declaración institucional sobre da cuo
ta láctea, idéntica á votada favorabelmente en Febreiro de 1994 na 
mesma Cámara. Pero hai unha diferéncia sustancial entre o PSdG e 
o PP, máis alá de que os socialistas sempre séguiron a mesma política 
de subrnisión a Madrid pois ocupaban o Govemo central case desde 
o cornezo da etapa autonémica. A diferéncia entre uns e outros estri
ba na composición social de ambos partidos. Os cadros socialistas 
nútrense das clases méClia funcionales mentres que no PP a irnbricra
ción co tecido eco'nómico é moito maior. Ternos asi que, fronte á 
unanimidade socialista, no PP estanse a producir contínuamente 
desmarques importantes na política do -.Partido. Asi, a respeito da 
cuota láctea, non só apoiaron na maioria dos concellos a moción de 
apoio apresentada polo BNG, senón que nos que a gandeiria ten es
pecial incidéncia, o próprio concello pagou os autobuses para que os 
gandeiros se m<¡mifestasen odia 6 en Compostela. Cuiña e Cacharro 
están a ser presionados para que atopen unha solución.• 

cantidade de leite que vai com
petir co galega". 

Pola sua banda, Lidia Senra cri
ticou á Ministra de Agricultura, 
Loyola del Palacio, por non fa
cer públicos os dados de pro-

. ducción coa intención de que os 
próprios productores se autoli
miten e "deixen de producir ou 
de entregar o leite porque ao 
mellar hai multa". Ademais, a re
presentante do SLG indicou que 
"se trata dunha tentativa do PP, 
que quere aplicar as cotas sen 
que teña un custe poi ítico". 

Lidia Senra rematou a sua inter
vención afirmando que "esta
mos orgullosos de incumprir un
ha leí inxusta e a seguiremos in
cu m pri ndo . porque estamos 
exercendo a nosa responsabili
dade de criar riqueza no país. 
Non irnos permitir que quede un 
só litro de loite sen recoller e 
sen pagar e co exemplo de 

unión que estamos dando hoxe 
non van ser capaces de aplicar 
as multas". 

E mentres que Leandro Quintás, 
representante da Unión Sindical 
Agraria acusaba a Fraga de pe
dir que se pagara a supertaxa 
porque "lle fai falla para cheas, 
queimadas, mausoleos e para 
alimentar aos seus caciques", 
Tomás Díaz, de Xóvenes Agri 
cultores acusaba como único 
responsábel da situación que es
tá a atravesar na actualidade o 
sector lácteo galega ao anterior 
Ministério de Agricultura, "que foi 
quen sementou a confusión, por 
dar dados contraditórios e alen
tar aos gandeiros a seguir produ
cindo sen ter solucionado o pro
blema das cotas", exculpando á 
Xunta de toda responsabilidade 
e provocando os abucheos dos 
asistentes que non pararon de 
berrar "Fora!", até que rematou a 
sua intervención.+ 

-
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Próximas mobilizacións para facer mudar de postura á Xúnta e ao Ministério 

Os sindicatos pensan 
, 1 . 

que non se tera que pagar a supertaxa 
Sindicatos e cooperativas, co 
apoio das indústrias, preparan 
mobilizacións iminentes no 
sector lácteo co fin de impedir 
que lles sexa cobrada a super
tasa aos gandeiros. De mo
mento a única dúbida é se pri
meiro se realiza unha grande 
manifestación en Madrid ou se 
se recurre a unha tractorada. 
Máis claro parecen ter o futu
ro: pensan que ter que pagar 
a superprodución levaría á 
ruina a Galiza, pero móstran
se optimistas considerando 
que, coa mobilización, se vai 
resolver o problema, pois o 
Estado ten resortes como o 
veto ante a UE para non pagar. 

O Governo central négase a su
fragar a multa da UE por exceso 
da produción láctea concedida 
ao Estado español. A Xunta ta
mén afirma que para ela é "ina
sum íbel" a que, presuntamente, 
xeraron os gandeiros galegas. 
Os dados , despois de moito 
agardar, xa son oficiais , á vez 
que bastantes contradictórios. O 
1 O de Setembro a Ministra Loyo
la del Palácio informáballes á 
Meso do Leite que os producto
res do estado. superaran durante 
á campá lácea de 1995-1996 en 
126.177 toneladas a cuota asina
da pala UE. Uns 1.100 producto
res comercializarina sen ter cuo
ta, 25 .000 toneladas de leite e, 
outros 826, que vencieron a sua 
cuota ou se acolleron a plans de 
abandono, produciron sen autori
zación 34.000 toneladas. 

Ainda está pendiente de nego
ciar con Bruxelas cal seria o im
porte da multa, que poderia ron
dar as 58 pesetas litro de leite 
excedentária. Tampouco se sa
be con certeza canto excedente 
lácteo correspondería a Galiza e 
canto terian que pagar os gan
deiros galegas como supertasa, 
ainda que se estima que a canti
dade seria inferior aos 3.500 mi
llóns de pesetas . As indústrias 
afirman non entender como tres 
meses antes de· pechar a cam
paña se afirmaba desde o Minis
tério que se ia un 2% por debai
xo da cuota asignada e agora 

~ BNG pede no Congreso 
a modernización do tren 

A. IGLESIAS 

Francisco Rodrígµez anunciou que o BNG solicitará no Con
greso que comecen as negociacións para o_ P.tano de mo
dernización do ferrocarril galega e amosouse seguro de que 
o Ministério de Fomento acepte ese compromiso. Os dous 
deputados nacionalistas en Madrid , Guillerme Vázquez e 
Francisco Rodríguez, apresentaron a interpelación para un
ha proposición non de lei sobre a modificación do Plano Di
rector de lnfraestruturas para que inclua a modernización do 
tren na Galiza. Rodríguez amosouse sorprendido de que te
ña que ser o BNG o que apresente o problema no Parla
mento de Madrid despois de que o galego _aprobara por 
unanimidade esta solicitude en -Decembro de 1995. Ao PP 
noñ lle sentou ben a proposta do BNG e acusou á formación 
nacionalista de romper o consenso sobre o ferrocarril. Repli
cou o BNG que se alguén mchou co consenso foi o PP que, 
desde Decembro, ainda ·non .levara- o tema a Madrid. "No 
acordo estabeleciase :a obrigación ·da Xunta de intentar un-

üdia Senra dirixíndose aos -concentrados na Quintana. A. PANARO 
- ha negociación ºque se traducia en compromisos presupos

tários por anualidades a partir de · 1996. Pois ben cando xa 
praticamente-estanse rematando· as negociacións que con
cretaran as cifras · presupostárias do Estado para o ano 
1997, a Xunta ainda non ten iniciado ·o proceso de reclarna: 
ción do cumprimento do acorde do Parlamento galega".+ 

aparece ese-desfase. Tanto os 
sindicatos como o BNG e o 
PSOE non creen nestas cifras, 
calificadas de "inaceptábeis e 
máis erróneas , e piden que se 
revisen. A incredulidade das ci
fras hai que unirlle que o Minis
tério ainda non resolveu os maís 
de mil recursos apresentados 
polos gandeiros galegas contra 
a resignación da reserva estatal. 
Mentres non se resolvan as re
clamacións estes gandeiros non 
terian que pagar. 

A Ministra sosten que deberán 
de ser o 10% dos gandeiros que 
se pasaron de produción os pa
guen estas multas, pois o Minis
tério ainda terá que pagar unha 
parte dos 201 millóns da supert
qasa das campañas de 1991 a 
1994. O Conselleiro Tomás, Pé
rez Vidal , tamén negou que a 
Xunta estea disposta á afrontar o 
pago da multa, engadindo que os 
dados de sobreprodución son 
inasumíbeis polo sector galega. 
Tanto Ministério como Xunta ra
chan deste xeito as promesas re
al izadas non só durante a cam
paña eleitoral , senón o mesmo 
dia 6 de Setembro por Fraga. 

Optimismo nos sindicatos 

Pésie a todo e os nuveiros que 
envolven á economía galega, os 
dindicatos son máis optimistas 
do que pudera parecer. "Ao final 
non termos que pagar a cuota. 
Esta situación xa a vivimos nou
tras campañas e saimos vence
dores". Quen asi se expresaba 
era un dirixente do Sindicato La
brego Galego. Os sindicatos 
confian nas suas forzas, pero ta
mén en que "seria unha l>arbari-. 
dade histórica deixar desapare
cer seh máis un dos sectores 
ponteiros da economía galega". 

Para obligar á Xunta e ao Minis
tério a múdar de postura saben 
que só hai unha solución: mobi
lizacións contundentes. "Esta foi 
a única fórmula que xa nos deu 
resultado en anos anteriores". 
Unhas ·mobilizacións que debe
rán ter un denominador común., 

a unidade tanto deñtro do sector 
como o apoio social de toda Ga
liza, pois é unha situación que 
trascende- a toda a nación. O 
SLG denúncia que a ministra o ;_ 
.que pretende é criar un enfron
tamento entre o o sector lácteo 
e conxunto da sociedade, argu
mentando que a supertasa xa lle 
leva dustado ao Estado 200. 000 
millóns de pesetas. O StG pro
púxolle á ministra que o Gover
no central se negus a pagar a 
Bruxelas e renegócio o dereito a 
producir, "e pode facelo utilizan
do o veto por exemplo". 

Nunha análises semella haber 
unanimidade: "os gandeiros non 
poden asumir esa supertasa". 
Seria condenar a centos de la
bregos á ruina e tamén o des
mantelamento das indústrias 
lácteas galegas. O PP prepara-a 
modificación do actual decreto 
que regula estes pagos, para fa
cer ás "indústrias correspons?- · · 
beis", ao tempo que reclamár a · 
Bruxelas a ampliación da cuota 
asignada ao Estado Español. _ 
Pala sua banda, o PSOE, até de -
agora o máis fervinte defensor 
da cuotas lácteas, mentres o PP 
as criticaba, agora afirma que 
"en ningun caso debe de reper
cutir nos gandeiros", postulañdo 
que Madrid pre:;;ione a Bruxela_s 
para conseguir o aumento de ún 
millón de toneladas na cuota 
asignada. -

PP e PSOE intercámbianse as 
posturas até o ponto de que na 
sesión parlamentar do Martes 
1 O de Setembro o PP rexeitou 
apoiar unha declaraciqn institu
cional que ten contido semellan
te a unha proposta votada favo
rábelmente polo PP .o 8 de Fe
breiro de 1994, "impedíndolle 

· aos agricultores galegas e ao 
próprio Presidente da Xunta 
contar co apoio parlarpentar ga
lega nun mor:nento tan delicado 
para o sector láceo", segundo 
denúncia o BNG. Despois de 
entrevistar co ministra, Fraga lri
barne ·só foi capaz de prometer 
que "vaise facer o máximo. es
forzo para criar solucións". • 

O proprie~rio ~un ~serradoiro 
pagaba por producir incéndios forestais 
A Garda Civil descobreu unha conexión entre os 
incéndios forestais e os intereses industriais, xa que deti
vo, o 4 de Setembro, ao proprietárió C:una aserradoiro c;¡ue 
pagaba por provocar incéndios forestais para logo 
mercar a madeira a prezo máis baixo. O detido, que vive 
en Salceda de Caselas, pagaba 15.000 pesetas a un viciño 
de Vigo por cada.turne que este último provocaba. O 
autor material d~s incéndios, que fora detido o dia trinta 
de Agosto, recoñecéu s~r responsábel de catro lumes no 
concello de Tui os dias 27, 28, 29 e 30 de Agosto. Todos 
-0s incéndios tiñan características.similares: comezaron 

-·en -arborado, en zonas de piñeiros e eucaliptos xa. 
~reci~os e aptos para un aproveitamento industrial. 

Esta detención confirma a sospeita mantida desde hai moi
to tempo de que detrás dalguns incéndios foresais habia 
intereses industriais. Ainda que esta suposición extendía-

~-se tamén até outros sectores relacionados cos montes e a
madeira, até agora non fora demonstrada unha relación 
causal entre os incéndios e eses intereses. A consellaria 
de Xustiza, Interior e Relaciós Laborais ve nesta detención 

· "unha proba de que nos incéndios forestais hai intenciona
lidade, con certa organización nalguns casos, ainda que 
non hai grandes máfias". Por outra banda, a proliferación 
de-incéndios na Barbanza e Vimianzo obrigou á Xunta a 
solicitar a axuda do Exército para controlar o lume. • 

Os viciños de Bens xa temian 
, aesprendimentos do vertedoiro coruñés 

200.000 metros cúbicos de lixo desprendéronse o pasado 
Martes 1 O no vertedoiro coruñés de B~ns. A avalancha, 
que chegou .até o peirao do Portiño, matou a un home e 
arrrasou en médio quilómetro a catro coches, unha casa e 
vários galpóns e embarcacións de mariñeiros. A traxédia 
non surprendeu aos viciños. Segundo o presidente da Clu
be Marítimo, Xoán Naya, antes deste, pr.oducíranse xa. ou
tros dous desprendeme·ntos e un incéndio na vertedoiro, 
polo -que "a catástrofe era previsíbel ". Taméri se denuncia
ra a existéncia de gretas e de explosións de gas metano á 
vez que se solicitaran med idas de seguridade como a 
construción_ dun muro de contención . Porén, mália as peti
cións de viciños, asociacións ecoloxistas e grupos políti
cos, como o BNG, o Concello da Coruña ven retrasando o 
peche do vertedoiro municipal de Bens desde o ano 1993. 
Segundo o tenente alcalde , Xavier _Losada, agardan o 
permiso da Sociedade Gálega de Meio Amb iente , So
gama, para trasladar o lixo á incineradora de Cerceda. • 
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OPtNIÓN 
AS CELEBRACIONS NACIONALISTAS DEBEN ESTAR PRE- POR BUSCAR UNHA MENSAXE CIENTlFICA, ABERT A E 

SIDIDAS POLO LAICISMO, OPINA A AUTORA DESTA TRI- NON DOGMATICA, SEN TER MEDO A MODIFICAR OS 

BUNA. .MESTURAR CRENZAS E IRRACIONALIDADE NUN DA TOS DO PASADó QUE ESTEÑAN EQUIVOCADOS, 

DI_SCURSO POLITICO CONSIDERAO PERIGOSO E_A YOGA PORQUE A RAZON NON DEBE TERLLE MEDO A \(ERDADE. 

A PURÍSIMA CONCEPCIÓN DA NACIÓN 

Comentaba nun arti
go anterior que o ne1:- · 
cionalismo está pra
gado de conceptos re
accionarios ~ un ha 
proba cliso é a termi
noloxía relixiosa que 
usa: "A Fe nos princi
pios do galeguismo", 
a "Alma do pobo", o 
"Espírito da patria", o 
"Amor á terra" de "Ir
máns" e correlixiona
J-ios, etc. Nos -últimos 
tempos actualizada co 
martiroloxio conme
morativo dos actos 
criminais do 36. 

O 1 7 de Agosto des
te ano o nacionalis
mo de "esquerdas" 
recoñece oficialmen
te o Día de Galiza 
Mártir coincidindo 
coa homenaxe a Bó
veda. No acto, 
Alonso Montero leu 
2 poemas do libro 

MARIA XosÉ QuEIZAN 

"Coroa ( imaxinámo- Inauguración do monumento a Bóveda o pasado 17 de Agosto ~a Caeira, Poio. 

la de espiñas) poéti-
ca para un mártir" e 
uñ libro reeditado de Xerardo Alvarez A Santiña, dispútalle agora o pasto no 
Gallego titúlase "Vida, Paixón e Morte de santoral o propi_o Valle Inclán. Así, no pe-
Alexandre Bóveda" que nos remite (falo riódico Espiral (do FPG) do 1 de Xullo 
unicamente de terminoloxía) á paixón de deste mesmo ano, lemos: "Pódese dicir sen 
X'esucristo. O alcalde de Poio, · para ese esaxeración que Valle Inclán morreu o 5 
mesmo acto, escribe:· "hoxe pagamos un- de Xaneiro de 1936 en olor de santidade 
ha débeda de arnor con Bóveda" cando-do antifascista". 
que se trata é de xustiza. (Remito a un ar
tigo · meu na Nosa Terra titulado " Máis 
respeto e menos amor" así como aos co
mentarios da pensadora xudea Hanna 
Arendt sobre o impropio desa terminolo
xía apricada á política). 

Ñon é 'necesario comentar que me parece 
necesaria a lembranza dos crimes fascistas, 
a revisión do xuizo de . 
Bóveda e outros, que . 
se revelen as verdades 

· A "alma do pobo'' ,qpónse a confronta
cións empíricas; a "fe -no galeguismo" á ra
zón política; a reli~ión ao pensamento 
científico; os dogmas ás explicacións ra
cionais; os mitos ás verdades e á xustiza; o 
pasado glorioso ao presente progresista; o 

. esp~cio do sagrado ªº espacio humano e as 
forzas escuras á claridade de ideas ·e á von-

. tade de cambio. T erán 
que definirse nun ou 
outro sentido porque 

'N . -· on pode ·ser -
das espantosas persecu
cións, dos paseos e fu
sil a m eri tos para non 
esquecer os feitos his- ·. progresista un 
tóricos e da:los -a co-rh~- · 1 

as súas declaracións 
de principios manten
do esta·ambiguedade é 
imposible. 

cer ás novas xérácións. -. naciona ismo que se 
Pero ¿por que non o . 'rhove no. ámbito da? 

Non pode ser progre
_sista un nacionalismo 
que se move no ámbÍr 
to -das crenzas, que se 
_desenvolve no espa-

Qí:;i. da Galiza Republi- . 
cana ou Antifascislá, crenzas, que Se ,_ 
óu o que. fose, _en_ lugar , d- . · · 1 . , . . -_. . 
de Mártir con esa con- ~ esenvo Ve 'no -espaClO 
notación cristi~a, ma- .. do sagrado das f orzas . 

ci'o' do sagrado, das 
forzas escur¡is; un na
cionalismo "..q ue per
tence a un universo 
mental do qué se po-

soquista e victimista?. ' 
' " escuras 

Sabemos que h~ubo, e 
hai, nacionalistas cris
tianos_, conservadores 
e carcas en quen non 
resulta extraña a utilización de todos eses 
conéeptos. O que non é coherente é que a 
usen quen se declaran de esquerdas, socia
listas, marxistas, etc., e continúen facendo 
funerais relixiosos, ofrendas florais aos 
mártires, e toda unha parafernalia espiri
tista e fantasmal. Cando xa pa,recía que 
conseguíramos que Rosalía deixara de ser 

de afirmar o que se_ 
queira porque nada é 
comprobable. T'r~tan-

se de especufacións que non poden sub
metérse a ningunha análise ci~ntífica; un 
nacionalismo que se queda no ámbito da 
inseguridade psicolóxica, do temor, da su
perstición, do anceio. Porque a redención 
desta Galiza Mártir parece estar no outro 
mundo, mm universo do irreal, do espíri
to. A concepción relixiosa ou mítica da 

nación non ten 
explicación fóra 
de si mesma e só 
pode ir dirixida 
a militantes 
fieis, a fanáticos, 
a crentes dog
máticos, mái 
que a persoas ra
ciqnais e progre
sistas que buscan 
a solución dos 
problemas reais 
mediante o en
fronta mento 
contra os pode
res fácticos do 
"maís acá" qu~ 
impidan a xusti
za social, o be
nestar material e 
o progreso cien
tífico e tecnoló
x ico. Se ternos 
unh~ · concep
ción materialista 
non podemos 
participar nesas 
cerímonias nin 

A IGLESIAS nunha inverosi
mili tude racio
nal que xa debe

ría, ¡a estas alturas! 1 estar superada. 

Cómpre suprimir oo nacionalismo esa termi
noloxía e todos os factores de irracionalidade 
e buscar un discurso científico que, necesaria
mente, ten que ser aberro e non dogmático, 
sen medo a modificar os datos erróneos ou su
perados do pasado, a rectificar para poder ex
plicar e meUorar. Isto é posible desde a razón 
porque a razón nunca ten medo da verdade. 
Se hai unha boa razón para ser nacionalista 
na Galiza, daquela non hai nunca razón para 
ocultar ou falsear a verdade. A razón ten segu
ridade en si mesma incluso cando se corrixe . 
Hai que considerar que só desde o materialis- • 
mo e o coñecemento da verdade se lle pode 
conceder dignidade ao pobo de Qaliza. + 

Mg Xosé Queizán é escritora. 

12 DE SETEMBRO DE 1996 

GAITA· EN 
.MODELOPP 

XANECO TUBIO 

Nos últimos días volveu xudir a polémi
ca en Ourense arredor da real banda de 
gaitas, xa que o seu director foille levar 
ao Papa como agasallo unha gaita que 
segundo el é perfeitamente galega pasto 
que é unha gaita de banda amparándose 

. en non sei que estudos iconográficos que 
ao paracer datan do século XXI l. 

Toda esta parafemália que están impoñen
do en ·Ourense, subvencionada con cartas 
públicos, e non pouco , tanto de concellos 
como da Deputación, é unha cópia exacta 
do modelo de banda de gaita e cace a . 
Seguramente que se algo parecid ucedese 
en Escócia, qu un individuo chegase mon
tando as suas gaitas c r ncós na barriga d 
fol, e en lugar de bandas fix e cuart t s, 
provocaria un probl ma de &tad . 

Esta tendéncia foi e egue endo m tiv 
de polémica. Estáseno oferecendo como 
algo xenuinamente galega e mesmo mái 
auténtico que os próprios gaiteiro do Pa
ís. Segundo eses estudos que tanto prego
an, están dicindo que tanto Soutelo de 
Montes, Os Campaneiros, Os Garceiras, O 
Rilo, Ricardo Portela, Moxenas e tanto 
ourros que fixeron posíbel, en tempos difi
ceis que tanto a gaita galega corno a no a 
música tradicional chegase aos n o dias, 
non tocaban coa auténtica. 

Este fenómeno que nos venden como 
evolución, non é tal, posta que se trata 
dun invento do señor Foxo, -así o deno
minou el nunha xunta directiva da AGG 
cando era membro da mesma-, necesita
do de xustificar toda esa parafemália e 
tratando de buscar calquera relación coa 
cultura músical galega. E ampárase en su
pos tos estudos iconográficos, gravados, 
etc, ademáis de buscar apoios propagan
dísticos fóra do País regalándolle unha 
gaita ao Papa, aos reis de españa, adicán
dolle pezas musicais a Fraga, a Vitorino ou 
a infanta. Practicamente o papel ue 
cumpren é oficiali ta. 

Na actualidade xa non é un problema de 
guerra de gaiteiro , enón p lític . De 
como un señor lle oferece seus ervi
zos a un partido e a cámbi m nta unha 
parafemália, que ten rendabilidade en 
votos. Do que trata é de alienar a no a 
cultura mu ical, e imp ñer unh a liña 
oficialista do PP en todas as a ociacións 
que desexen ter clase de gaita. Se non é 
así non recebes un pes . • 

X. Tumo é Secretário cia Asociación de Gaiteiro 
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Pilar Garcia Neg~o di
1 
que o líder galeguista é a antítese do. partido de.Fraga 

O PP rexeita. unha iniciativa para a difusión da obra de Castelao 
Os votos en contra do PP im
pediron que prosperara a ini
ciativa do BNG na que se re
clamaba da Xunta que recom
pilara a obra gráfica de Caste
lao e a exhibira ao público nun 
lugar adecuado para a sua óp
tima divulgación alén de, a 
meio da Conselleria de Educa
ción e Ordenación Universitá
ria, promover a elaboración de 
material didáctico que achega
ra o legado do nacionalista a 
todos os tramos do ensino. 

que· aludiu a unh,a enquisa rea
lizada por A Nosa Terra na que 
se da conta de que a esta altu
ra un 89% dos galegas desco
ñe~en quen foi Castelao, "o 
que tiña que tiña que ser moti
vo inmediato de alarma e de 
corrección por parte das autori-

Non é a primeira vez que o 
grupo de governo rexeita unha 
proposta da oposición que ten 
como cerne achegar ao público 
a obra de Castelao,. xa que , 
entre outras , o PP negou ta
mén a comemoración do cin 
cuentenário da publicación de 
Sempre en Galiza como recla
maran no seu mbmento os na
cionalistas. Neste caso, e en 
debate en comisión, o portavoz 
popular Fernando González 
Suárez argumentou que a obra 
do galeguista era abando coñe
cida e enumerou a localización 

A deputada do BNG, Pilar García Negro foi a encargada de defender a iniciativa para difundir a obra de Castelao. 

. dades educativas que se din 
galegas e a este país se de
ben". "Reclamabamos só uns 
paso·s mínimos, simplesmente 
que existise a posibilidade de 
contemplar o orixinal ou unha 
reproducción da sua obra nun 
lugar central do país", dixo ~ 
deputada, quen lamentou a 
dispersión da obra e .a falta de 
preocupación das institucións 
públicas por ter un tratamento 
dig0no coa obra de Castel·ao, 
que "está a depender da edi
ción particular e non se pode 
contemplar de forma global , de 
principio a fin como merece un
ha personalidade senlleira da 

A. IGLESIAS -· H1-stória -de Galiza como -é a 

do seu legado, facendo fincapé ha parte da producción gráfica. Suárez ás r~zóns utilizaqas po
la , d~putada Pilar García Negro 
do BNG, "mentora da iniciativa, 

no feíto de que o Museo de 
Pontevedra é depositário de un-. Quitoulle ferro tamén González 

O BNG pede manter . 
o carácter cooperativo do grupo Coren 
Alfredo Suárez Canal, parlamen
tar do BNG solicitou do governo 
galega as partidas destinadas ao 
Grupo Coren, ven en forma de 
axudas ou ben en forma de inves
timentos, xa que os dados obtidos 
nas distintas consellarias polo 
grupo parlamentário non coinci
den cos difundidas polo Governo. 

Segundo Suárez Canal, as sub
vencións directas dirixidas a Co
ren superaron nos anos 93-95 os 
1.890 millóns de pesetas e os 
créditos concedidos os 3.156 mi
llóns, o que fai pensar ao BNG 
que "estes movimentos econó
micos internos poderian estar 
atentando contra da estrucutura 
cooperativa de Coren". O parla
mentar do BNG lembrou ademais 
as múltiples irregularidades que 

Visita familiar 

segundo o Consello de Contas 
se aprecian nas subvencións 
concedidas ao grupo. Desde o 
Partido Popular, o parlamentar 
Rodríguez Pérez sinalou que se 
alguén poña en perigo o futuro 
de Coren eran queles que "poñen 
baixo sospeita a unha empresa 
senlleira, algo que non beneficia 
nen a Ourense nen a Galiza". 

• Suárez Canal, pola sua banda, 
lembrou que o que pretende o 
BNG é "asegurar a base coope
rativa do grupo e que o erário 
público non finéncie unha re
composición do grupo distinta", 
e solicitou que o Partido popular 
dera a coñecer os mecanismos 
de control para que a aplicación 
dos investimentos responda á 
polí1ica industrial prevista.+ 

de saudos e fotos a Madrid 
A iniciativa do BNG na defensa do · 
sector naval defendida enerxica
mente por Olaia Fernández que 
demandaba a retirada do Plano 
estratéxico de competitividade, 
por lesivo para o futuro de Galiza 
e solicitaba a negociación co Go
verno do Estado dun plano que 
aumentara a produción ao tempo 
que lle exixia a defensa perante a 
UE dun sector de crucial impor
táncia económica par<;l o pals caiu 
como é habitual polos votos en . 
contra do PP. 

Os populares, en boca do seu 
portavoz para a ocasión o depu
tado Laxe Laxe, negarqn a ini-: 
ciativa dando por boa e suficien
te a visita que no mesmo tempo 
estaba facendo en Madrid o pre
sidente da Xunta. Olaia Fernán-

dez respondeu que Fraga non 
estaba máis que a "visitar aos ti
llos ou familiares xa que dubido 

· de que teña tempo para algo 
máis, non habera máis que saú
dos e fotos e esa non é a defen
sa que ten que facer un presi
dente dun país con tantos pro
blemas como o. naso". 

Ante a neg'ativa do PP de apro
bar nomeadamente o terceiro 
ponto da iniciativa referida á 
defensa do sector nos organis
mos europeus, a parlamentária 
nacionalista dixo que "o PP non 
está por defender os intereses 
dos galegas en Europa poar
que non lle interesan absoluta
mente nada". Despois a depu
tada fixo votos por que viñeran 
mellares tempos.+ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

As teses defendidas son idénticas -ás do BNG 

O documento da Xunta sobre financiamento ~ 
non coincide co discurso de Orza 
O documento sobre financia
mento autonómico que o Con
selleiro de Economia, Xosé An
tónio Orza, lle entregou ao Go
verno central, e que foi reparti
do aos distintos grupos parla
mentários galegas na sesión do 
11 de Setembro, non coincidiu 
coa exposición realizada no 
mesmo debate polo próprio 
conselleiro. Mentres que no do
cumento se critica a cesión do 
3Ó%, facendo fincapé no lesivo _. 
que é para Galiza e demandan
do· a transferéncia de trabucos 
á nosa comunidade, Orza de: 
fendeu no Parlamento que era 
preciso aceitar as propostas do 
Governo central porqu_e "Maas
tricht está aí-e é preciso cum
prir". Orza tamén recoñeceu a 
proposta do governo Aznar ia 
ser lesiva para Galiza. 

Xosé Manuel Beiras afirmou 
· no deb'afe que Orza utilizara 
como pase para artellar o do" 
cumento da Xunta as propos
tas realizadas polo BNG, "polo 
que somos moi coincidentes 
coas teses defendidas no do
cumento,, pero en nada coas 
palabras do conselleir:o": · 

Segun.do PSOE e BNG, a única 
pretensión de Orza no Parla
mento era intentar "un contrato 

·de adesión de todos os grupos 
da cámara ao pacto bilateral 
entre o Governo central e o de 
Catalun'ya", acusando a Orza 
de defender teses que non son 
suas e·de pasar'totalmente por 
alto o próprio documento. 

O BNG, que foi b único grupo 
que _a:presentou propostas con
cretas de financiamento, pediu 
que sexan transferidos á Gali-

Xosé António Orza. 

za os impostes do IVA, consu
mos especiais e mátriculación 
e que se devolva a Galiza a 
débeda histórica. Se o Gover
no central non aceita esta pro
posta o Governo galego debe
rá de apresentar un recurso 
ante o Tribunal Constitucional. 

· A proposta do PSOE, moito 
máis ambígua, pediu en primei-
. ro lugar que se apresente xa 
recurso contra a cesión do 30% . 
do 1 RPF, para despois ser moi
to mais xenérica talando de su
.ficiéncia de recursos, autono
mía financeira de nivelación de 
servicios e medidas compensa- . 
tórias, sen dar outra fórmula 
para que se corrixan as eivas 
que ainda existen até éomple
tar o Estatuto de Autonomicr. 

O PP, pala sua banda, de
manda que Galiza teña igual 
proporción de recursos que 
hoxe lle veñen do Estado, que 
se defendan mecanismos q!Je 
corrixan os desequilíbrios~ e· 
que se integren ás comunida
des outros ingresos, ~en espe
cificalos nas suas propostas. + 

. ,que e,stamos a falar" .. 
• ""¡ ~ 

'Li~ro~. de Fraga 

No .. d€bate, Pilar García l\tegro 
denuno.iou que o forte investi
mento_-público orixinado nacre
ación -do Centro de Arte Con-
temporánea non supuxo nen
gun cámbio no coñecimento 
que· os galegas teñen dos seus 

_ ar-tistas que depende ainda 
"dun acto de voluntarismo per
soal, xa que a mesma disper
sión que hai con Castelao dase 
tamén con Seoane, Maside ou 
Maruxa Mallo". Ante a negativa 
_a potenciar a publicación en di
versos soportes da obra de 
Castelao cun fin educativo, a -
parlanientária nacionalista · pe
diu que "se explique por que a 
Xunta con diñeiro público edita 
·libros dé Fraga lribarne, para 

. que se coñeza a mensaxe do 
p~esidente? " · 

A. negativa do Partido Popular 
a recoñecer a releváncia da fi
gura de Castelao só pode res
ponder, para o Bloque Na
cionalista Galege , ao intento 
de •imorte cultural do país , de 
inocular un vírus de anémia 
histórica que incida no debilita
mento da conciéncia nacional, 
,do que as próprias medallas 
Castelao son un exemplo por
que despois non o citan en na
da xa que segue a ser. inasimi-
1 ábel porque é a antítese do 
co~po ideolóxico e a prática po-
1 ítica do Partido Popular". Ta
mén recriminau García Negro a 
falta de recoñecimento históri
co a queri se lle debe "qu_e o 
mesmo Parlamento estea a 
existir porque foi el ·quen reca-
to u o Estatuto en meio de 
enormes dificuldades e permi
tiu que logo ·tose recoñecido le
galmente, os deputados do PP 
non queren recoñeceí' que se 
non far por el hoxe tampouco 
eles estarían sentados nos 
seus escanos". 

Pola contra, Pilar García Negro 
fixo unha especial "chamada de 
atención a respeito da necesi
dade apremiante de coñeci
mento de nós mesmos e da na
sa história" + 
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Fraga valtoulle comentar a Aznar as mesmas prioridades que na campaña eleitoral e na sua primeira visita á Moncloa. A. IGLESIAS 

Incapaz de traer un compromiso ~novidoso máis alá da declaración de intencións 

Fraga comeza 
.... ·-: .. 

a ca~pC.ña el8itoral en Maéfl-id 
• - • - • --- i" 

*A. EIRÉ 

Fraga lribarne non despexou 
nengunha das incógnitas prin
cipais que preocupan a Galiza 
durante a visita de dous dias 
que realizou a Madrid para reco
rrer a carreira de can todos os 
ministérios. Declaracións de 
boas intencións oü intentos de 
apresentar como logros a$ ra
canerias do Governo central fo
ron a sua maior bagaxe, ade
máis de facer de recadeiro do 
que pensaba o Governo central. 
A cuota láctea e a financiación 
autonómica, temas principais; 
non tiveron cumprida resposta. 

-Unhas das ;,mellares notícias" 
que Fraga lribarne trouxo de 
Madrid foi a "grata promesa" da 
ministra de Cultura de que se ia 
preocupar ·persoalmente e "aco
llar con sumo interese" 'o Xaco
beo 99 e a Capitalidade Europea 
2.000 para Compostela. Estas 
declaracións mostran ás claras 
cal foi a eséncia da visita do Pre
sidente da Xunta. Non podía ser 
doutro xeito. En audiéncias que, 
na maioria dos casos non che
garon a media hora de duración 
efectiva, ben polos retrasos dos 
próprios ministros (caso,s de ln
dústria e Fomento), ben .polos 
despistes da comitiva (ir a Bellas 
Artes na vez de Fomento), pero 
sobre todo poi.o proprio deseño 
da visita, pésie aos ensaios de 
días anteriores, incapacitaban 
para un mínimo diálogo ou para 
poder ler os máis. de mil fólios 
que levaba como propostas. 

Nos tres grandes temas que máis 
preocupan á sociedade galega, 
Fraga non puido concretar nada. 
A respeito da cuota láctea o presi
dente da Xunta limitouse a dicer 
que "é necesário non perder a es
peranza" pois trataráA de buscar 
"o máximo aprazamento no paga
mento da supertaxa" ,_e "vaise fa
cer. o máximo estarzo por atapar 
solucións", ao tempo que, fronte 
as peticións de modificar b marco 
negociador, afirmaba que "a cuo
ta está aí e aí vai quedar". Apre
se ntar como conquista que os 

que tivesen de 3_ a-5 vacas -non 
iari pagar a cuota ou a isención 
aos que non superaran o 50%, 
era xa unha proposta anterior da -
ministra Loyola del Palácio. Ade
mais a proposta non resolve o 
problema pois ss máis perxudi
cadss son precisamente as explo
tacións máis competitivas, pois as 
outras non están afectadas. 

Emílio López, parlamentário do 
BNG, afirma que "o mellar plano 
que a UE atopou para presionar 
aos labregos galegas é o pró
prio Presidente da Xunta, que 

· na vez de- apoiarse na preocu
pación social para presionar en 
Madrid, visita esta crdade para 
r'ecoller os recados que van es
magar o sector lácteo". 

No tema das autovias amasado 
como outro grande logro, Fraga 
anúncia que Fomento se compro
mete a licitar este ano os tramos. 
que quedan e que se dotaran 
presupostariamente, como xa 
prometera Arias Salgado hai 
dous meses durante a sua visita 
a Compostela. O retraso de pró
rrogas, de peticións unánimes do 
Parlamento, de documentos fir
mados, apreséntase agora como 
un grande logro da diplomácia 
fraguiana, e o_s seus haxiógrafos 
non só din que vai ser un grande 
éxito que comece a inaugurar tra
mos antes das eleicións autonó
micas, senón que apresentan 
agora como o summum do peso 
político de Fraga que as autovías 
podan estar rematadas antes do 
ano 2001. Non hai resposta á 
pergunta de se se cobrará pea><e 
ou canon. O que si anunciou Fra-

,ga $ qúe a autovia de Composte
la a Ourense, que Borrell preten

. dia que fose gratuita, agora vai 
ser unha autopista de peaxe. 

Financiación autonómi~á 

A respeito do tema do ferrocarril, 
Arias Salgado adoptou o GOm
promiso de criar unha ·comisión 
bilateral para revisar os critérios 
dos planos de infraestruturas 
(POI), na estratéxia de adiar o 
problema facendo que se faL 

Fraga afirmou que ambos coinci
diran en que a situación actual 
de Galiza é .inaceitábel, traendo 
como grande promesa que se 
fará o túnel do Guadarrama, xa 
proxectado, e se chegará ca tren 
de alta velecidade a Valladolid . 
O tren na Galiza, ulo? Tamén se 
realizará un novo estudo sobre a 
autovia· T rascantábrica. 

No qé atinxe á financiación auto
nómica, Fraga lribarne, despois 
de cear con Aznar e comer con 
Rodrigo Rato e Mariano Rajoi, 
comprobou que as suas alega
cións "foron moi ben acollidas, 
ainda que a decisión última, na- . 
turalmente, é do Consello de Po
lítica Fiscal e Financieira". Ainda 
así seguiu mantendo que o futu
ro modelo de financiamento non 
ia resultar lesivo para Galiza. 
Aqui apreséntanse duas cues
tións. a primeira é se Fraga non 
levou as mesmas alegacións que 
levara Orza a semana pasada e 
taran rebatidas contundente e 
públicamente por Mariano Rajoy. 
A segunda, o intento de Fraga 
de culpabilizar ao CPFF, descul
pabilizando ao Governo Aznar. 

Nos outros ministérios Fraga 
dedicouse a lembrar o traspaso 
de transferéncias xa pactadas 
en meses anteriores ou aspec
tos como a "débeda histórica de 
Sanidade", precisamente ao seu 
ex conselleiro Romai, mentres o 
Ministro lle prometía traspasar a 
Galiza competéncias de sanida
de exterior. Segundo Fraga, a 
sua sintonía ca governo central 
fará que o gabinete Aznar dará 
prioridade á política familiar e 
estabelecerá isencións fiscais 
para as famílias, para favorecer 
a natalidade. 

Fraga come~aba así a sua cam
paña eleitoral en Madrid. Des
pois de cada vi$ita era el quen 
daba canta dos temas tratados 
e facíase portavoz de ambos la
dos. A visita era certamente de 
comunicación social, por isa o 
seu acompañante foi o conse
lleiro do ramo Pérez Varela, non 
Orza, Guiña ou Pérez Vidal. + 

Os católicos 

e Bóveda 

Daniel López Muñoz di, no 
número de Agosto da revista 
IRLMLA , que bota de menos 
unha atitude máis 
conciliadora da Igrexa a re , 
peiro da figura de Alexande 
Bóveda cando, ademais, o ir
man fusilado na Caeira o 17 
de Agosto de 1936 é unha 
"magnífica desculpa para en
contrar un ponto comun coa 
cultura laica e galeguista". O 
autor do artigo condena a 
endogámia que pratican 
alguns sectores, que impede 
a,brirse ao mundo. "O grande 
pecado da cultura católica do 
anticonciliar papado de Woj
tila é ese: romper o diálogo 
coa sociedade non-católica, 
fuxir de todo intercámbio fe
cundante, opus con opus, 
opus cadrado ... e xa se sabe, 
da endogámia saen os fillos 
con centros problemas". Da
niel López ve no nacionalis
mo algunhas atitudes seme
llantes a respeito dos católi
cos, pero incide máis na ou
tra banda por escreber desde 
unha publicación critiá e. 
porque o fusilado foi Bóveda. 

"E non é mal lembrar isto 
agora que se cumpren sesen
ta anos xustos dos fusilamen
tos máis catolicamente ben
dicidos da nosa história. Pe
ro co agravante, neste noso 
caso, de que Bóveda quixo 
morrer con todos os requisi
tos imaxinábeis dun católico 
da sua época. Seria ben per
guntarse onde estaba Deus: 
no crego que bendicia a exe
cución ou no corazón reben
tado de Alexandre". • 

~LANTU J LE MONDE 

12 DE SETEMBRO DE 1-996 

Tópicos 
sobre o Irán 

O xomalista d~ EL PAlS Ja
vier Valenzuela, despois 
dunha viaxe ao Irán, o Mar
tes 3 de Setembro publica 
unha reportaxe que titula 
"Radiografia iraniana", na · 
que, pretende sinalar os pa
radoxos do país através da 
descripción de dezasete vo
cablos entre os que hai 
alguns que ·non teñen 
desperdício. Abundan os tó
picos e os prexuízos. Velai . 
alguns deles: 

"Mulleres. Son a grand s 
heroínas do país. As irania
nas, cuxa tuación é rnoito 
mellor que a da audies, 
conducen coches, estudan en 
universidades traballan na 
rua. Agora ben, tan · , e lle 
pode ver a face e a mans 
-deben amortallarse de de a 
coronilla até a p nta do 
p - e non lle pod tocar 
-cando chas apres ntan, o 
que non representa maior 
ob táculo, amósan e tímidas, 
doce e intelixente . Cabe 
engadir que moita ,son, ade
mais, moi. guapas. A vangar
da da loita pola liberdade 
personais, a mullere de cla
se méd ia pre cinden do 
negro chador, visten con fula
res e gabardinas decore cla
ras, maquílanse e píntan e as 
unllas. Esa espécie de look 
Benakiz Bhutto, toda unha 
bandeira de combate contra 
o triste rigorismo jomeinista, 
ocasiónalles problemas cos 
gardas da ortodóxia. O casti
go dos latigazos por unha 
ve timenta pode er evitado 
pagando unha multa en me
tálico". 

"Coqueteo. A educción 
exprésase en fugace per ig
nificati vos cruc d miradas, 
orriso e aceno . Ante un h , 

me que lle intere a, a 
mullers máis audaces arranxan 
o vel para que p a vér elle 
o cabelo". 

"Compra . e e exce tuan a 
bebidas alccólicas, as fi t s de 
chicas lixeiras de roupa e s 
milleiro e millefro de libro , 
películas e discos «c ntrario 
á revolución», non hai cares
tía no lrán, un país de grandes 
comerciantes. Atópan e en 
abundáncia desde mercadorias 

locais -froitas, verduras, 
carnes, peixes, caviar, pis, 
tachos, alfombras ... - até os 
últimos modelos de 
automóbeis Peugeot, 
pasando por produtos elec
trónicos xaponeses ou co
reanos. Non hai problemas 
para adquirir mercadorias 
tan inequívocamente nor
te-americanas como Coca
Cola, Marlboro ou 
Windows 95. O mau son 
os prezos. A 3.000 riais o 
dólar segundo o cámbio . 
oficial e 4.200 no mercado 
negro, e cunha inflación de 
entre o 50% e o 100%, a 
xente carga con enormes -
feixes de billetes co re.trato 
de Jomeini". • 
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Que opina da decisión de Gar
zón declarando competentes 
aos tribunais do Estado espa
ñol para xulgar os crimes da 
Ditadura arxentina? 

Paréceme unha atitude í.ralente, 
digna dun xuiz independente, 
dun xuiz que ten verdadeiro sen
tido da xustiza. Tanto Garzón co
mo os fiscais que promoveron a 
iniciativa deron un exempo de 
dignidade profisional que ogallá 
teña imitadores no naso país. As 
atrocidades incluiron a trescen
tas persoas de .nacionalidade es
pañola ou descendentes, e son 
delitos de lesa humanidade, im
prescriptíbeis. A impunidade non 
é o mellar camiño para os povos 
que queren vivir civilizadamente. 

Cumpríronse recentemente 
mil xoves dando voltas á Pra
za de Maio. 

E seguiremos até o final dos na
sos días reclamando xustiza e 
castigo para os culpábeis desta 
lacerante traxédia. A min leváron
me a meu fillo Gustavo con só 24 
anos , e desde entón, como a 
tantas outras nais, a miña vida 
mudou radicalmente. Non houbo 
nen haberá xeito de encher aquel 
vacío. O movimento comezou o 
30 de Abril de 1977, cando nos 
encontramos oito nais. Unha se
mana despois xa eramos cator
ce. Faciamos contacto entre nós 
nos lugares onde nos dirixiamos 
a perguntar polos nasos tillos, co
misarias, xulgados e cárceres. 

Por que na Praza de Maio? 

Azucena Villaflor, a fundadora 
de Nais, escolleuna porque está 
frente ao corazón do poder·polí
tico, que é a Casa Rosada, en 
medio do infuinte mundo da 
banca e ao pé da Catedral. Da
quela non imaxinabamos que a 
lgrexa nos ia pechar as portas . 

Quen era Azucena Villaflor? 

Era unha loitadora nata, unha 
muller combativa cun grande 
valor. Viña do seo dunha família 
de forte militáncia política e sin
dical. Fóra dirixente do sindicato 
telefónico na sua mocidade et 
iña carisma de líder. Desde o 
comezo impuxo un lema todas 
por todos. Nos oito meses que 
estivo á frente de Nais deunos 
un exemplo de coraxe e de so
lidariedade. Nesa persoalidade 
hai que buscar a razón pola que 
a desapareceron, cando o ase
sino Astiz se infiltrou entre nós. 

Azucena Villaflor foi secuestrada 
xunto coas monxas francesas, o 
8 de Decembro de 1977 no adro 
da lgrexa de Santa Cruz, onde os 
cregos irlandeses nos cedían un
ha sala para as reunión cland~sti
nas. Astiz sabia que estabamos 
preparando un anúncio e xuntan
do cartas para pagalo, denun
ciando as desaparicicións. Prepa
rou o secuestro de unha ·dúcia de 
persoas e marcounas dándollé a 
cada unha das vítimas un ·billete 
de peso e dicíndolles "só teño es
te peso. Hoxe non podo poñer 
cartas para o anúncio". A medida 
que saian da zona secuestrába
nas e nunca máis se soubo de
ras. A esa altura creían que o Mo
vimento de Nais da Praza de 
Maio ia disolverse e que ninguén 
se atrevería a sair máis á rua. 
Demostrámoslle entre todas que 
estaban equivo~ados. 

Na Arxentina hai moita xente 
que quer esquencer, incluida 
a lgrexa. 

A lgrexa foi, salvo conductas isa-
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Nora Cortiñas 
'Nen o esquecimento nen o perdón podarán vencer ás Nais de Maio' 

-0- JUAN CARLOS MARTÍNEZ I BUENOS AIRES 

O XUÍZ BALTASAR GARZÓN TOMOU EN CONSIDERACIÓN A DENÚNCIA DA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCAIS E VAi COMEZAR AXIÑA 
A TO,MAR DECLARACIÓNS POtOS DESAPAR_EClDOS DE NACIONALIDADE ESPAÑOLA NA ARXENTINA. NORA CORTIÑAS, UNHA DAS 
PRIMEIRAS NAIS DE MAIO QUE SAIRON A RUA, COMENTA NESTA ENTREVISTA OS PRINCIPAIS FITOS DESTA LOITA EXEMPLAR. 

ladas, cómplice dos crimes da Di
tadura. Por iso quer esquencer, 
para que non lembremos as suas 
próprias culpas. Ademais non ha
bía na Arxentina unha institución 
que contase coa información que 
tiña a lgrexa. E isto era asi por-. 
que todas nós recorriamos ás xe
rarquías eclesiásticas en deman
da de apoio na procura dos no
sos tillos, sabendo o poder que 
ten a igrexa no noso país. 

Cal foi a sua experiéncia per
soal n.ese sentido? 

· Desagradábel, como a do resto 

das nais. Primeiro fun ver ao bis
po Rapanti, da diócese de Morón, 
onde resido, e me atopei coa am
bigüidade personificada. Que non 
podo facer nada, que me dirán 
que son un cura bermello, que 
son cousas moi delicadas ... Axiña 
abandonei a idea de atopar so
lidaridade naquel bispo e procu
reino en Colino, o da diócese de 
Lamas de Zamora. Foi unha ex
periéncia .espantosa. Confeso 
que me atopei co máis perverso 
que coñecin como crego Abriume · 
el mesmo a porta e cando lle di
xen, chorando, qu.e acudía a el 
para lle pedir axuda porque os . 
rniitares me levaran o fillo, púxose 
coma unha fera e empuxoume fó
ra. Agarreime á porta e puxen un 
pé para que non a pechase pero 
aquela besta ernpurrou e case 
me tritura o pé, mentres berraba 

. "Se o levaron por algo seria. Fóra, 
nori quera vela nunca máis". 

Non houbo bispos solidários? 

Si que os houbo, pero cóntanse 
• cos dedos da man. Xaime de Ne
vares -morreu ·O ano pasado-, 
Esteban Hesayne, Jorge Novak e 

Eduard Angelelli. Este último di
xeron que morreu nun acidente 
de tránsito, pero foron os milita
res que quixeron encobrir desta 
maneira o seu asesinato. 

Vostede entregoulle unha car
ta ao Papa cando visitou ·a Ar
xentina, e despois no rnesmo 
Vaticano. 

Ao Vaticano fun o 19 de Decem
bro de 1979. Concedéronnos 
audiéncia a min e a Maria Rosa
rio Cerrutti, pero finalmente sus
penderon a visita. Enteirámonos 
que outro bispo arxentino -Pio _ 
Laghi- suxeriulle ao Papa que 
non nos recebera porque éra
mos comunistas. Mesmo así en
tregámoslle a carta nunha au
diéncia colectiva. Eu, en vez de 
bicarlle o anel, collinlle as duas 
mans, e díxenlle que viña da Ar
xentina nde se torturaba en no
me de Deus, que habia miniños 
desaparecidos e que se estaban 
cometendo atrocidades. O Papa 
seguiu camiñando e máis tarde 
veu onda nós e díxonos que nos 
ía dar a benzón para todas as 
nais arxentinas, pero que tamen 

se torturaba e había nenas de
saparecidos neutras partes do 
mundo. Vaia consolo ... 

E cal foi o cornportamento da 
embaixada dos. Estados Uni
dos? 

Absolutámente nefasto.· Cando 
secuestraron a Azucena Vilaflor 
fumos ver ao embaixador Raul 
Castro e resultou que xa sabia 
todo e con detalles mínimos. ln
xénuas de nós que iamos á em., 
baixada a contar o noso drama 
creendo que ns estaban axudan
do cando traballaban en combi
nación cos repr:esores. Un dos 
desaparecidos da lgrexa de 
Santa Cruz foi o pintor Remo 
Berardo, a quen contrataran pa
ra lle dar clases de pintura a al
g u ns funcionários da embaixa-

. da. A Remo non o levaban pala 
vocación artística, queríano para 
tirarlle información sobre as nais 
e os organismos de dereitos hu
man os. Cando vin a película 
Missing tiven a sensación de es
tar vendo ao embaixador Castro 
e ao resto dos seus funcioná
rios, comediantes e hipócritas.• 
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Unha ferida nun accidente en Nigrán estivo unha hor~ sen ser atendida ao non haber persoal na. ambuláncia 

O 061 chama ao persoal de urxéncias ao nOn ter de sanitários próprios 
* MARIA ALONSO 

Un acidente de tránsito acorrido 
a finais de Xullo, no cruce de Ni
grán, puxo de manifesto os pro
blemas que se están derivando 
da forma de funcionamento da 
central di::i coordenación de 
emerxéncias médicas, máis co
ñecida como 061. Este servizo, 
que se atopa centralizado en 
Santiago de Compostela, está 
senda xestionado pela empresa 
Medtec, a mesma que explota a 
alta tecnoloxia que se está a im
plantar nos centros hospitalários. 
As ambuláncias do· 061 que non 
contan con persoal sanitário 
chaman aes servizos ae urxén
cias para requerilo ériando unha 
situación de desamparo para os . 
traballadores e ·para os téidos. 
Os primeiros non poden ab.ando
ar os servizos de urxéncias e os 
segundos, como no· caso de Ni
grán, poden . estar unha hora· na 
estrada sen ser atendidos. 

A denúncia realizada por un en
fermeiro do Servizo Normal de 
Urxéncias "Val Miñor" de Nigrán 
permitiu coñecer que o ·061 está 
intentando paliar · a falla de per
soal sanitário nas ambuláncias 
ces traballadores dos servfzos 
de urxéncias. Cando o 061 foi 
avisado do acidente de tránsito, 
e tras advertir a unha ambulán
cia para que se fixese cargo dos 
feridos, deu arde ao persoal do 
devandito servizo para que se 
desprazase nese veículo ao lu
gar do sinistro para prestar asis
téncia sanitária aos afectados . 
Este fsito; que segundo .o perso
al consultado estase a repetir en 
distintos· centros, é consecuén
cia de que os veículos non le-

AteJtder con rapidez aos accidentados é fundamental, péro algunhas ambÚláncias do 
061 carecen de persaal especializado. A IGLESIAS 

van· o persoal necesário para fa
cerse cargo dos accidentados. 

O problema que xurde é doble: 
o persoal desprazado desaten
de o seu pasto de traballo, para 
acudirá chamada dl:Jnha empre
sa que non é a que. o ten contra
tado e, por outra banda, os po
síbeis usuários do servizo de ur
xéncias poden atopcir o pasto 
desatendido. 

Intereses económicos 

O ATS ao que o 061 lle recia-

mou a sua preséncia no lugar do 
accidente, e que prefire non ser 
tdentificado, considera que de
trás da actuación da empresa 

·que coordena a central de emer
xénciás médicas existen intere
ses económicos. Na sua opi
niqn, u a insisténcia en que acu
da persoal sanitário, sexa médi
co cu enfermeiro, na ambuláncia 
débese a que, ·evidentemente, 
non lle cobra o mesmo á compa
ñia aseguradora que corre cos 
gastos dos accidentados por un
ha ambuláncia sea que por unha 
ambuláncia con persoal sanitário 

Todos os libros e as publicaci6ns de · 

A Coruña 

Couceiro I!. A Cor~ño 
Arenas. A Coruña 
Lume. A Coruña 
Colón. A Coruña 
Nós. A Coruña 
Hernóndez. A Coruña 
Sargadelos. Santiago 
Follas Novas. Santiago 
Encentras. Santiago 
Couceiro. Santiago 

Pedreiro. Santiago 
Sargadelos. Ferro/ 
Helios. Ferro/ 

· Brañas. Carbal/o 
Sementeira. Noio 
Cunqueiro. Pontedeume 
Do Neno. As Pontes 

Edicións A Nosa Terra, 
pode alopafos 

permanentemente 
~ nestas 40 

'i? 
librarias 
oe todo 
o país. 

A 
Pontevedra 

Escalmo. Pontevedro . 
Michelena. Pontevedro 
Paz. Pontevedro 
Seoane. Pontevedra 
Moxtor. Vigo _ 
Cartabón. Vigo 
Librouro. Vigo 
Sargadelós. Vigo 
Limior. Vilagorcío 
Vernet. Boiono 

EDICIÓNS 
ABOSA!lllllA 

Biblos. Tui 
Atlóntii:a. A Guardo 
Dalvi. Lo/in 

Lugo 

Souto. Lugo 
Biblos. Lugo 
Aguirre. Lugo 
Segrel. Vi/albo 

Pdrta da Vilo. Viveiro 
Xistral. Monforte · 

Ourense 

Torga. Ourense 
Stylo. Ourense 
A Novo. Ourense 
Epi. O Carba/liño 

incluido". Ainda que resulta léxi
co que un profesional ·sanitário 
avalie o estado dos feridos, n·on 
o é tanto que "a empresa piratee 
o persoal da sanidade pública 
coa falla de emprego que existe 
actualmente no sector". 

Por oJtra banda, ademáis de sa
lientar os riscos derivados da au
-Séncia de persoal de urxéncias 
no seu posta de traballo, consi
dera que Medtec está a provei
tarse -de que boa parte do perso
al sanitário da Sanidade pública 
ten contratos temporais ou pre
cários. O medo a perder o seu 
pasto de traballo explica, na sua 
opinión,que nalguns centros se 
estea a "obedecer ardes dunha 
empresa privada da que non te
m os nengun dato e que está 
·querendo utilizar esta situación 
para servirse da sanidade públi
ca no seu próprio benefício". 

O informe de emerxéncia elabo
rado polos r:esponsábeis de co
ordenar a asisténcias aos acci
dentados no sinistro de tránsito 
que tivo lugar en Nigrán obrigou 
ao enfertneiro a explicar por es
crito o acontecido diante da di
rección provincial do Sergas de 
Pontevedra. Este informe de
núncia, pola sua banda, a nega
tiva do ATS e do médico do Ser
vizo Normal de Urxéncias (SNU) 
"Val Miñor" a trasladárense na 
ambuláncia deixando o seu pos
ta de traballo. Este informe asi
nado por Manuel M. Pereira Car
nero, · asegura que o ATS acon
sellou que a ambuláncia recolle
ra aos feridos e os transladar ao 
servizo, proposta que non acep
tou, polo qu.e o enfermeiro repli
cou que non atendía ardes do 

061, sobre o que ninguén lle di
xera nada, xa que traballaba pa
ra a sanidade pública. Engade · 
que, mália talar a continuación 
co médico para que se despra
zara, a ambuláncia chegou ao 
lugar do accidente sen persoal 
sanitário a bordo, case unha ho
ra despois da primeira chamada. 
Finalmente, sinala que foi o con
ductor da ambuláncia quen deci
diu sobre o estado da accidenta
da, -transládandoa á clínica pri
vada de Vigo Povisa. 

Protestas sindicais 

A consecuéncia destes feitos, o 
Sindicato de Enfermeria (SAT
SE) remitiu unha carta ao direc
tor xerente de Atención Primária 
do Sergas, Alberto García Pa
zos, para pedirlle explicacións 
sobre· o tipo de relación que 
mantén o 061 ces profisionais 
que se atopan de garda nos ser
vizos de urxéncias. Na sua opi
nión, estase a dar "unha super
posición' funcional e xeré.rquica 
nada clara e irregular". O SAT
SE pergunta quen atende as ur
xéncias se o próprio persoal ten 
que desprazarse e advirte que 
os traballadores afectados po
den incorrer nunha falta de 
abandono de servizo, con reper
cusión negativa para o expe
diente do traballador ou, piar 
ainda, nun delito con implica
cións de carácter penal. Esta or
ganización pede que se modifi
que unha "situación irregular" 
para que "os profisionais non se 
vexan implicados en situacións 
comprometidas na sua práctica 
laboral por unha falla de previ
sión e organización dos respon
sábeis sanitários". • 

·Folla de servizos 

P ara min o mello.r País sempre foi un bon Rioxa. O rosbif, en, 
trecot, os escalopes cordon blue e o solomillo a la pimienta, fonnan 
parte da miña dieta alimentícia desde que ostento cargo públi

co. Nas ·xornadas gastronómicas da caza, son o primeiro en chegar e o 
último en erguer da mesa. Sempre lembro con cariño o día que toda a 
família íamos xantar cos caseiros, tiñan aquel caldo tan rico... • 

O lardo, as patacas e o repolo non os podo nen probar. Son causas 
das que nunca gostei. Debe ser polo meu cosmopolitismo. De aí me 
ven a afección polo gazpacho, a pizza e o paté. Sen despreciar ama
téria prima prefiro os pratos elaborados, coa calidade adquirida pola 
manipulación dun chef de prestíxio internacional. 

Hai anos que non probo unha sardiña, un xurelo ou uns roxóns. Aos 
'botelos collin-lle rnania de cativo. O meu manículo curvo, está con
q~eri<;lo a ba~e de moitas horas de ter o cu sentado en poltronas e co
melladas .oficiais. 

T 01nast"to Pizarras, . traga saliva e baixa as persianas do seu despacho. 
Ten-lle pasado outras vezes. Cando mira pasar unha mobilización de 
labregos entra-lle afame. 

Co paso dos anos o seu currículum alimenticio ten-se dotado de páxi
nas brillantes. A presidéncia do Parlamento, a Conselleria de Agri
cultura, son hóxe abrigadas referéncias culinárias. Come-se todo. Des
de o marrón da supertaxa aos sapos dos incéndios forestais . Os mella
res gourmets desconfían dun home de estómago tan agradecido. • 
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P·ara. acadar unha .indemnización 'OU un acorde similar -
._ •• :' ... - '·: ' :: ~ .. • t~· • ~ .. ·,, - " : 

A petición de pe_rmiso par~ a ponte 
da illa ·de Cortegada ~retende presionar ao Concello 
A apresentación por parte da 
proprietárJa ~a illa de C~rtega
da da petición dun permiso pa
ra a construción dunha ponte 
para ,unila ao continente pro .. 
vocou a alarma entre os secto
res políticos, sociais e viciñais 
do concello de Vilagarcia. Pero 
outros dados indican que de
trás da solicitude poderia es
tán o intento de conquerir un
ha indemización por non po
der explotar urbanisticamente 
a illa ou impUcar á xunta no fi
n a n c i amento do proxecto. 

Recentemente, Cortegada S.A. 
apresentou díante da Delegación 
Provincial de Costas de Ponteve
dra un proxecto para a constru
ción dunha ·ponte entre a illa e 
Carril. O documento foi transla
dado automaticamente ao con
cello, como indica a lei, e esta 
institución emitiu un informe xurí
díco no que indicaba que o pro
xecto non se axustaba ás nor
mas urbanísticas locais, que con
ceden á illa especial protección. 

A empresa proprietária da illa de 
Cortegada, Cortegada, S.A. , te
ria a intención de facerse con 
fundamentos xurídicos de maíor 
peso que permítísen entablar un 
pleito co concello, ou ben ter ar
gumentos diante da Xunta para 
presionar cara a que a illa pase 
a formar parte do património pú
blico como parque natural, coa 
correspondente indemnización. 

Outras alternativas que teria a 
empresa, segundo sospeita a 
Comisión para a Defensa de 
Cortegada, serian tratar de con
querir en Madrid permiso da Di
rección Xeral de Costas para er
g uer unha ponte , para despois 
forzar ao concello a mudar a cali
ficación urbanística da illa -agora 
é espazo protexido- na revisión 
do Plano Xeral de Ordenación 
Urbana que ten que producirse 
proximamente. Unha terceíra op
ción, ante a falta de recursos de 
Cortegada S.A. , sería pactar coa 
Xunta e o concello unha urbani-

zación branda, con menor voJu
me de edificación e cesión de es
pazos e usos a cámt;>io dun in
vestimento público. Contado, pa
ra levar adiante calquer destes 
planos precisaría o concurso de 
demasiadas administracións, con 
intereses difíceis de conciliar. 

O proxecto de urbanización da 
illa, coa construción dunha pon
te, edificación de r~sidéncias de 
luxo e dun hotel costaría doce 
mil millóns de pesetas , unha 

· cantidade inabordábel por Cor
tegada S.A., que ademais non 
conqueriria de i111ediato atraer 
compradores. Oeste xeito, a via
bilidade económica do proxecto 
seria discutíbel. 

Un longo conflito 

A princíoios da década dos oiten
ta a emprea Cortegada S.A. e o 
concello, governado daquela por 
unha coalición entre o PSOE e o 

Por orde do alcalde Manuel Pérez, do pp_. 

PCE, asinou un acorde que per
mitía a urbanización da illa, pero 
cunha série de condicións de ur
banización e cesións de terreas 
para usos públicos. Un dos pon
tos do acordo era que o permiso 
de urbanización prescribía ao ca
bo de seis anos, o que significa
ba que, se en seis anos non co
mezaban as obras, volvia a ter 
vixéncia o ordenamento urbanís
tico anterior. Por outra banda, 
naqueles momentos a oposición 
ao proxecto era feble. Qs viciños 
de Carrit via:n no proxecto- a cria
zón de moitos postas de traballo 
e o PSOE e o PCE avalaban a 
operacíóñ. So-os naciona'listas ~, 
os ecoloxistas estaban en contra. 

Cortegada S.A. non acometeu a 
t~mpo o proxecto de wbaniza
ción e posJeriormente apresen
tou un recurso contencioso ad
·mlnistrativo.- alegando que pasa
ra ~º prazo por mor dos obstácu
lo~ postas pola administración. 

En realidade non hai tal e non 
hai argumentos xurídicos para 
aeferider este contencioso. 

En todos estes anos as circuns
táncias viciñais, políticas e sociais 
mudaron considerabelmente. Os 
.viciños; que teñen viveiros maris
queiros privados, en réxime de 
concesión, nas imediacións da 
illa, ven na construción da ponte 
unha ameaza á continuidade das 
explotacións polos danos que po
de causar nos bancos de area. · · 
No PSQE, c::iue _governa Vilagarcia 
na actualidade, xa non hai a mes
ma perspectiva, e as posibilida
des económicas de desenvolver o 
proxecto de Cortegada están me
diatizadas_ pola escasa -den:mnda 
que_ este tipo complexos teñen na 
Galiza. A póucos qoilómetros, os 
propri~tários do Casino da Toxa 
están a valorar a posibilidade de 
transladale a Vigo, !Jnha cidade 
na que a actividade teria continui-

. dade ao longo de todo .9 ano.• 

lmpeden á oposición ac_cede~ Qos eXpedentes lñuniciPais en Vigo . 
O alcalde de Vigo, Manuel Pé
rez, do Partido Popular, vai de 
ditar unh¡;i arde pola que impe
de aos concelleiros da opo9i- . 
ción aceder aos expedentes 
municipais antes de. ser apro
bados estes pola Comisión de 
Governo. A rnedida: descoñeci
da mesmo nos tempos do al-· 
calde Manoel Soto·, contravén 
a Lei de Bases de Réxime Lo
cal, o Reg·ulamento ·de Organi
zación, Réxime Xurídico e Fi
nanciament,0 das Corporacións 
Locais (ROF) , o Regulamento 
Orgán1co do-.Concello e- o Re
gulamento ge Participación Ci
dadá dese município . . 

cal estabelece que todo cida
dár.i ínteres~d.o nun ~xpenden
te municipal pode aceder a el 
en. calquer 'mornen19· da · sua:
tramítación. 

O alcaide d~ ddade, para xusti
fic'ar a decisión, díxo que os 
concelleiros socialistas filtraran 
á prensa un éxpedente sobre, o 
Imposto de Actividades Ecpnó-

. micas antes de ser estu_dado pa
la Comisión de Gáverno e argu
mentou ·xuridi·camente a 'deci
sión er{ base a informes xurídi
cos neutros concellos , como 
Madrid , onde tomaron medidas 
similares. 

- . 
A Lei de. J~qses. d~. Ré~ime .Lo-. J Lois CasJti).lo _;GQí1G~l .l,~-!rn .. do 

BNG, recordou gu~ "uo e~pe- 1
-·

dente ,~é. por exémplo, a trami
tación dunha ·licénc_ia, que é un 
procedimento reglad9 que _co
meza cando se solicjta a Licén
cia e remata cando se~'conce
de, e un cidadán pbdé- estar -in
teresado nela e ainda máis un 
concelleiro, que é un represen~ 
tante e está interesado en to
do, e máis ainda nos expen-
dentes da Comisión de Gover
no; outra cousa é que se de
ban facer públicos". 

Para a oposición municipal,_ que 
non ten coñecimento-ofictal da 
decisión da ·alcaldía, é unha re
gresión nos direitos dos repre
sentantes populares e trata de 
impedir que o PSO~- e <? . BNG . 
examinen os'· ~xpedentes e fa
gan obxeccións aos mesmos. 
"Non querén gue qmtrolemos 

. as adxudicacións direitas, nen 
as facturas nen nada", dixo Cas
trillo, que' lembrou-que--no man
dado da pasada corporación , 

·cando o P.P ·estaba n·a oposi
-ción, había información daborido· 

A meiados de Agosto Manuel e nunca se n1?gou nada disto. 
Pérez xa anunci_ara recortes no "O~ do governo municipal actual 
labor da oposición ao adiantar .xa levaban tempo mosca~ por 
que remataria ·ca "obstrucionis- mor do control da .oposición", 

·. f!19_c:!é! 9P<2~i~i_ó_n~._,. _______ ______ ~.?<~~¡~~-u 9?~tr~llo. • 
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Cabeza~ pasa por alto 
~as denúncias e da licéncia 
a San Rosendo 

-O concello de Owrense, presidi
do polo popular Manuel C~be
zas, pasou por alto as querelas 
que a Universidade de Vigo, a 

. Plataforma Pro Campus Digno 

. e formacións política$ ·como o 
PSOE e o _BNG _interpuxeron 
contra a construción de duas 

· residencias universitárias pola 
Fundación San Rosendo. O 
Lu~s 9 -anunciou que concede 
o permiso para que se inicien 
~s obras en terreas do. campus. 
As residéncías, unha para 
rapazas e outra para rapaces, 
serán de carácter privado. Os 

· - vicerreitorados cía Universidade 
de Vigo _ceñtraron a denúncia . 

. n:a.especulación urbanística e 
-~fíríl}aron qu~ non ian recoñe
cer as ~esídéncias como univer
sitárias e a oposición no conce
llo de Ourense sinalou que a 

. solicitude se tramitara con moi-
. · ta rapidez. A Fundación San 

Rosendo está -presidida por Be-. 
_ nigno MoL1re, responsábel de 
.Ca_ritas en_purense e dun ~n-· 

_ tramado de re.sidénci¡.:tis so_ciais 
-e-oütras_ ~mpresas. • 

Denúñcion 
irregularidades 
nas contratacións 
en Mondarix· 

A selección dunha persoa 
para cubrir o posto na biblio
teca municipal de Mondariz 
levouse a cabo sen incluir 
unha baremo. de pontuación 
nas bases de contratación, . 
segundo denunciou a opo~i
ción municipal, PSOE e BNG. 

_ A Comisión seleccionadora 
non se correspondia coas 
persoas que figuraban nas 
bases do concurso e o alcal
de reservouse o priviléxio de 
pontuar no último lugar, co
ñecendo de antemán as pon
tl:J.acións outorgadas e deci-

· . .: ·dindo de feito a eleición dos 
aspirante. Un dos aspe~tos 
máis polémicos-foi que a per
soa que quedou coa praza, 
por renúncia da primeira (a 
quen non comp~nsaba o sa-: 
lário), era nora do prí!lleiro 
tenente ao alcalde e-a eta "va
loráronlle o coñecimento do 
ale.mán s~ri apresentar ~cre
ditación, dando máis nota 

· -que a outro áspir:ánte que .~ 
. -acreditQu tef'C>s-c·ursosde 
, iniciación e peñecionarpento 
de- galeg9~ •:~ ¡- __ - · 

. -::- .7· .. ·· . 
....... -:-; • :r 

,ó. oléalde do Rosal .no~ -
paga os eng~nches~ ·da. luz 

Nestes-dias, o concell¿ do Re
.. sal réQIC!,ma dos viciños b pago 

dos e_f)gáncpes de.aug8: e _ 
·aléantarillado dando un últi~o 
prazo. O grupo municipal do 
~NG revisou os listados' e -
com_probou que o alcalde ten 
,neles cinco enganch~s e só 
paga un. "No listado de taxas 
só figura o pago d~ un dos cin
co enganches q\,Je nos constan 
·de propriedad e do alcalde ou 
da família directa, que sí están 
no listado de enganches, o que 
por tanto significa que se bene
ficia do seu uso".• 
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Go apoio dos sindicatos, ainda.que a CIG prefire o fin da proibición de construir barcos civis 

As mobil'izacións -da Bazán 
oriéntanse a conquerir orzamento para as fragatas 
O calendário de mobiliza
cións do estaleiro ferrolán 
Bazán, aprobado en asem
blea de traballadores o Luns 
nove de Setembro, é amplo e 
pretende coincidir co debate 
dos presupostos, para de
mandar do Governo central 
consignación orzamentária pa
ra a construción de várias fra
gatas, algo que daria carga de 
traballo a un centro que só po
de construir buques militares. 

Mália que todos os sindicatos 
apoiaro.n o calendário de mobi
lizacións, os nacionalistas te
ñen unha postura distinta en 
canto a presionar ao Governo 
para que construa as fragatas. 
Para a CIG. o problema é con
querir que se levar:ite a proibi
ción que pesa sobre a Bazán 
para facer barcos mercantes. O 
devandito imped.imento legal 
data dos decretos de reconver
sión naval que asinaron a prin
cípios dos anos oitenta o Go
verno do PSOE e a central sin
dical UGT. Desde 1985 o sindi
calismo nacionalista estase a 
mobilizar para que "Bazán sexa 
unha fábrica". 

Para a CIG, un estaleiro como 
Bazán, con 4.000 traballadores, 
non pode estar dedicado unica
mente á construción de barcos 
militares, senón que debe bus
car mercado na construción ci
vil. A consignación orzamentária 
para as fragatas só solucionaria 
o problema a .curto prazo, e so
cialmente é difí::;il de explicar 
que se solicite facer embarca
cións de guerra. 

Mobili:i:ación de traballadores de Ba:i:an no ano 88. C. MIRAGAYA 

Diversificación 

A divérsificación -entrar no mer
cado civil e neutras indústrias 
non estritamente relacionadas 
coa construción de buques- é 
unha opción que xa tomou -a Ba
zán, pero de forma conxuntural. 
A factoria ferrolán ten unha fá
brica de turbinas que ocupa a 
500 traballadores e en San Fer
nando (Cádiz) o estaleiro públi
co empregou unha trécola para 
fabricar ferries sob dependén_cia 
de tres ministérios distintos e 
coa participación da indústria 
privada, colocando os buques 
no mercado através da· campa-

ñia navieira Transmeditarránea. 

O problema para Bazán é qu~ 
a Séptima directiva da UE im
pede a construción naval ás fá
bricas que non son estaleiros, 
e Bazán non o é a canta dos 
acordes de reconversión. Por 
outra bañda, a diversificación 
ten que pasar pala entrada no 
campo da indústria civil, en 
concreto en novas tecnoloxias 
como a construción de centrais 
de coxeneración ou outras al
ternativas dese tipo. Pero isto 
non é posíbel' sen investimen
tos que permitan reacondicio
nar o estaleiro. 

Si ben a normativa da Unión Eu
ropea é contrária ao fi.nancia
mento público da indústria, per
mite o investimento en Investi
gación e Desenvolvimento 
(l+D), algo que está relacionado 
coas novas tecnoloxias e que 
permitiria desviar orzamentos 
para adaptar ao estaleiro para a 
construcióA r.:iaval civil. 

Por outra· banda, a diversifica
ción está a dar notábeis éxitos 
en distintos estalelros alemáns, 
ingleses e belgas, algo que está 
a servir de exemplo tamén nos 
Estadós Unidos. Esta alternativa 
non é unha decisión caprichosa, 
a ONU emitiu un comunicado 
orientando sobre a necesidade 
da reconversión da indústria mi
litar en civil e adiantou unha lista 
de. setenta e catro posíbel s. op
cióps para a diversificación. 

A Septima directiva comunitária, 
que impede a Bazán construir 
barcos, está a piques de expi
rar, pero as directivas que a pre.
ceden foron prorrogadas cando 
o seu obxectivo ainda era vixen
te. En palabras do responsábel 
da CIG, António López Rivera, o 
obxectivo desa directiva é elimi
nar o sector naval no Estado es
pañol para permitir a supervi
véncia dos estaleiros alemáns, 
cuxa capacidade produtiva au
mentou coa unificación dese pa
ís e que está limitada pala com
peténcia española. Precisamen
te para facilitar a continuidade 
da indústria naval alemá, sobre
todo a do Leste, foron emprega
dos métodos como o desvio aos 
estaleiros de cartas para l+D. • 

12 DE SETEMBRO DE 19<(6 

Denominación de Orixe 
definitiva para os viños 

, da ·Ribeira Sacra 

A Consellaria de Agricultura re
coñeceu carácter definitivo aos 
viñas da Ribeira Sacra elabora
dos conforme os requisitos fixa
dos no Regulamento particular 

· da Denominación. Abrangue a 
17 concellos ·e está dividida en 
cinto subzonas: Amandi, 
Chantada, Quiroga-Bibei , 
Ribeiras do Miño e Ribeiras do 
Sil. Os brancas monovarietais 
serán elaborados ca 100% das 
variedades de Albariño ou Go
dello e os tintos monovarietais 
con Mencia. Con esta xa son 
cinco as denominacións de ori
xe galegas: Ribeiro, · 
Valdeorras, Rias Baixas, Mon
terrei e Ribeira Sacra.• 

Os sindicatos protestan 
pola provisionalidade 
dos profesores 

Tanto a CIG como as CCOO 
están denunciando o xeito de 
levar a cabo o proceso de 
adscrición dos profesores 
aos centros para o novo cur
so. Como en anos anteriores, 
as centrais sindicais quéixan
se de que as datas para que 
as listas estexan elaboradas 
vanse pospoñendo por un 
problema de improvisación. 
Tamén sinalan que a progre
siva implantación da Reforma 
Educativa pon de manifesto 
que novas matérias obrigató
rias non cantan con profeso
res especializados nos 
centros. As CCOO critican, 
sobretodo, a provisionaJidade 
dos profesores que ano tras 
ano teñen que esperar a uns 
dias antes do comezo do cur
so para saber onde van ser 
destinados. A CIG sinala que 
moitos alunas serán rexeita
dos na rama de FP que elixan 
por falta de previsión. Para as 
centrais resulta significativo 
na situación do ensino públi
co que descendera o número 
de docentes, sendo o pasado 
ano 9.458 e este 9.431. • 

Facenda pon un recurso 
contra as competéncias 
de Euskadi 

A secretaria de Estado de Fa
cenda interpuxo un recurso 
contencioso-administrativo no 
Tribunal Superior de Xustíza 
do País Basca polo que consi
dera competéncias indebidas 
en relación á Facenda Pública 
en Euskadi. O réxime foral 
que rexe ao Governo Basco 
en matéria de fiscalidade non 

.. está lexitimado de ?bando pa
ra o Ministério de Economia, 
que argumenta que aquela co
munidade é un· paraiso fiscal 
para as empresas e que xa 
son várias as que estabelece
ron o seu domicílio social en 
Euskadi. Desde o Governo 
Basca, este tipo de medidas 
estípulanse en base a mella
res incentivos empresariais e 
criación de emprego. De cal
quer xeito, o secretario de Es
tado de Facenda afirmou que 
o recurso apresentárase por
que remataba o prazo e que 
todo se poderia solucionar ne
gociando concesións _dun e 
doutro lado.• 
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Os traballadores da Fábrica de Armas levan tempo manifestándose pola continuidade da actividade. A IGLESIAS 

Serian utilizados polo Governo para pechar a factoria coruñesa 

Os traballadores de Santa Bárbara temen 
novos proxectos industriais de escasa solvéncia 
Unha resposta do ministro 
de lndústria, Josep Piqué, ao 
Grupo de Izquierda Unida no 
Congreso, puxo de manifes
t o que o Governo central 
continua coa intención do 
anterior Executivo de pechar 
a factoría de Santa Bárba.ra. 

Desque os tribunais deron a ra
zón aos traballadores na sua re
clamación de non ser incluidos 
no proxecto industrial dos Discos 
Duros de Ordenador (DDO), a in
defnición guvernamental ten sido 
a norma, por esta razón, o recén 
constituido Comité lntercentros 
da Empresa Nacional Santa Bár
bara, vai comezar a reclamar pro
nunciamentos sobre a crise desta 
indústria. O Comité lntercentros 
ten carácter estatal está domina
do pola UGT, con sete membros, 
e nel tamén están presentes as 
CCOO, con cinco integrantes, e a 
CIG, cun representante. 

O principal obxectivo dos traba
lladores é conquerir consignación 
orzamentária para a merca de 
partidas de armamento lixeiro por 
parte do Exército, algo que daría 
traballo a unha factoría, a coruñe
sa, especiaizada neste tipo de ar-

senais e que ten un cadro de per
soal de 235 persoas, das que só 
están a traballar 35, xa que o res
to do plantel está sometido-a un
ha regulación temporal de empre
go. Na actualidade, na Fábrica de 
Armas da Coruña só se rexistra 
un 6% da ocupación. 

O 29 de Xullo pasado houbo un
ha reunión do Comité coruñés 
de Santa Bárbara con represen
tantes da Xun-ta, membros do 
ministerio de lndústria e de Ar
sénio Fernández de Mesa, que 
estaba en calidade de represen
tante do PP. No en contra, se
gundo o representante da CIG 
no Comité de Empresa, Manuel 
Franqueira, "díxosenos o que 
queríamos escoitar, que habia 
que defender Santa Bárbara, 
pero entraron en contradición co 
presidente da Axéncia pública". 

Condicionantes 

Agora o Comité está pendente 
dunha nova reunión coa Xunta 
para aclarar as contradicións e 
saber cal será o futuro da facto
ría. De todos xeitos, a CIG sos
peita que o proxecto DDO, que 
fracasou en Andalucía, e outros 

Dias 19, 27 e 29 de Setembro e indefinida a partir do 30 · 

similares serán oferecidos como 
alternativa ao peche. "A nave de 
DDO está a piques de rematar
se -dixo Manuel Franqueira-, e 
van volver con ese canto e dar 
máis posibilidades de emprego 
que unicamente serán chiringui
tos, pequenos proxectos inviá
beis que pecharán oü entrarán 
en crise en poucos meses". 
Franqueira citou os casos ·de 
Motores Deuzt ou a Sociedade 
Italiana ·do Vidro como alguns 
exemplos de proxectos pantas
mas ou de escasa viabilidade. 

Un dos maiores condicionantes 
que ten a Fábrica de Armas pa
ra continuar o seu labor é a sua 
ubicación e os terrees que ocu
pa. Sobre as instalacións da 
fáctória hai apeténcias urbanísti
cas de sempre. Para Franquei
ra, isto ten un lado positivo e ou
tro negativo. "O negativo -dixo-
é que os especuladores presio
nan, o positivo ·é que pode ser 
utilizado para refinanciar a em
presa, estaríamos dispostos a 
cambiar de ubicación da fábrica 
e a que se vendesen os terreas 
se garante a continu idade_ na r 

Coruña e consolidaran a' empre-· 
sa, en lugar de liquidala":·. · 

Folga no comércio pontevedrés 
para forzar a negociar un convénio 
Un total de 8.500 traballadores e 
3.000 estabelecimentos comer
ciais están afectados pola folga 
convocada no comércio da pro
v í,ncia de Pontevedra para os 
dias 19, 27 e 28 deste mes de 
Setembro, que será de carácter 
indefinido a partir do 30 do mes- . 
mo mes. Os sindicatos denún
cian que a.patronal non quer ne
gociar. 

A folga foi conv9cada polos tres 
sindicatos (CCOO, CIG e UGT) 
e comuntdada á Delegación do 
Traballo. O acto reivindicativo 
débese a que a patronal dalguns 
sectores ou ben négase a sen
tarse a negociar desde princí
pios de ano ou ben fai ofertas re
gresivas sobre uns traballadores 
cunhas condicións laborais xa 
difíceis. O ano pasado, o convé
nio xa fora asinado en solitário 

palas ccoo e por esta razón 
nalguns casos foi declarado nulo 
e noutros de eficácia limitada, 
afectando unicamente a aqueles 
traballadores que. querían aco
llerse ao novo convénio. Este 
ano, despois das eleicións sindi
cais, a CIG é o sindicato maiori
tário nalguns sectores e a sua 
presenza é determinante neu
tros, de modo non é facítbel que 
se dea unha situación de asina
mento ur;iilateral dun convénio 
por parte dun sindicato. 

Os sectores de comércio afecta
dos por esta convocatória de fol
ga son, en concreto: material de 
construción, textil-retal , pel, mó
beis, metal, textil maior, bazares 
e vidro plano. 

Unha plataforma reivindicativa 
conxunta, formada pelas centrais 

CCOO, CIG e UGT,· apresentou 
á patronal un anteproxecto de · 
convénio cunha duración de 
dous· anos e un incremento sala
rial do 5% nos dous anos e en 
todos so conceitos salaríais, coa 

.garantía de suba de. un ponto e 
médio sobre o IPC anu~I. A xor
nada laboral seria de oito horas 
diárias e un total de 40 sema
nais. Outro ponto que contempla 

. o anteproxecto é a definiciór'l dos 
distintos tipos _de contratos para ' 
evitar a precarización. 

A convocatória de folga xa tivo 
alguns efectos entre a patronal; 
no caso do comércio do metal, 
os sindicatos levaban agardando 
desde Xaneiro a que os empre
sários se sentaran a negociar o 

. convénio, e tan pronto como foi 
apres.entada a convocatória de 
paro, acederon a negociar.• 
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Vivencia e natalidade 
MA.NUELCAO 

Moitas veces rende a relacionarse o problema da vivenda coa 
diminución da natalidade. Aparentemente, a decisión de pro, 
crear veriase afectada negativamente, e ainda determinada, 
pola non disponibilidade do que seria unha vivenda digna. 
Unha mera comprobación empírj.ca demoustra que tal relación 
non opera nese sentido. En efecto, en xeral é nos paises máis 
ricos e avanzados nos que coexiste unha caida espectacular da 
natalidade cun parque suficiente de vivencias de calidade sen, 
do marxinais os fenómenos de chabolismo. O caso galega non 
é unha· excepción dándo, 
se unha alta taxa de vi, 
vendas en propriedade 
xunto cunha alarmanté 
caída de natalidade . De 
aflorar todo o património 
inmobiliário atopariamo, 
nos con que na Galiza de, 
be haber xa case máis vi, 
vendas ca xente. Tam , 
pouco é un ·problema de 
distribución das mesmas 
pois o chabolismo taméri 
é un fenómeno marxinal. 
En realidade, o problema 
da vivencia e a sua evolu, 

' ción teti. máis que ver ces 
ciclos económicos de cur, 

'A 1 . .,, re ac1on entre 
vivenda e 

natalidade opera 
exactamente en 

sentido contrário 
ao que usualmente 

·se ere" 

to prazo, relac.iónados ·coa . . 
construcción, mentres que a_ dinámica e eyolución da povoa, 
ción obedece a diversas causas das que a vivenda é, quizáis·, un, 
~a das que. ten menor valor explicativo. A vivencia vese afee, 
tada pala evolución xeral da economía mentres que a povoa, 
ción é o resultado de moitas decisións individuais que nacen 
do comportamento concreto das detentadoras do monopolio 

.da reprodución: "Nós parimos e nós decidimos" expresa con 
nitidez o poder monopolista orixinário e de exercício da mu, 
ller. No exe"rcício dese poder está a clave da evolución da na, 
talidade. Mais voltemos, por agora, ao problema da vivencia. 

A ~oinprobación empírica resalta que é nos países. máis atrasa, 
dos, nos que a disposición de vivencias e a calidade das mesmas 
é mínima,. onde se dan as taxas de natalidade máis altas do pla, 
neta. Do mesmo xeito, é no seo dos grupos sociais menos favo, 
recidos das sociedades avanzadas onde as taxas de natalidade 
ainda se manteñen. En realidade, a relación entre vivencia e 

natalidade 
opera exac, 
tamente en 
sentido con, 
trário ao 
que usual, 
mente se 
cree. Os au, 
mentas de 
povoación 
poden acti, 
var a cons, 
trucción de 
vivendas xa 
sexa por 
médio das 
actuacións 
públicas ou 
das priva, 
das, ao tem, 
po que reva, 

A: IGLESIAS loriza o par, 
que de vivencias preexistente. De igual modo, unha caída da 
natalidade, como a galega, pode tirar polo chan o valor dos Pª' 
tfj.mónios inmobiliários acumulados con tantos suores e pena, 
lidades por moitos traballadores e emigrantes galegas. Pode di, 
drse que os frllos que non tiveron son os pisos e casas que ago, 
ra só 9casionan gastos e no~ producen rendas. 

Poñamónos<no pelico de calqueira matrimóhio. ou parexa xo, 
ven .con vi venda própria, herdada ou alugada e· col) rendas sa, 
lariais suficientes. Se son prudentes e racionais, adiarán a des, 
cendéncia o máis posíbel adicándose a viaxar, ir de copas, me, 
terse nunha ONG, comprar coches, motos, cans, gatos, etc. 
Calqueira causa antes de procrear pois, dende ese momento, 
serán responsábeis únicos e indelegábeis dun novo cidadán 
con moitos dereitos e poucos deberes. Ademais, non poderán 
CLÜpar ao governo se o bebé chora, durme ou desperta cando 
cadra, come cando lle parece, etc. Ao final as causas da vida 
son sempre menos complicadas do que parecían.• 
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Os afeizoad~s louban aos extranxeiros pero esixe.n maior preséncia· galega 

A presión do Celta·Deporrivo surprende ás figuras 
-0- A. ESTÉVEZ 

"Este derbi ten máis de brasi
leiro que . de galega", dicia un· 
ha afeizoado rindo antes de en- . 
trar en Balaidos o Domingo 8 
mentres esperab~ diante das 
portas. Eran moitos os que ao 
ser interrogados pola auséncia 
de galegas no Celta-Deportivo 
(1·1), respostaban que a com· 
petitividade entre as equipas e 
a seriténcia do caso Bossman 
ian prexudicar á canteira. Coa 
marcha de Vicente e a cesión 
de Carlos, non xoga nengun 
galega 110 Celta. Toshack, pola 
sua parte, fixo frente aos co
mentários dando xogo a catro 
galegas: Fran, titular, Viqueira, 
David e Deus, do que dixo que 
tiña un grande futuro no fútbol. 
·Miles de millóns nas novas fi
chaxes internacionais para os 
que este derbi foi a primeira 
toma de contacto co país. 

O empate era o resultado polo 
que case tod·os os afeizoados 
apostaban nun primeiro momen
to, con ou sen estrelas. O De
¡:.iortivo, mália que estea ainda 
sen rodar, é unha equipa difícil 
de batir, como explicaba Fernan
do Santos, adestrador do Celta 
despois do encentro. Foi o ¡::-0 -

che das liñas de defensa, un 
mellor control do balón na pri
meira parte e a mala fortuna da 
equipa d~ Vigo as que impediron 
que a victória quedara na .casa. 
Porque se a primeira parte do · 
encentro foi de domínio deporti
vista, na segunda o Celta asus
tounos cun cámbio de prantexa
mento respeito aos corenta e 
cinco minutos anteriores: 

A fichaxe fr~ncesa da Deportivo, Martins, que foi substituido na segunda por:te, pelexa o balón con Ratlcovic. MIGUEL RIOPA 

"Gañarlle ao Deportivo dá un re
gostiño esp.ecial pero ·tampouco 
de· pode centrar todo o interese 
neste encentro" ," sinala Xosé 
Manuel, sócio da grada de · Rio 
desde hai cinco anos. Da beira 

. do Deportivo, unha família que 
esperaba ·polas suas e_ntradas 
comentaba que sempre se des
prazarán a Vigo no seu · automó
bil e que non temian os enfron
tamentos "porque vimos en son 
de paz". De calquer xeito, o "re
gostiño" para os afeizoados ce
lestes foi grande cando no mi
nuto 87 Merino deu un pase ao 
área que recolle SáncheZ- cun 

· cabezazo ·qu_e Songo'o, o novo 
porteiro do Deportívo, non puido 
parar. Este gardameta estaba 
un tanto abraiado de que a pre
sión do público tamén se estive
se transladando ao xogo con in
tentos de liorta entre futbolistas. 

A canteira do Deportivo 

J.B Tosháck saiu ao páso das 
críticas á ausé.ncia de xógado
res galegas aliñando a-tres ra
paces da canteira. Ademáís, es
tivo Fran no ·campo,- o único titu-
1 ar gruego: Viqueira, 'David e 
Deus ?<Ogaron na segunda par
te, xusto nos peores momentos 
do xogo do Deportivo. "O pro
blema está en que todos quere
mos que se descubran novos 
valores galegos pero nunha liga 
como esta ó que ,se impon é a 
competitividade. E preciso acu
dir ao extranxeiro, a valores xa. 
seguros para poder estar arriba. 
O modelo basco tampouco é un 
exemplo porque a Real Socie
dad e o Athletic de Bilbao sem
pre estáA na corda frouxa. Ade-

máis, para que crías canteira? 
Para que un xogador como Et
xeberri a custe centos de mi
llóns?.", comentaba un dos mo:.. 
zos do g.rupó da Coruña. 

O xesto de Toshack-"i1on puido 
mitigar o efecto de declaracións 
como a de Martins, o aefensa 
francés do Deportivo,· que de
clarou non saber onde quedaba 
Vigo e ao que, por suposto, a 
expectación que susci!a . o en
co n·tro colleuno nas berzas. 
Djukic, pola sua bánda;' e· Gu
delj, xa cuns anos ·de residén
cia na Galiza, botaban de me
nos a xogadores da casa. -Na' 
balanza, o Celta levaba a peor 
parte cun 0-11 a favor dos de 
fór"a. Xa á beira das bandeiras 
habituais que dan cor as gra
das,- un enfervorizado admira
dor de Vivo, dianteiro do clube 
de Vigo, sac.aba do peto unha 
bandeira israelí. "Coa de equi
pas base que hai na cidade se
m e 11 a incríbel que non saia 
nengun xogador. Pero quen se 
encarrega aquí de ollar ás no
vas promesas?", comentaba 
Xosé Manuel, o sócio celtista. 

Israelís, franceses e nomea
damente brasileiros son as no
vas estrelas das ºduas equipas e 
neste primeiro encentro ofere
ceron os seus toques de .calida .. 
de pero ainda sen idea de co
lectivo. Mazinho, centrocampis
ta do Celta, amasa o que· de el 
se espera: un control .do balón 
perfecto, reparto de xogo e boa 
defensa. "Coa de millóns que 
se gastaron boa seria que esti
veramos sofrindo coma sem
pre", dicia unha afeizoada, que 
criticaba a suba de . pre·zos no 
clube vigués. "Agora .equipará
ronnos aos .homes -~ pagamos o 
mesmo", sinalaba. 

Aos siareiro~ das duas equipas 
ainda lles custará un tempo 
acostumarse ás novas caras, 
aproximadamente o mesmo 

. que Santos fixa para acadar o 
100% de rendimento: un par de 
meses. Os directivos do Celta, 
na sua teima por facer un clube 
"grande", ensaian tímidos inten
tos de "americanización" como 
un novo ton exaltado e exultan
te "p ara a megafonffi. e un ha . 

mascota presente en todo o en
contro, que semella saida dun 
concurso de ideas bastante po
bre. "O Celestino ten tanto futu-

- I 
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Unha família 
desaloxada 

-en Santiago 
Unha família do bairro compos, 
telán de Conxo será desfiuzada 
o próximo día 18 de Setembro 
de seguir adiante a orde de de, 
saloxo . decretada polo xulgado 
das Fon tiñas, a .Petición do p"ro, 
prietário da casa. O motivo ar,· 
gumentado para o desfiuzamen, 
'ro é a declaración da vivenda 
en estado de ruinas, pola peri, 
gosi~g.de que supón o inmóbel 
para 'as~vivendas do arredor e a 
insalubridade para os próprios 
inquilinos. Pero os viciños ase, 
g.uran que o futuro do solar é 
unha urpanizaciól). de luxo. ' 

Enrique Vilariño, a sua muller e 
as catro fillas levan toda a vida 

. vivindo nesa casa, que ten un 
arrendamento de hai máis de 70 
anos. Son unha farnília dé clase 
traballadora: el é panadeiro e ela 
vendedora na praza de abastos de 
Compostela, polo que carecen de 
recursos de abando para buscar 
outra vivenda alternativa. Enri, 
que Vilariño, convertido en VÜ' 

ceiro da família, nega que a casa 
esí:ea en ruinaS, tal e como a cali, 
ficaron os peritos do xulgado. 
Afinna que estes "nen· sequer en, 
traron na v.ivenda paro redactar o 
informe, e xulgaron o estado da 
casa polo seu aspecto ex terno". 

ro como a anterior mascota. Se 
chega a un ano xa é moito", co
mentaban uns siareiros da gra
da de Gol.+ 

A Asociación de Viciños de 
Conxo apoia as reivindicacións 
da farnília, que consideran xus, 
tas. P~ra Manuel Boquete, pre, 
sidente da asociación, a deci, 
sión do xuíz non resposta á rea, 
lidade e até agora rexeitou to, 
dos os recursos que a família 
apresenrou contra a declaración 
de estado de ruina. A casa, que 
ten máis de cen anos de anti, 
güidade, só lle faltan uns arran, 
xos que o dono non permite fa, 
cer. Manuel Boquete di que "na 
mesma situación están as tres 
cuartas partes das vivencias da 
zona vella de Compostela se se 
lle aplican os parámetros de vi, 
da moderna". O máis paradóxi, 
co do caso é que a família de 
Vilariño so licitou por duas ve, 
ces unha vivencia de protección 
oficial pero non lle foi concedí, 
da porque as au"toridades xulga, 
ron que a casa si estaba habitá, 
bel. Enrique Vilariño non en, 
tende como "en seis anos unha 
casa que ten un século de vida 
pódese deteriorar até o ponto 
de estar en ruinas" . 

O dono da casa non pasou pala 
vivenda, polo que os inquilinos 
enteiráronse da orde a través do 
req~eri1nenfo xudicial. Os vici, 
ñas afirman que os terreas están 
apalabrado~ a unha coristrutora 
que ten . perr~acfo edificar no so, 
lar un:ha urbanizadón de luxo. 
A obra canta co beneplácito do 
concello, qve quere mellorar a 
imaxe qu~ se· ten de Conxo co, 
mo bairro marxinal. A aso, 
ciación de viciños ven de pedir 
estes dias unha viverida social 
para a família desfiuzada. Men, 
tres o prazo dado polo xulgado 
se esgota, e os afectados e os vi, 
ciños manifestan que non dei, 
xarán a vivencia se non se lles 
oferece unha alternativa.• 

12 DE SETEMBRO DE 1996 

Da Apocalipse á ecoloxia 
na romaxe 
dos crentes galegos 

A ecoloxia centrou a edición 
deste ano da romaxe dos cren
tes galegas, que se celebrou · 
nos lugares de Vilar de Donas e 
Rosário, no concello de Palas 
de Rei sob o lema Polo camiño 
verde. A romaxe relacionaba o 
libro da Apocalipse coa aliena
ción e podredume deste mundo 
e a alternativa ecoloxista como 
renovación do mes(Tio. 
Ecoloxismo ven do termo grego 
oicos (casa), como economia 
(as causas da casa) e ecume
nismo (a relación da xente da 
casa), deste xeito na romaxe fa
louse de construir un ecoloxis
mo ecuménico e económico. 
Nesta edición a parte musical 
correu a cargo de Saraibas e 
contou cunha asisténcia de en
tre cinco e seis mil persoas, 
cunha cantidade que se mantén 
estábel desde hai anos.+ 

Xuízo contra o insubmiso 
Marcos López e 
acampada an,militarista 

O Martes 17 ás dez e média 
da mañá xulgan a Marcos 
López Martínez por un delito 
de insubmisión ao negarse a 
participar no exército. A 
Asemblea Nacional de 
Obxección de Consciéncia, 
ANOC, ~nvoca aos antimili
taristas á concentrárense mé
dia hora antes do xuízo 
perante o xulgado, o 2 do Pe
nal de Pontevedra. Co acto 
de solidariedade para con es
te mozo ponteareán, estudan
te de Dereito, a ANOC quere 
lembrar que "o militarismo 
español segue reprimindo 
aos seus opositores mentres 
pretende dar a entender que 
o problema está resolto coa 
promesa dun exército 
profisional que en absoluto 
cumpre os obxectivos dos 
antimilitar•stas galegas". 

Por outra parte, o MOC de 
Vigo organiza unha acampa
da a carón do cárcere para 
os dlas 13, 14 e 15 de Setem
bro. O bxectivo é abrir un 
debate sobre a resposta da 
sociedade ao exército e a so
lidariedade cos insubmisos 
presos. Haberá almorzos, 
charlas e asembleas a partir 
das oito da tarde do primeiro 
dia. Nesta acampada antimi· 
litarista pode participar quen 
queira e cóntase coa presen
za de membros da 
Coordenadora Ecoloxista, 
Galiza Nova, Rádio Piratona 
e a Mocidade da CIG. • 

Tirán gaña a final 
de honra .en Donosti 

O Domingo 8, a Sociedade De-' 
portiva Tirán de .traiñas gañou a 
final de honra da "Regata da 
Conéha" de Donosti aínda que 
non puido acadar ser a prirneira 
na clasificación absoluta, xa 
que o clube Orio puido manter a 
sua avantaxe. Despois do triun
fo no campeonato español, esta 
vitória na final da Concha pon 
de manifesto as aspiracións do 
clube de Moaña, que foi 
recoñecido polos p~rticipantes 

. da proba de Donosti. • · \') 
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O BNG opónse frontalmente á integración do Estado español na estrutura militar 

PP ·e PSOE decididos á plena integración na OTAN. 
despreciando o referéndum 
-0- A.E. 

Antes de meados do Outono 
o Governo enviará unha co
municación ás Cortes solici
tando un mandato para nego .. 
ciar a plena integración do 
Estado español -na OTAN. 
Agardan que o trámite esteña 
concluido para o 11 de De
cembro, cando o Consello 
Atlántico se reuna en Bruxe
las, para adoptar os princí
pios básicos da nova estrutu
ra. O BNG opónse frontalmen
te á OTAN, considerando que 
reprime ao Terceiro Mundo e 
busca abortar calquer posibi
lidade de cámbio no Occiden
te. IU pide un novo referén
dum, pois na consulta popu
lar de 1986 especificábase 
que non se entraria na estru
tura militar. 

Non hai acordo. Segundo uns, o 
secretário xeral da OTAN, o an
tigo ministro socialista Jélvier· 
Solana, veulle pedir ao Governo 
español que se integrase canto 
antes na estrutura militar da 
OTAN. Segundo outros, Solana 
veu de visita oficial por primeira 
vez e o Governo español de
mandou lle que mediara para 
que a plena integración do Esta
do español , levase algu-nhas 
compensacións aparelladas que 
o fixeran máis dixeríbel pala so
ciedade. Dun xeito ou doutro, o 
ministro de Exteriores, Abel Ma
tutes, non só confirmou a dis
posición do Governo á plena in
tegración, senón que enviará ao 
Parlmento estatal unha comuni
cación solicitando un mandato 
para comezar a negociación. 

Nas mesmas reunións con Az
nar , Eduardo Serra e Abel Ma
tutes, pedf ronlle a Solana que 
intercedese ante os americanos 
para lograr tres obxectivos do 
governo español: a renovación 
da estrutwra militar da alianza, 
para que o Estado español teña 
cabida; que España albergue un 
mando que controle o território 
español e o aceso ao Mediterrá
neo e que a organización teña 
unha identidade europea de se
guridade. 

Solana case lles deus garantias 
de que así ha ser. Na primeira 
proposta non hai problema. O 
11 de Decembro reunirase en 
Bruxelas o Consello Atlántico 
para adoptar os príncípios bási
cos da nova estrutura militar. A 
terceira proposta española, 
sempre se fai fincapé nela ainda 
que verdadeiramente a OTAN 
esteña ao servício do EEUU. O 
mando espñaol sobre o territórío 

- peninsular pode atopar máís di
ficuldades. Por unha banda está 
Grande Bretaña, que é quen 
controla actualmente o Estreito 
de Xíbraltar. Se o mando pasa o 
E-stado espaol, o Peñón pasará 
militarmente á sua xurisdición. 
Portugal é a sé do mando lber
lant, polo que teme que o Esta
do español a despoxe desta ca
pital da estrutura militar para a 
Península Ibérica. Para desfa
cer a situación poderia ser que 
Portugal aumentase a sua xuris
dición até máis alá do Estreito e 

As pretendidas campañas de paz tentaron mudarlle a imaxe ao Exército es~ñol. 

o Estado español tivese o con
trol até Nápoles, facendo asi de 
gardián de Europa nas portas 
do Terceiro Mundo. 

Represión 
do Terceiro Mundo 

Precisamente o papel represor 
da OTAN cara o T erceiro Mun
do é un dos motivos que aduce 
o BNG para oporse a integra
ción do Estado español na es
trutura militar, "país supón, na 
práctica un afortalamento da or
ganización". O BNG tamén afir
ma que 9 papel da OTAN é, 
"ademáis de reprimir aos paises 
do Terceiro Mundo , é prever 
calquer posibilidade de cámbio 
interno democrático nos pavos e 
nacións de Europa". 

Os nacionalistas galegas con
sideran tamén que a "existén
cia da OTAN non ten nengun 
senso na actual coxuntura polí
tica internacional e, desde la
go, caree~ de calquer carácter 
defensivo". O BNG califica a 
OTAN como "verdadeíra orga
nización agresiva que pretende 
manter a hexemonia das oli
garquias dominantes nos Esta
dos Unidos e na Unión Euro
pea e que cobiza tamén refor
zar o proceso de colonización 
dos paises do Terceiro Mundo. 
Afortalar a OTAN equival a 
apostar por 1,rn mund.o cada 
vet máis insolidário. Na vez de 
ser unha organización que ga
ranta a defensa europea mini
m amente soberana , está fir
memente supeditada aos inte·
reses dos EEUU". 

O certo é que no cámbio de or
ganigrama que vai experimentar 
a Alianza Atlántica, non haí lu
gar para estatus intermédios co
mo o que mantiña Fráncía ou o 

Estado español. Precisamente a 
reforma da OTAN foL impulsada 
polos EEUU para abortw cal
quer iniciativa tendente a formar 
calquer sistema de següridade 

· europeu índependente. 

Novo referendum 

Izquierda -Unida reclama· un no
vo referendum, sustentándose 
que no referendum (1986) no 
que se aproboú a ~mtrada por 
escasa marxe de votos, despois 
de mudar o PSOE a sua posi
ción, se recollia na pergunta cla
ramente que non se ia entrar na 
estrutura militar da OTAN. IU 
afirma que o "resultado dun re
ferendo só pode alteralo outro". 

Pero non só o PP desbota cal
quer consulta popular, sénón ta
mén o PSOE, CiU e PNV, todos 

ferventes atlantistas. Felipe 
González declarouse arrepenti
do de ter convocado a anterior · 
consulta afirmando que "este ti~ 
po de .decisións políticas com
plexas deóen· de .reservarse aos · 
dirixentes políticos" , segundo 
afirmo u esta mesma. semana en
Nova lorque. 

O ex ministro de Relacións Ex,,. 
teriores de Rúsia, · Evgueni Pri-· 
ma_kov, perguntábase nun artigo 
pu~licago .o i O de Setembro por: 
El Munpo, "que farian os EEUU 
se Rúsia formara unha Alianza 
Militar. con México, Vene_zuela e 
Cuba". A pergunta -respóstase 
soia. lrak está presente e as dis
crepáncias de paises europeus 
como Fráncia son cada día máis 
grandes, mentres a OTAN lle dá 
o pleno resplado estas actua
cións bilaterais. • 

B. LAXE . 

O terrorismo como. excusa 
A dereita económ~ca sempre procur~ ~xcu~as para recortar as liber-

. dades democráticas que son as únicas capaces de frear o samesuga_ 
dos seus beneficios. Despois da 11 Restauración utilizou ac milita
res para, no 23-F, comezar a amansar ao PSOE, pero, sobre todo, 
ao PCE e aos sindicatos estatais. A Lei Antiterrorista e a Lei de 
Defensa da Constitución, aceitadas polos partidos estatais, tron
charon as posibilida_des de oposición ao terrorismo do Estado, pero 
tamén impediron un verdadeiro enfrontamento social contra o 
neo-diberalismo. Os pactos e o medo funcionaban tanto ou máis 
que .. as próprias medidas coercitivas, preparando aos cidadáns para 
entrar na OTAN e na UE, a mesma cara da moeda imperialista. 
Ante o desmantelamento do chamado Estado do Benestar -Glue 
aqui ainda non chegou verdadeiramente- necesitan máis lei co
ercitivas para impedir unha concienciación cidadá (Lei Segredos 
Oficiais) e poder seg uir operando na _ impunidade, o u para de
fenderse daqueles qu@ sofren máis certeiramente a política de Ini
séria (modificación da idade penal). O ultraliberalismo bota man, 
outravolta, do terrorismo e do aumento de. policia. + 
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Vinte aniversário 
da Diada sen ERC 
nos actos oficiais 

Esquerra Republlcana de Cata
lunya non participou nos actos 
oficiais da Diada Nacional de 
Catalunya, que este 11 de Se
tembro cumpriu o 20 aniversá
rio da sua celebración no marco 
da democrácia. ERC realizou 
unha convocatória a parte por
que considera que carecen dE? 

_carga reivindicativa. O 
presidente Jordí Pujol , pala sua 
banda, no seu discurso pediu 
respeto para a rdentidade cata
lana, máis soberania e medidas 
·que favorezan a economia do 
seu paf s. O ex líder do PP cata
lán, Aleix Vidal-Quadras, foi 
apupado durante a tradicional 
oferenda floral ao líder naciona
lista Rafael Casanova.• 

O BNG representará -
ao PSM·Nacionalistes 
de Mallorca. no Congreso 

A partir de Setembro hai un 
compromiso oficial entre o 
Partit Socialista de Mallorca-

Nacionalis
tas de Ma-

't~'"'··~ llorca e o 
Bloque Ná
cionalista 
Galego po
lo cal o 
BNG vai re
pre~entar 
ao PSM no 

~---~-~ · Congreso 
Pere Sampol do dos Depu-. 
PSM-N. de Mallorca tados, dado 
que esta última forza carece 
.de deputados na cámara alta 
española. O acordo vai 
oficializarse nunha visita que 
faga o deputado galego Fran
cisco Rodríguez ás llles Bale
ars a meiados deste mes pa
ra participar: nunha mesa re
do11da sobr-e o papel dos na
cionalismos, e no que tamén 
p_articiparán membros de. 

· Convergencia i Unió. O con
vénio será asina.do, por parte 
do PSM, por Pere Sampo.1, ~ 

.. _que se postula á secretaria. 
xeral dese partido nun ·. 
congreso previsto para o 
mes de Decembro. • 

Liberdade aos -deputados 
sobr~ a información 
dos papeis do Cesid 

As ínformacións secretas so
bre os papeis. do Cesid, coñe
cidas só polos integrantes da 
Comisión de Secretos Óficiais, 
e a sua relación coa guerra 
suxa e cos GAL poderán ser 
reveladas polos deputados 
que-sexan.charnados a decla
·rar por un xuiz, _segundo deci-
diu o Congreso dos . 
Deputados. Contado, a cáma
ra alta dará as oportunas 
ardes cando se produzan eri 
efeito as comparecéncias dos 
deputados, daquela a liberda
de outorgada aos deputados 
poderia quedar en nada. Por . 
outra banda, comezan a 
denunciarse as relacións entre 

'os narcotraficantes galegos e 
ó presunto díríxente ·dos GAL, 
o xeneral Enrique Rodríguez 
Galindo, algo que xa tora 
adiantado nestas mesmas pá
xinas hai anos.• 
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~ fNIGO BERRIOCHOA 
GRANADA - NICARAGUA 

"Que perspectiva ve -á ocupa
ción de terra e o asentamento 
dos norteños en Zapatera e 
nas ladeiras do Mombacho? 

Moitos dos "cheles" que pasan 
por aqui, -comentanme: "é ben 
fermoso o que estades a facer, 
pero í)On é racional supoñer que 
isto ten futuro ... " Quizais leven 
razón, pero a História; ·mesmo a 
história tje cada quen de nó_s, , 
non se fai a partir do frio cálculo 
racional de posibilidades de éxi
to, senón desde a franxa das . 
emocións, a imaxinación, a von
tade, a firmeza e terquedade. E 
aqui hai vontade e terqu_edade 
para dar e tomar ... 

. Desde principios dos -90 ven 
baixando xente de Waslala e 
outras zonas norteñas de Ni
carág ua, a que se debe este 
desprazamento de centos de 
famílias? 

As raíces do éxodo hai que bus
calas no incumprimento oficial 
dos acordes de paz asinados po
lo governo cos desmobilizados 
sandinistas e ex~contras (aceso a 

terra, apoio técnico e financia-
mento, servizos básicos de vi-
venda, saude, educación, etc:) e 
a auséncia de políticas "campen-
satorias" dirixidas ao agro. lsto, 
unido ás condicións de extrema 
pobreza e desemprego (66%) 
que se vive en todo o país, a in-
seguridade dos campesinos que 
posuen titulas de proprieáade, as 
restricións ao creto, etc., fai que 
se crien unhas condicións para 
que xurdan iniciativas armadas 
de todo tinte. Ainda que os rear-
mados ou recontras obedezan a 
propósitos políticos alentados e 
instrumentalizados por partidos 
afins e por grandes ex-proprie-
tários, expropriados ou confisca-
-dos residentes en Miami, existen 
tamén razóns económicas e so-
ciais para o rearmamento e o in-
cremento da violéncia no campo. 
No médio dun axuste masivo de 
cantas, os recontras non só tortu-
ran, saquean, violan e asasinan 
con saña a sandinistas, senón ta-
mén a todo aquel que tenta fuxir 
das suas filas ou que se negue a 
colaborar. Esta situación de inde-
tensión total impulsou a moitas 
familias norteñas, sobretodo as 
de orixe sandinista, ao seu éxodo 
cara outr_as zonas máis seguras. 

No 91 chegaron os primeiros gru-
pos de refuxiados procedentes da 
rexión de Waslala e tomaron as 
terras de San Luis de Manares 
(terras,do estado e ociosas) e 
Agua Agria (privadas e tamén · 
ociosas), situadas nas ladeiras do 
morite . Mombacho. Sofreron vá-
ríos desaloxos e a indiferéncia do 

governo. Hoxe están asentadós e 
teñen un mínimo de condicións 
que lles permite sobrevivir con 
dignidade. A finais do 94 ·chegou 
un continxente de 235 personas, 
tamén procedentes de Waslala e 
Siuna, que tomaron as terras de 
illa Zapatera (lago de Nicarágua) 
da que foron violentamente desa-
laxados-e reintegrados polo exér-
cito e a policia ás suas zonas de 
orixe. O governo non cumpriu co-
as promesas feitas de terra e fi-
nanciamento, e a resultas diso re- · . 
gresan de novo a Zapatera, esta 
vez polos camiños .subterráneos 
da clandestinidade. E aqui están 
en condidóns de precariedade, 
con ameazas de desaloxo e blo- · 
queo da illa continuos. 

Como son recibidos os norte-
ños·polos nativo~ de Zapatera? 

En princípio, con receo. Logo fo-
ronse integrando nas organiza-
cións comunais que os norteños 
foron promovendo. Os norteños 
nacerpn na guerra e non coñe-
cen outra solución aos conflitos 
que a violéncia, contado teñen 
capacidade de diálogo e unha 
grande conciencia colec~iva. 

Granada foi a primeira cidade co-
lonial, nela residen os grandes fi-
nanceiros, herdeiros da estrutura 
feudal mantida polos conquista-
dores españois; berce da reac- . 
ción nica. Ainda pesa a cultura do 
calamitoso, segundo a cal, o ín-
dio -hoxe o campesiño- é un 
ser sen direitos. Esta cultura con-
figurou l!nha clase campesiña 

ANOSATERRA 

sen conciéncia da sua própia in- za aos máis poderosos do país, 
xustiza inmer'ªcida, que vive para os de sempre. Unha terceira 
traballar como escravos e sen fu- proposta, a do governo: que far-
turo, con senso fatalista e resig- mula a revisión xurídica dos ca-
nada pasividade; desta mentali- sos que non foron afectados po-
dade participan amplos sectores los decretos dirixidos directa-
do campesiñado. A min lembran- mente ás propiedades dos so-
me a aqueles labregos galegas mocistas. Duas propostas anta-
que un dia se xuntaran e dicidi- gónicas, incompatíbeis, e unha 
ran: ''fagamonos de direitas que terceira que se poderia comple-
estes comen todos os dias". Nes- mentar coa proposta sandinista. 
te contexto, a presenza de norte-
ños no departamento de Grana- É homoxénea a posición da 
da está a supor unha recomposi- FSLN no seu interior, ou hai 
ción social que empeza a dar re- distintas sensibilidades? 
sultados en canto incide . na 
conciéncia individual e colectiva e O tema da propiedade convir-
na organización do campesiñado. teuse nun factor de confronta-

ción no interior da FSLN e as 
Tres alternativas suas organizacións afins; unha 

espécie de pedra de discórdia, 
Qué dimensión ten a determi- que abriga a un proceso de re-
nación da propriedade da te- definición, dada-a orixe e tra-
rra? xectória político-militar da Fren-

te, con dinámicas verticalistas e 
O da propriedade é o tema cla- acríticas que sempre· rematan 
ve, mesmo por riba das elei- por afogar a iniciativa e criativi-
cións. Polariza a toda a socieda- dade das bases e a necesária 
de e a tódas as forzas políticas. autonomia e independéncia_ 
Un problema que teria que que- partidárias. Cando o partido ac-
dar resalto co governo revolu- tua como mediatizador, non de 
cionário, pero que non quedou. vinculo e mediador, estase a 
Bc;¡sicamente hai tres propostas pór un teito ao médre e expan-
para solucionalo. A sandinista: sión do mesmo e das organiza-
ten que quedar como a deixou o cións sociais. Co asunto da pro-
govern0 anterior, agás nos ca- priedade, ás veces os intereses 
·sos de abusos na aplicación das da Frente non coinciden cos do 
leis dos anos 85 e 86. Na extre- próprio sector e, dentro do pró-
ma está a proposta da Unión Li- prio sector, os intereses da cú- · 
beral, que impugna a lexitimida- pula non coinciden cos intere-
de da -confiscación e a Reforma ses. da base, este é o problema 
Agrária .e que formula a rever,- dos campesiños que están no 
sión a antes da Revolución. E Mombacho, xa o era antes de 
dicer, unha solu.ción que favore- estaren os norteños.• 

1 2 DE SETEMBRO DE 1996 

A m~idade africana _ 
pede unha solución 
rápida para Q Sahara 

. O Movimento Pariafricano da 
Mocidade, que a pasada 
semana celebrou en Alxer du
rante tres dias a· sua oitava se
sión, aprobou unha declaración 
a prol dunha solución imediata 
ao conflito do Sahara Ociden
tal. Os 70 delegados que repre
sentaban a 40 países, deplora
ron a decisión da ONU de inte
rromper o proceso para a cele-. 
bración do referendo e retirar 
aos seus observadores da zo
na, o que, en opinión da moci
dade africana, non fai senón 
agrabar o conflito e permitir un
ha maior impunidade para a 
violación dos direitos humanos. 
Os participantes do Congreso 
fixeron un chamamento ás Na
cións Unidas e, particularmen
te, ao Consello de Seguridade 
para reanudar o proceso ínte
gro de paz. 

Consideran que a solución ao 
conflito do Sahara Ocidental 
debe ser encontrada dentro 
dun acorde con negociacións 
direitas entre as duas partes, 
supervisadas por unha 
comisión internacional de maio
ria africana. Acusan aos esta
dos do hemisfério Norte, nome
adamente á Unión Europea, de 
actuar con parcialidade no con
flito, .xa que asinan co Governo 
de Marrocos convenios para a 
utilización das riquezas naturais 
(caladoiros) do Sahara Ociden
tal, vulnerando asi as 
disposicións da ONU, sobre os 
territórios en litixio. 

Por último, piden ás Nacións 
Unidas que, no suposto de 
Marrocos gañar o referendo, 
velen porque se garanten os 
direitos culturais e sociais do 
pavo saharaui.• 

Demite o vice~residente 
colombiano convencido 
de 9ue Samper financiou 
a cameaña con caños 
do narcotráfico 

Humberto de la Calle anun-
ciou o Martes 10 de Setem-
bro a sua demisión como vi-
cepresidente de Colombia. 
A renúncia é consecuéncla 
da sua convicción de que o 
presidente, Ernesto Samper, 
utilizou diñeiro do narcotrá-

fico para 
financiar a 
campaña 
eleitoral. 
Segundo 
de la Calle, 
adema is 
da sua de-
misión é 
necesária 

Humberto De la Calle. a de Sam-
per para 

dar paso a ."un Governo de 
unidade nacional" que 
saque ao país da crise. Po-
rén, cando hai uns días asi 
llo indicou ao Presidente, 
este negoú a posibilidade de 
deixar o seu cargo. De la Ca-
lle afirma que. non quer con-
verterse en comandante 
dunha "guerra civil" e que 
facer oposición desde a vi-
cepresidéncia seria botarse 
ao lombo "un fardo históri-
co inaceptábel".+ 
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PODERES MUNDlAIS, PROHLEMAS LOCAIS 

-o- e.e. 

Bossi anúncia eleicións na Padánia 
O próximo Domingo, dia 15, é a data elixida pola Liga Norte para 
a declaración da independéncia da Padánia. Para ese mesmo 

dia o líder separa
tista Umberto Sos-

. si anunciou a cele
bración de elei
cións para 6 pri
méiro governo do 
"Novo Estado Pa
dano". O executi
vo! segundo ~ossi, 
terá caracter provi
sional até que Ro
ma e as autorida
des comunitárias 
de Bruxelas reco-

Umberto Bossi. ñezan á Padánia 
coma un estado 

soberano, momento que B~ssi augura non moi lo~xano. 

O Novo Estado, que quedaría formado basicamente pelas rexións 
de Píamente, Lombardia e Veneto nacerá, en palabras do próprio 
Bossi, baixo a premisa de que "os impostas pagados pola xente 
do Norte quedarán no Norte". 

Bossi engadiu que tras a proclamación da independéncia, acome
terán profundas reformas na Administración de forma que "en Pa
dánia non teñamos xa nen xuices nen profesores meridionais, os 
maxistrados serán só xente do Norte ao igual que os mestres e 
profesores e demais funcionários públicos".• 

Grupos neonazis boicotean 
unha manifestación ffamenga 
Grupos de neonazis belgas e alemáns provocaron incidentes vio
lentos durante a manifestación anual que os nacionalistas flamen-
9º? celebran na localidade de ljser. A manifestación, que os flamen
gos chaman "peregrinación a ljser", lembra aos soldados flamengos 
que morreron nesa localidade durante a Priméira Gran Guerra, por 
non entender as ardes dos oficiais belgas, que falaban exclusiva
mente en francés, e non na lingua de Flandes, única que coñecían 
os soldados. O acto convertese cada ano nun mítin de reafirmación 
da vontade independentista dos flamengos frente ao valóns. 

Os incidentes rexistraronse durante o discurso do líder flamengo 
Lionel Vandenberghe, que instaba aos diferentes partidos na
cionalistas a pechar filas e formaren un movimento "forte e unido 
para lograr un Flandes soberano cunha Constitución própria". Ne
se momento unha dúcia de neonazis escalaron o palco e despre
garon unha pancarta a prol da unidade de Bélxica ao tempo que, 
desde o público, outros grupos increpaban aos líderes nacionalis- _ 
tas aos que chegaron a agredir físicamente. 

Pésie a estes incidentes, o comité organizador da manifestación 
emitiu un comunicado no que calificaba de éxito a convocatória, 
que contou coa asisténcia de 25.000 persoas e indicaba que as 
tentativas de boicotear o acto debianse unicamente "á impoténcia 
dos Belgas ante o imparable proceso de separación".+ 

Os zapa~stas suspenden as negociacións · 
co governo e o ERP chama a coller as armas 
O EZLN decidiu suspender as negociacións ca governo de Ernesto 
Zedilla ao non existiren garantías da vontade do Executivo de solu
cionar os problemas de Chiapas. Un comunicado do EZLN publica
do nos xorhais mexicanos e asinado polo sub-comandante Marcos, 
acusaba ao governo de converter as conversas de paz nunha pan
tomina coa única pretensión de deixar morrer o conflito. No mesmo 
comunicado, o EZLN rexeita a oferta de axuda do Exército Popular 
Revolucionário (EPR) xurdido a principios de verán no estado de 
Guerrero, indicando que a única axuda que precisan é a da povoa
ción civil de Chiapas e a de todo México para dicer non a opresión 
e poñer fin á miséria. Marcos rexeitaba tamén as declaracións do 
presidente Ernesto Zedilla tendentes a establecer unha división en
tre Zapatistas e EPR sobre a base de "guerrilleiros bons e guerri
lleiros maos". O lider zapatista lembra ao presidente méxicano que 
a única división real en México é a de pobres e ricos e indica que a 
aparición de novas grupos guerrilleiros debería facerlle reflexionar 
sobre o estado de miséria e tensión da maioria da sociedade. 

Dous días despois da aparición do comunicado do EZLN, os xor
nais recollian outro do ERP no que esta organización rexeitaba de 
principio calquer oferta de diálogo que puidese ser lanzada desde 
un governo que c~lifican de "corrupto e xenocida do seu próprio 
pavo". O Exército .Revolucionário Popular fai un chamamento a 
"todas as organizacións sociais, políticas e armadas de México a 
contestar aos abusos do Go.verno con toda a forza do pavo e coa 
xeralización da auto-defensa armada".+ 

MUNDO 
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Ensinante, se queres coñecer estes materiais ou 
pedir máis 

información podes chamar aos teléfonos 
(981) 27 82 59 (de 1 O a 13 horas) e (986) 43 38 30 
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Na ruado Príncipe, 

en Vigo, os 

vendedores de rúbio 
de batea, que 

quitaban cincuenta 

pesos por cartón, 

foron retirado~ da rua · 

po!o Servizo de 

Vixianza 

Alfandegária, que, 

ademais de imporlles 

unha multa, nos 

interrogatórios 
1 

perguntaballes sobre 
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"L . 1 " et e ga eg0 
Queremos dar a coñecer a insul- . 
tante situación que padecemos 
na notaria "Rueda y Somoza" sita .. 
na rua Arxentina de Vigo. Por 
mor da subrogación dun présta-
mo hipotecário precisamos indis
pensábelmente dos servícios dun 
notário. O Banco indicounos que 
eles traballaban con un que lles 
facilitaba enormente a tramita
ción. Nós esiximos ao pasante do ' 
notário-, telefonicamente que · o 
contrato _da hipoteca se redacta
se en galego. 
El dixo directa-
mente que iso 
non era posí-
bel. Comentá
m os 11 e , sor
prendidos de 
que un home 
d~ 'eis actuara 

Équeos 

notários non 

teñen que 

responder, 

fóra dela, que como servício 
tiñamos derei-
to, constitucio- . público que son, 
naimente re-
coñecido, a fa- a nengun 
celo asi. Deu- organismo 
se de canta do xurídico ou 
seu erro. e vol-
veu negarse á admtnistrativo 
nosa petición galego? 
pero, desta 
vez, de manei-
ra · indirecta. 
Cbmezou ten-
tando pequenas "chantaxes" eco
nómicas·: primeiro dixo que, se 
quedamos féicelo en galega, nese 
dia xa non se poderia asinar e os 

a procedencia ,do 

tabaco. Seica ignoran 

que a trescentos 

metros está o 

coñecido mercado da · 

Pedra, onde os 

benefícios polo . 

contrabando si son 

millonários. 
.. custes diários ·de tal ·retraso se

rian dunhas 2.400 pts.; despois 
volveu insistir que el non o faria 
en .. galega -sen máis argumen:. 
tos- e q-ue, en todo caso, o 
marídaria a un traductor para que 
o traducise .... o custe do retraso e · 

É un gaiteiro _de da tradución serían pola nasa 
1 · canta, por suposto. Claro que nós 
1 soa~ pero ai11da 2. podíamos facer ... -sihálou 
1 devece por asinar xentilmente (a estas alturas a no-

, f E d · sa conversa era xa co notário a 1 autogra 0$. ?te la, través é:lunha traballadora da eriti- . 
1 nun cornércib, _a dade bancária). l.ndicounos, ta-
l depen"d.enta laiábq.se - mén, que pbdiamos ter proble-

mas n·o Rexisto da Prop'riedade ... 

CANTINA -
MEXl(ANA 

E ·nós perguntámonos: 6bmo un 
sérvício público (é unha candi-. 

.. ciórYimposta legalmente) pode . 
mostrar tal menosprezo polci ·gá-· : 
lego? A quen podemos recorrer 
par.a nos defender .legalmenw 
destas aldraxes lingüísticás? E 
que os notários non teñen que 

.. responder, como sewício público 
que ·son, a nengun organismo xu
rjdico ou administrativo galega? 
E que cómpre lemorarlle a este 
"homiño de leis" .. que hai ·unha Lei · 
de Normaliz·ación Lingüística de 
abrigado cumprimento? Non é 
unha incongruéncia total ,que pa-

.. ra o concurso de traslados ' dos . 
notários teña. un . valor .. preferente 
o coñecemento do galega e, des
pois, rexeite utilizalo"? .. ~ Pe.ro o . 

RUA MARTI N CODAX VIGO 

-que é máis grave, comó un_indiví~, 
duo que traballa na GaliZa, ·para· .. 
xente galega, con cartas g;ilegos, 
se. atreve a ctesprezar de' xeito · .. 
semellante a rrmsa língua? ..:A si~ 
tuación kafkiana non rematou ar. 
Acedlmos a facer nós a tradución 
ao galega da acta do contrato (is~ 
to é de tolos -pensabamos
vainos cobrar por facer un traba~ 
llo que lle correspondería exclusi
vamente a el)· para o que.' nos dei
xou un ·modelo en castelán .. iso 
-si. .. despois tivo a prepoténcia de 
criticar insolentemente certos as
pectos da nosa traduc.ión (como, 
se dominaba tan ben o galega, 
non quixo facer o documento tal 
como lle pediamos?). Para rema
tar, despois de lle ter feito o mo-. . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <. -... ''""' <,. 

A NOSA TERRA . 

· delo en ga!ego, despois dunha ci
ta que non durou máis de catro 
minutos, deunos a minuta: cerca 
de 130.000 pts. Non é un escán
dalo? Como contribuíntes gale
gas, quen nos defende de seme
llantes abusos?+ 

A.S. GAGO GONZALEZ 
G. BREA GONZALEZ 

(VIGO) 

Os pacie.ntes
con vertidos 
en clientes .-
Existen anhos departamentos 
nos hospitale~ públicos do Ser
gas na provincia de Pontevedra 
que se chaman "Atención al Pa
ciente". Na clinica privada Povisa 
coa· que- concertou o Sergas para 
os afüiadcs· ao 
ISM trarisfer·i-
do; se chama 
este mesmo . Seos pacentes 
departamento 
"Atención al non quedamos 
Cliente·". 0 satisfeitos 
que quere -de- · , ' 
cir que ,OS pa- deVOIVerannOS 
centes que . oscartos?" 
eramos aten- · • 
didos no Poli-
clinico público 

· Casa do Mar, 
pasamos a ser agora ·clientes 
dun centro· privado. 

Se non quedamos satisfeitos 
¿nos devolveran os cartas como 
sucede nos centros comerciais? 

Cando o Goberno estatal nos din 
que teremos que pagar as rece
tas no futuro, r.os atomamos que 
os que estamos asigñados a Po
visa, centro privado no que as re
cetas do mesmo no estar;i reco
ñecidas polo Sergas e polo tanto 
ternos que ir a unha segunda 
consulta a recoller as recetas le
gais que nos recetou o especia
lista.- A pregunta seria ¿quen se 
fai cargo dos gastos de desplaza-_ 
mento, permiso no traballo, ~te.? 

M?l1tra.s. <?S J>,ac,entes ,qu_e ~cu- , 
.. '• .... J ¡ ; .) , .. .. ~ 1 • ,J ,t . 1 ... l .¿ \ -

den a consultas dos especialis
tas nos Hospitais públicos xa 
non teñen que facer iste doble 
gasto, que ternos que facer os 
pacentes, perdon , clientes do 
centro privado concertado. lsto 
se lle pode chamar eficacia (?) e 
outras causas aos que tomaron 
istas decisións. 

Polo que as persoas afectadas 
por acudir por segunda vez ao 
medico de cabeceira a recoller 
as recet.as do especialista que 
lle atendeu anteriormente, non 
lles quedara mais remedio que 
r.eclamar xudicialmente, doutra 
forma o Sergas non fara caso , 
dos gastos que se producen as 
pacentes, perdon clientes.+ 

J.M.F. 
(VIGO) 

¡¡,..--¡ L#,. ' - ' 
~~~ 

~-~~~ 
Ji~ .. M'~tula:J,,,-:;J _ 
.. ~.-~ ... ~L:r·.,···· 
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12 DE SETEMBRO DE 1996 

Nós, ETA, Espanha 
e o papanatismo 
O independentismo galega e o 
nacionalismo maioritário repre
sentado polo BNG , vem-se en
voltos indirectamente, ás vezes 
por própria decisom (caso da 

,FPG) , no enfrentamento que 
mantém o Estado Espanhol com 
o Movimento de Libertagom Na
cional Basca . As actuagons de 
ETA na Galiza venhem a por 
mais umha vez este tema de ac
tualidade , e as distintas ac
tuagons de instituigons e grupos 
políticos botam novas luzes so-· 
bre qual é neste momento a si
tuagom das contra.:"·~ons Esta
do Español-Galiza. 

Suponhamos por um momento 
que somos parte integrante da 
esquerda nacionalista basca , 
veríamos com bons olhos a ac
tuagom de ET A na Gal iza. Ata
cpr os interesses espanhois ali 
onde se encontrem, seja ltália , 
Holanda, Andalucia, Levante ou 
agora Galiza. O nosso objectivo 
seria debilitar ao Estado para 
conseguirmos un processo de 
negociagom política. 

Nom podemos riegar a existen
cia desses interesses espanhois 
no nosso país . Galiza forma 
parte dos dominios do Estado 
Espanhol e as suas instituigons 
e interesses políticos e econó
micos campam pola Nossa Te
rra com bastante exito pola sua 
parte, e , todo há que dize-lo, 
sem mu ita oposigom. 

Agora voltemos á nossa con
dic;om de galegas ou galegas. A 
actuac;om da organ izagom ar
mp.da suporia umha clara in
gerencia no nosso pais. Alguém· 
que vem fazer a sua guerra num 
território que nom lhe é próprio, 
mesmo poderia-se talar de vio
lac;om de soberania. 

.Masé curioso observar como es
tas contradic;ons nom se resol
vem face a um vector positivo na 
direcgom de conseguir mais 
consciencia nacional e polo tanto 
dar passos positivos polo futuro 
deste país, senom que desde o 
nacionalismo e mesmo desde 
distintas posic;ons independentis
tas afunda-se, com declarac;ons 
e práticas políticas concretas, na 
supeditagom dos interesses des
te País , ou bem aos interesses 
espanhois ou a estratégias (todo 
o revolucionárias ou transforma
doras que se queiram) que nom 
tenhem em canta as necesida
des vitais de supervivencia deste 
Povo ao que pertencemos. 

Quera comentar primeiramente 
duas actuagons do BNG em re
lac;om a estes feítos. Em primeiro 
lugar no concelho de Cedeira 
vem-se de realizar, com o apoio 
dos edis nacionalistas, o nome
amento de Álvaro Rodríguez Be
reijo como filho pre-dilecto. Este 
home nado em Cedeira ocupa o 
cargo de Presidente do Tribunal 
Constitucional, e por se alguém 
pensava que o homenagem rece
b id a . teria o paralelismo com 
qualquer outra, (mesmo, por p6r 
un exemplo, no caso de ter umha 
pessoa nada em Cedeira o Pré
mio Nobel de Literatura .. . ), este 
home consciente dos interess'es 
políticos que representa, (men
tres os edis do BNG sofrem de 
amnésia), fazia umhas decla-

- rac;o.n.s ~~s qu.e afirmava que _a 
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Que pensa da preséncia --de estranxeiros na liga de fútbol? 

Xurxo Durán leandro Pérez · Maria López Xurxo Guerra Antón Martínez 

Xomalista Estudante de Electrónica Estudante de COU Estudante de COU Estudante de lnfonnática 

Non me parece ben por- Debera haber menos. Na Paréceme ben rnentres se- É irixusto para a xente de É unha exaxerac:ión. A 
ue non promocionamos canteira hai tan bos xo- xan poucos. Só terian que aquí. Hai máis competiti-' Selección vai quedar sen 

ªº n . Canto menos gadores coma fóra, pero consen tir 5 xogadores de vidade. Un rapaz do filial · xogadores e nos clubes de 
e tranxeiro mellor. Hai son pequenos cando ern- fóra de España por equipa. para poder xogar en Pri- aqui os poucos galegos 
xente a na canteira, pe- pezan a xogar nos clubes Debera potenciarse máis o meira teno cada vez máis que había marchan . Se 
ro é m ito mái cómodo galegas e cando se fan fútbol español e o galega. difícil. Certo que fan ou- queremos estar arriba hai 
mercar xogadores que pa- bos véndenos para sacar Esta falta de fomento do 

deporte próprio fai que a 
tra vez categorías inferio- que ter xogadores de nível 

sar o traballo de prepara- diñeiro e gastalo nos de res, que as quitaran hai e hai que traelos de fóra. 
lo . As máximas prexu~i- fóra. A própria afección xen te estea menos identi- témpo, e que os directi- Aquí ainda hai que for-
cadas van er as equipas, ten máis en canta os títu- ficada coa sua equipa. O vos din querer ter ·á xente malos e é un pouco arris-
que teñen que gastar moi- los que a composición da Celta non ten nengun xo- da canteira arriba, pero cado. Os resultados bús-
to máis. Ainda que con is- equipa. Queren equipas gador galega. N on sei-o só hai que ver as equipas. canse primeiro a curto 
to das televi! ións semella estrelas, pero ónde queda motivo d is to . Quizáis é Ainda así a leí Bosmann prazo. A pena é que asi un 
que non hai problema. • a tradición e a história? • unha cuestión de carros. • é-xusta polo da-UE. • 

homenagem non era á sua pes
soa senom á institui<;om que re
presentava e a Constituic;om Es
panhola, realizando "um canto á 
toleráncia", neste caso um canto 
a que toleremos os interesses es
panhois, as suas instituic;ons e as 
suas leis. Pois nas palavras des
te filho predilecto de Cedeira "os 
inimigos da Constitui<;om espan
hola som inimigos da democra
cia". Estas actuac;ons legitimam 
interesses espanhois, nom aju
dam a crear conciencia nacional 
e amosam a indefenssom na que 
se atopa Galiza na medida em 
que nemgumha fon;;a politica as . 
questiona nemas impede. 

da na GaJiza e de riscos para a 
populac;om civíl, haveria. que fa
lar da presenga dos exércitos 
espanhois que mesmo manten
hem no cárcere aos insubmissos 
galegas; da inclusom do nosso 
País na orga-

- nizagom ar
mada OTAN 
ou mesmo 
dum perigo 
mais concreto 
que sofreu a 
populagom 
galega este 
verám com a ares 
presenga de 
Javier Solana revolucionários 
de férias no OU 0 

O silencio, o 
apoio explíctto a 
tudooquede 
fora venha com 

nosso País , 
nom podemos alinhamento 
esquecer o comos 
que significa 
para muitos espanhois, nom 
pavos um se- nos a'uda 
cretário geral J 
da OTAN e 
que muitos 
movimentos revolucionários do 
mundo tenhem-no como un ob
jectivo militar. Mas tampouco se 
escoitarom vozes nesse sentido 
a nom ser a manifestar;om do 17 
de Agosto fr9nte ás bases milita
res em Ponte-Vedra. 

to, mesmo de mediador -interna
ci o na I no mesmo, a apoiar 
qualquer das partes, a nível di
plomático ou mesmo militar, mas 
sempre seria (supom-se) para 
conseguir algo a cámbio: posí
veis acordes pesqueiros com o 
futuro Estado Basca, umha suba 
no prego das exportagons ener
géticas a Espanha ... 

Agora nom. Agora o nacionalis
mo alinha-se com a estratégia 
espanhola sem que isto tenha 
maior rendabilidade que umha 
posic;om cómoda da represen
tac;om nacionalista nas insti 
tuigons espanholas. Por outra 
banda, o sector independentista 
que se alinha com a estratégia 
basca fai-no com a ingenuidade 
de obterr a cámbio umha titu
lac;om de movimento transforma
dor e radical , titulo- que 110 nosso 
País nom está reconhecido nem 
convalidado (lembremos aquilo 
de que as revoluc;ons· nom se 
exportam), que só tem vafidez 
neutros pontos alonjados da 
nossa geografía, quedando unha 
e outra postura bastante .longe 
do interesse comum. qu,e nos 
move, ainda dentro das diferen
tes interpretagons · desse interes
se: a consecuc;om dás direitos 
históricos da Nossa T erra. 

derbi non se vive igual. • 

ne Villa.pasem a formar parte do 
curric_ulum ·vitae do independen
tismo galego, vendonos abriga-

. das ou abrigados a justificar e ar
gumentar sobre os processos de 
libertac;om no mundo e os seus 
custos, sem rendabilizar para na
da os seus acertos e avantajes, 
que som na maioria dos casos 
desconhecidos .. 

Intentar que essa influencia e . 
presenc;a sempiterna do na
cionalismo basco (sempre na 
versiom qüe sobre del dá o po
der, é dizer, a maioritariamente 
conhez.ida no nosso País) , poi
da ser contrarrestada sem que 
isso suponha um afortalamento 
do poder espanhol na Gáliza, 
deve ser objectivo de_ todas as 
forc;as políticas que queiram re
presentar os interesses do Pavo 
Galega. Desde esse ponto de 
vista actuac;ons como a de Es
querra Republicana de Catalun
ya, abandonando o Pacto de 
Madrid tnentres nom se asegu-. 
rasse que Espanha nom ía utili
zar a for<;a contr~ Catalunya 

por non ter o seu CD 
consigo para el 
botarlle unha 
sinatura. "Pero hei 
voltar", dixo el. "Mais 
non podo ter o disco 
sempre conmigo", 
excusouse ela. "Se 
acaso chamo a 
víspera de vir": sen 
asina:r o autógrafo 

1 non quedaba. 
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No Uruguai as 
estatísticas -oficiais 
recoñecen que os 
policias son os 
cidadáns que 
proporcionalmente 
máis delitos cometen. 
Alá vai o vello 
aforismo 
conservador a máis 
p9/icia menos 
delincuéncia. 

As romarias do 
Monte do Faro~ a 
homenaxé a Fraga 
en Miño, as 
invitacións de Guiña 
á sua casa, as festas 
de Saber con Manolo 
Pérez de invitado de 
honra, ~gora a 
rómaxe en Allaric. Os 
populares confunden 
as festas coa 
polítfoa. 

Anguita descobreu 
que Aznar é de 
direitas E;! que quer 
resucitar o 
franquismo. O seu 

T amém é de comentário a parti
c i pago m do BNG na manifes- . 
tac;om para pedir a liberdade do 
funcionário de prissom Ortega 
Lara. Nada mais longe dum acto 
de defesa dos interesses na
cionais, em todo caso umha 
aportac;om ao Estado espanhol 
na sua estratégia da luita contra 
ET A. Poderia-se pensar como 
um acto de solidariedade ou de 
defesa dos Direitos Humanos, 
mas seml)?re seria um acto parcial 
a favor dos espanhois num confli
to que tem duas partes. Os pre
sos e. presas vascos, as depor
tac;on$,, as vítimas do terrorismo 
de estadó .. . quedariam no outro 
prato da balanga: Outra situac;om 
diferente se apresentaria se Orte
ga Lara fosse galega ou trabal
hasse numha instituic;om carcerá
ria galega, Poderia,-se aproveitar . 
o feito para reivindicar a necessi
daqe do controlo galega das 
mesmas e mesmo fazer pressom 
para que os prisioneiros e prisio
neiras de Euskadi nom o fossem 
nestas terras galegas. De caixom 
caeria o traslado á Galiza dos 
presos 'e presas independentis
tas, grande esquecimento do na
cionalismo g~legci, mas que nom 
é de estra.nhar quando estamos 
vendo que se esquecem mE3smo 
dos interesses do País. 

Se Galiza tivesse um estado pró
prio ternaria umha posigom ou 
outra no conflito basca, segundo 
os interesses do País, como o fa
ria diante doutros conflitos inter
nacionais. Ainda que eu d~s.ejo 
que no futüro .'Estado Gale·go a 
política e relagons internacionais 
estejam guiadas pola solidarie
dade entre os pavos, a prática· 
está a demostrar que nom sem
pre é assim, qul? muitas vezes 
os interesses entre estados e 
processos revolucionarios en
tram em contradigom. Lembrar a 
acolhida de Fraga em Cuba po
de ser um exemplo muito perta 
para nós, ou a actuagom de ET A 
na Galiza. Por is.30, o Estado Ga
lega poderia passar dur;iha si
tuagom de neutralidade no confli-

O conflito basca terri umha di
mensom_ tam grande, mesmo to
ra do. que som na actuá.lidade os 
domínios do Estado 'espanhol~ · 
que nom .pactemos aga_char a ca
beQa COIJlQ a avestruz.¡:¡nte a sua 
presenga As ~essp?s ~ue 
apoiamos o independentismo , 
mésmo as que nom tiverom re
lac;om directa com a actividade ' 
armada desenvolvida no País 
polo EGPGC entre os anos 86-
91 , sabemos o ·que supom ca-; 
mec;ar qualquer tipo de argumen
tac;om a pral da independencia, 
num debate ou numha conversa 
qualquer, sem que imediatamen
te salte a comparac;om com Eus
kadi, com a actuagoíl'l armaq? ~e 
ETA e sem que Hipercor ou lre-

EspeciaHdade en cervexas de importación,· 
dragóns e mazmorras. 

Se talamos de presencia arma-
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20 
partido en m_oito 
outros lugares ainda 
nen se enteirou, por 
exemplo en Astúrias, 
onde governa n PP 
grazas á abstención 
de -IU. 

Nº 743 -ANO XIX ANOSATERRA 

Agora sábese que a 
CIA financiou á 
Contra nicaraguana 
meiante o tráfico de 
d(ogas. A intelixéncia 
máis importante do 
mundo é máis 
transparente que a 
española. De 
momento nada se di 
do GAL e as suas 
implicacións co 
narcotráfico~ 

num hipotético processo de in
dependencia, podem ser um pe
queno botom de mostra de co
mo actúar em política arrimando 
sempre a sardinha á nossa bra
sa, e isto tendo en canta que 
ERG nom e um exemplo nem 
muito menos de questionamen
to decidido da presenc;a espan
hola em Catalunyá. O silencio, o 
apoio explícito a tudo o que de. 
fora venha com ares revolucio
nários ou o alinhamento com os 
espanhois, nom nos ajuda. As
sim, os espanhois podem seguir 
fazendo de nós os criados e as 
criadas submissas que mesmo 
ajudam a apalear aos seus fil
hos e filhas quando os recrimina -
o amo. Eis o "Consello da Xu
ventude" alertando contra da 
mocidade, paradoxo dum orga
nismo alinhado com o poder; a 
David Bal.sa, portavoz da cam
panha desenhada polo sistema 
espanhol para amedrentar e- re
primir a mocidade independen
tista, e o seu entorno familiar e 
social, murmurando a vozes o 
apoio dos moc;os e moc;as da 
AMI a um suposto comando de 
ETA. Ninguém chamou á di
recc;om do PSOE na Galiza pa
ra que Jigesse calar ao seu ca
chorro ou q deslegitimara·; tam
pouco tl. imprensa que publicou 
as suas baboseiras se lhe pre
meu com campánhas de des
prestígio; boicotagem ou falta 
de financiamento. Mas isto últi~ 
mo tome-f'3 só coma um peque
no exemplp. Por certo, quando 
vai apostar o nacionalismo pbr 
apoiar decididamente á Nossa 
Terra coma um jornal diário? 
Que país nom .o tem? Mais um
ha vez há que reconhece-lo, te
rnos muito por andar, mas os 

·ánimos que nom faltem. • 

Lu~E CES 

FE DE ERR2S 

No número 742 de A Nosa 
Terra, corréspondente ao 5 
de Setembro de 1996, nas 
páxinas once e dezaoito rela
ciónase familiarmente ao mi
nistro das Administracións 
Públicas, Mariano Raxoi Brei, 
co industrial pontevedrés fu
xido, Manüel Ferreiría, alcu
mado Chaparrita. Como se 
extrae da información, o da
do é erróneo .. Ferreiría é con
cuñado do Governador Civil 
de Pontevedra, Alexandre 
Millán Man e non ten paren
teso con Raxoi Brei. Por ou
tra banda, António Reguera 
non é concelleiro en Ponte
vedra, senón que é. presiden
te da Cámara ·de Comércio 
local e militante do PP.• 

onde chama á ilegalizac;om da 
AMI e ao encarceramento da 
sua "cúpula". Primeiro dizer-lhe 
a este senhor que AMI non tem . 
"cúpula" posta que é umha or
ganizac;om assembleária onde 
cada um dos 
seus militan-
te& tem igual 
capacidade 
de decissom, 
depois quera 
adv.er:tir a to
da a esquer
da· patriótica 
galega contra 
indivíduos co
mo este que 
utilizam a 
mentira e a 

Nomsenos 
acussade 
perten~·a 

banda armada, e 
que as nossas 
deten~ns 
foram umha 

d i fa m aº o m montagem para 
para .fazer~r:i amedrentará 
carreira pollt1-
ca. --mocidade 

rrorista, e que se continúe a di
fundir mentiras. A este indivíduo 
que chama ao encarceramento 
da mocidade independentista, 
gostaria que estivesse (nom os 
case dous messes que estivem 
eu) senom 3 dias na 7ª galería 
do centro penitenciário de Cara
banc hel , seguro que . de~pois 
disso nom. falava tam alegre
mente de encarceramentos. 

Por último, dizer que nom existe 
nemhum "Novo Exército Gale
ga'', que nom se nos acussa de 
pertenc;a a banda armada, e 
que as nossas detenc;ons foram 
umha montagem para amedren
tar á mocidade galega mais 

. combativa. Quando atravesso 
de médios de comunicac;om fan
se determinados tipos de acus
sac;ons, acredito que primeiro 
há que ter pravas da sua veraci
dade aliás de decatárem-se das 
con·seqüencias que podem ter 
sobre determinadas pessoas. • 

ARMANDO RIBADULHA PERES 
(EX,PRESO POLITICO GALEGO E 

ACTUALMENTE MEMBRO DAS 
JUGAS) 

Galiza--España 
Que Paco tema pola "helveti
zac;om" de Espanha, que tenha 
dito sobre o galego que ... mel
hor apreendé-lo em Irlanda nom 
é mais que a individualizac;om 
localista do espanholismo. Mu
ñoz Molina no seu discurso de 
ing.resso· na RAE, p.e. Que os 
celtas nom vieram a Galiza e 
que os castros eram cons
truc;ons romanas, segundo um 
renomado filósofo, que no na
cionalismo nom cabem todos -
Savater, outro--, .corresponden
te á acusac;om geral de racismo 
que segue Brais Piñeiro (IU), ou 
a de irracionalismo, a incultura 

Diz Guedes é 
discípulo de David 
Balsa, alomenos na 
teima deste último co 
asunto do 
vencellamento entre 
a mocidade galega e 
Jarrai. Do que non 
entende nada o 
Delegado do (?averno 
é de política: a xente 
xa sabe que unha 
información sen 
dados é un rumor e 
que o rumor 
procedente do poder 
é intoxicación.• 

AMI e T emos de de- anti cosmopolita, ou o medo pe-

a ilegalización 
Escrevo esta carta a respeito de 
certas declarac;ons du.ni mem
bro das Juventudes Socialistas, 

Nome ..................................... Apelidos 

nun.ciar todos - rante o Princípio-de-todas-as-
e todas os que neis considera- guerras de Luis Antonio de Vi-
mos socialistas e patriotas que llena, por exemplo, de só um 
se encarcere a galegas sem entre tantos e num só dia entre 
pravas (como foi o nosso- caso) 365 ao ano. Os temores de Pa-
que se lhes aplique a Leí anti-te- co V. coincidem com os de 

Enderezo · ................................. ~ ...... : ..... -................. : ...... .... . 

Cod. Postal .. : .. ~ ................ :: .. .. . Teléfono .......................... . 

Povoación ............................... N.l.F ........... ..................... . . 
Província ................................ -País ... : ............ ~ ............... -.. 

-
Suscrébome a A N_osa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 

Galiza/Estado/Portugal ................. 9.000 p_ta.lé!no ....... 4.500 pta./semestre 

Europa .................... ...................... 10.920 

América e resto do mundo ........... 13.080 

a) Subscricións para o Estado éspañol b) Para o resto do mundo 

O Talón bancário adxunto O Cheque óancário adxunto ·--

0 Reem"bolso (máis 130 pta.) O Xiro Internacional a nome de 

A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO·B<?-J..ETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforres ................................................... : ....... .. 

Conta ou Libreta UIO 1 1 1 1 1 rn 1 1 1 · I 1 1 1 1 1 1 1 

Titular .................. ... ................................................................... . 

............................................ -......... Nº Sucursal ......................... . 

Povoación ................................... Província .............................. . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra) . -

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

(Remitir a A NOSA TERRA un ha vez cuberto ~ maiúsculas) 

1 2 DE SETEMBRO DE 1996 

Franco, mas o parlamentário 
. em troca de umha conjura fas
cista insere-.se na defensa iden
titária da Espanha democrática, 
na que o consenso nom se im
pó m senom ql,Je se fabrica a 
través da normalizac;om ideoló
gica que fornecem os media. 
Dai quic;á o rendimento político 
do cupo lacrimário ganho polo 
horror balcánico e o mutismo ou 
quase ignoráncia sentimental 
por Chechénia e o Kurdistán 
turco nalgumha impressa de es
querdas. Daí o tópico questona
mento da normalizac;om linguís
tica -desde El País a El Viejo 
Topo- numha defensa dos di
reitos de conquista do espanhol 
sobre as línguas periféricas fei
ta desde coartadas democráti
cas, como as liberdades indivi
duais de uns sujeitos que o es-

. tado constrói e sujeita multidis
cip linar mente a diário. Acti
vac;om de mecanismos internos 
de normalizac;om-exclussom 
que tem o seu correlato legal no 
próprio texto fundacional do sis
tema político vigente-obrigato-
_riedade linguística nom recípro
ca. Defensa identitária· de Es
panha, do estado que a susten
ta e que só em doses autonómi
cas fixo cessom do seu mono
pólio identitário. lsto é a guerra. 
O Princípio-de-todas-as-gue
rras. Efectivamente. 

Em Genea/ogia do racismo 
analisa Foucault como do dis
curso histórico do Poder, do 
Monarca, se passou a um dis
curso no que em troca de rela
tar as fazanhas régias a Histó
ria desenterra o esterco no que 
assenta o esplendor do trono. 
A História como instrumento na 
guerra permanente entre as ra
zas, entre as nazons -eñten
d am-.s e as colectividades
que as formas políticas se limi
tam a continuar, mas de outro 
jeito. Táctica discursiva tam 
versátil como alheia á patrimo
nializac;om , pois tanto lhe serve 
ás classes mais e menos popu
lares inglesas contra a monar
quia normanda como á debilita
da nobreza francesa perante o 
absolutismo, a Hitler -racismo 
de · estado- como a Marx -
luita de clas-
s es-. Tin-
ham razom , 
i s t o e r a o Galiza como 
Princípio -de-
todas-as-gue
rras. Os na
cionalistas te
mem o outro 

cria~om própria 
só possível 
mediante 

e diluem-se alianzas 
na tribo , dim. 
Non se pode interculturais 
gozar da fus-
som do outro 
por muito 
tempo e ficar sendo lJm mesmo 
segundo L$vi-Strauss. O outro 
insire-nos num esquema hie
rárqu ico pronunciado . Toda 
criac;om verdadeira implica xor
deira ou rejeitamento de outros 
valores, de novo Lévi-Strauss 
-no Correio da Unesco, abril 
96-. Galiza como criac;om 
própria -só possível mediante 
alianzas interculturais- ou al
heia. Eis a guerra na qué com
batem Fernando G . . de Cortá
zar -Breve Hª de España- e 
Camilo Nogueira - o ensaio 
sobre a questom nacional gale
ga n'A Trabe de Ouro-, ague
rra permanente Galiza-España 
num contexto de reimperiali
zac;om de umha Roma global 
na que .o capitalismo pos-in
dustrial quer ganhar mais, mais 
rápido, e em mais sítios. + 

ANTONIO GARCIA LOBO 
(A C ORUÑA) 
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As verbenas están en crise l 
' VITOR VAQUEIRO 

As festas tradicionais perden poder de convocatória fracasando algunhas das novas esperiéncias 
Xnon me atraizoa·a memória, 
coñecin a Nemésio Rodríguez Lois 
un dia de outono do· ano 1963'. 
Daquela eu só contaba quince anos 
e suspeito que el debería andar na 
mesma idade. Procedía das cerras 
montesias que sobrancean o Faro 
de Avión é a Pena Comeira, onde, 
segundo Risco_, os ananos dos 
castros, igual que os seus 
homónimos da bisbarra de Lemas, 
posúen infindábeis cantidad~s de 
ouro que lavan, sen acougo, nas 
correntes que deitan o seu caudal 

'*A. EIRÉ 

As festas tradi~ionais sofriron un 
forte cámbio de hai cuarenta 
anos para acó. A aparición das 
orquestras e das verbenas, antes 
proibidas polo franqtúsmo: foi pa, 
rella ·aos cámbios sociais. A fins 
de sé~ulo a sociedade galega evo
luiu existindo novos xeitos de di, 
versión para a xuventude, mais 
as festas seguen realízándose mi, 
méticamente. Alguns dos inten, 
tos de renovación tamén fracasan 
por de coñecimento da realidade 
ou por incltúr modas importadas. 

A inclusión d orquestras nas fes, 
tas tradicionai e a continuación 
da festa pola noite foi un grande 
logro social galega, comparado ao 
do biquini. Ffxose contra unha le, 
xislación franquista que as proibia 
ou as penaba con trabucos espe, 
dais no permiso de festa, pero sobre 
todo contra uns rexedores que 
tentaban seguir amordazando e tu, 
telando pacatamente á sociedade. 
A maior oposición veu dada polos 
cregos que, desde o púlpito anate, 
mizaban contra as orquestras e as 
verbenas aproveitando para facer, 
se coas axudas que se recebian 
tanto das esmolas ao santo feste, 
xado como pola poxa das · andas. 
As desputas foron moitas, non U, 
brándo e nengun concello ·delas. 

Cuarenta anos despois, aquela 
conquista ficou xa caduca, como 
antes quedaran xa o fiadeiros, as 
esfollas, o paseo nas feiras ou as 
ruadas, que tanto divertiran ao 
no os antepasado e influiron no 
no o folclore. A aparición das 
discoteca en todo o recanto e 

novo ámbito de relación da 
xuventude e unha nova moral, 
fan que a curidade da noite xa 
non sexa impr cindíbel e a fes, 
t f ti ideal ara encetar re, 
lación d am ri 

O mesmo ten. As fest.as 
non cámbian nada. 

Seguen a comezar 
maiormente 

despois das 
23 horas, 
cando os 
cativos xa 
ceñen so-
· no e os 
vellos 
están 

cansos e, 
se aguan
tan é por, 
que ·uns 
fan todo 
o posíbel 
p ·o r 
trans
gredir a 

rotina e os outros aférranse á tra
dición. Foron moitas festas este 
v~rán as que, gastando máis de 
300.000 pesetas nunha noite en 
orquestras, os músicos non tiñan 
máis 'público q~e duas dúceas de 
pe'rsoas, non 
chegando a 
cen na hora 
de maior 
afluéncia. 

chas, Sergio Dalma ou o m"esmo 
Cañita Brava. Se fai falta reco
rren un ano a cuotas extras e ven
den os piñeiros dos montes co
munais, como fixeron na parró
quia de Pureo, na costa do monte 

Faro, para 
contratar a 
Manolo Es
cobar. Aquel 

'·' ano o campo 
énchese, · a 
xente segue 
o espectácu
lo sen parti
cipar e, para 
o ano se
guinte, ou 

' non hai festa 
ou aguantan 
a orquesta 
duas dúceas 

¡ de persoas. 

Unhas or
q u es tras, 
que, na sua 
grande maio
ria, tomaron 
a moda do 
espectáculo, 
contratando 
a persoal fe
m in i no que 
baila, canta, 
arremeda, 
pero que se 
cámbia de 

- A ver se bailas con decéncia, eh? Outra fór 
mula é. a de 

contratar algun grupo, maior
mente de rock, que atraía á xu
ventude. Esta actuación adoita 
intercalarse coa orquesta. O loá
bel fntentó tamén non está a 
funcionar. A xente máis maiOr 
non gasta do rock. Se é bravú e 
os rapaces son coñecidos, ainda 
aguanta un anáco, pero despois o 
que quer é bailar. Os rockeiros e 
xente nova prefiren máis música 
da deles. Prodúcese asi unha dico
tomia na festa entre dous xeitos 
de vivila. En Requeixo, Chanta, 
da, · despois de rematar antes de 
tempo a actuación dos Kulimñas, 
a orquesta Cidade de Pontevedra, 
tivo que aturar os asubias da xen
te nova, que quería máis rock. O 
pouco tacto do animador, facen
do discursos moralistas, -rematou 
coa marcha de máis de meio cen, 
to de mozos, que abandonaron a 
festa entre protestas. 

roupa moitas veces e enseña a 
anatomía ainda que faga un frio 
que pela. Unhas orquestras, que, 
ás veces, con grande profisionali
dade, pero con pouca visión, de
senvolven o seu repertório preocu, 
pándose moi pouco das apeténcias 
dos festeiros e dos seus gastos. A 
situación agrávase por duas cir
cunstáncias. A primeira é que se 
contrata por meio de intermediá, 
ríos, descoñecendo ás orquestas, e 
non como -antes, cando os ramis
tas ian a pé feito a escoitalas. A se, 
gunda é a proliferación da música 
enlatada, con caixas de son que 
sub tituen aos instrumentos, men, 
tr~ que os músicos fan que tocan. 

Outra fórmula, ensaiada sobre to
do nas vilas, é o de contratar ac, 
tuacións de re~me, tanto galegas 
como foráneas, que comezarán as 
suas actua, 
cións ao fin 
da festa, so
bre a media 
noite. Asi, a 
xente que es
tá a bailar, 
in~errompe a 
danza e vaise 
de especta
dor dunha 
atración. 
Cando estas 
rematan, des
pois de horas 
permanecen
d o de pé, 
volea a em

- Queres bailar? 

Hai outras iniciativas máis novi
dosas e arriscadas como a de Ca
deiras (Val de Lemos) nas que 
no programa se anunciaba un 
espectáculo de desnudos, A pre
sión viciñal, suprimiu o número 
festeiro que seica ia interpretar 
unha vedette barcelonesa. 

Volt-a ás orixes 

No que a ~aioria está de acordo é 
que as romaxes non sofren a mes-

. ma crise que as verbenas. Cando 
hai comida polo médio e a festa 
non ten parón na sua continuida
de, estas festas non esmorecen, se, 
nón que cada ano van a máis de 
xente. Tres eventos poderíannos 
servir .como exemplo, cada unha 
nun ponto cardinal. Por un lado a 
festa de Darbo, celebrada no Mo
rrazo a pasada fin dé semana. Ca
da ano son máis as empanadas ~ 
cocidos que se van comer ao se
rán. O campo non dá abasto para 
acoller tanta merenda. A verbe- · 

_ na, logo, é a máis concorrida da 
zona. Iglial ocurre en San Fins do 
Castro, pol~ terras _do bardo Pon
dal. Ou en Diomondi, nas do Sa
viñao, onde despois de xantar a 
banda e os gaiteiros comezan a to
car ás seis no souto; céase e, ás 
duas da mañán, as orquestas non 
dan abasto e a xente ateiga o 
campo baílando, sen distinción de 
idade. Nestas festas seria preciso 
cortar de raíz a moda de regar á 
xente con viño, que alguns están 
a impoñer en canta comida ao ar 
libre se fai na Galiza. 

Estas realidades diferentes na apre
ciación popular, levan a moitos a 
pensar que é preciso voltar á tradi
ción das festas patronais (as múlti
ples gastronómicas t;;m en auxe 
son unha variante). Seria impres
cindíbel que a música comezase a 
tocar sobre a media tarde. Os fes, 
teiros, sobre todo os rapaces, te
rian asi ocupadas estas horas nas 
que non hai nada que facer e as 
amas poderian sacará xente da ca

sa. Loxica, 
mente a fes, 
ta escaria 
amenizadas 
por gaiteiros 
e/ou bandas 
i!: orquestras 

·. que terian 

. no Ávia. Naqueles anos 
partillamos viciñanza de cadeira 
escolar nun coléxio ~do que 
esquecin o nome, erari tempos 
difíceis, exercícios do espírito, 
rosário, sabatina e, .naj.gllnha 

. gaveta aínda debe ficar unha 
fotografia na que aparece o curso 
na sua totalidade e que acaso 
festexe, mádia leva, o acto de 
despedida do bacharelato. Ali, 
N.R. sorrí cun certo .ar malévolo. 
Nos tempo;·nos que o pantalón 
vaqueiro impuña a sua presenza en 
toda a parte, N.R., tndependen
temente-da climatoloxia, exibia 

- metódica gravata e traxe azul con 
pantalón de raia, talvez como 
compria a un futurq .integrante do 
corpo diplomático, que esa, aos 
quince anos, era xa a sua opción 
profisional. Partillamos ·un verán, 
por sorte poucos dias, de augas 
medicinais n'O Carballiño, onde 
me conducira unha hepatite, de 
xorne pasaxeiro, para a que as ditas 
augas fican especialmente 
aconselladas. Inda teño o recordo 
do seu peiteado, mistura 
requintada e imperfeita dos de 
Elvis e Vázquez Portomeñe, da sua 
verba, que hoxe definiria como a 
dun í;lbominábel aprendiz de 
Gracián e o aJporizamento que lle 
rillaba o ánimo caneo a sua avoa, 
consecuente e resp~itosa coa 
herdanza cultural que recibira, 
gorentaba unhas sopas de cabalo 
cansado, serñpre o viño e o pan, 
esencialmente, 'no cerne da 
práctica gastronómica do povo. 
Desde hai trinca anos non volvin a 
ve-lo. Só souben del que vivía en 
Mexico, D.F. 

Xo nas miñas mans un número 
do órgao informativo do Centro 
Gallego (sic) de México. Figura ali 
un artigo, que N.R. asina, no que, 
en liñas de forma deplorábel e 
funesto contido, lembra ao ·pé 
dunha vintena de galegas, na sua 
opinión, notábeis. Francisco 

Unha das orquestas que máis so, 
na conseguiu este verán foi a 
Costa Dorada. Toca unhas mexi, 
cana que dá gosto bailalas. As 
trompetas soan como as de Lu
cho Gatica, pero, ouh sorpresa!, 
cando estas fan un trio, non hai 
nengunha trompeta no palco. A 
maioria destas grandes orquestas, 
con bailarinas que non fan outra 
cou a que mo trar o tipo, moitas 
luces, trax~s e efectos especiais, 
incluido o fume, funcionan a xei
to do Luar televisivo, cun públi, 
co que, aparnpado, se comporta 
igual que se estiver <liante do te, 
levisor. Os que teñen gañas de 
bailar nen sequer o fan, por non · 
levarlle a contra aos miróns. Co
mezan a existir algunhas excep
cións, algunhas orquestras peque, 
nas como o grupo Cinerama que 
rentan, co cantante no mesmo 
campo s::la festa, animar á xente 
para que baile, pero ainda prima 
a coreografia de Tele cinco ou de 
Luar, no mellar dos casos, cun, 
has bailarinas que só estorban un 
pouco desviando a atención. pezar a or, 

questra. Da
quela a maio-

'-Non que-teño que confesar mañá. 

que· voltar á 
tradición ga-
1 e g a. Po la 
noite, se a 
festa ten 
xente da, 
bando, po
deríase con, 
trata~ a unha 
orquesta ou 
a grupos folle 
'OU de rock, 

Franco ... 35 anos de paz e de progreso, 
é o mellor tratado. Esquece, sen 
embargo, mencionar aos galegos 
que, para aldraxe da colectividade, 
se enriqueceron co tráfico de 
brancas e co bordel canalla. N .R. di 
coñecer galegas mexicanos-con 
·grandes doses de influéncia 
política, financeira, cultural ou 
eclesiástica. Haberá algún que· sexa 
industrial do amor. N .R. debia 
inventaria-los. 

Os cámbios fracasan 

As comisións de festas estansc a 
dar canta deseas circunstándas e 
xa as vai habendo que, rachando 
coa inércia da mal chamada tra
dición, procuran novas fórmulas. 
Unha das ensaiadas nas parró
quias é a de incluir Lmha aeración 
televisiva que faga de reclamo pa
ra a xente. Tanto ten Ana Kiro, 
como Los Dos Españoles, Los Pan, 

ria xa marchou e a que queda xa 
se lle foron as gañas de bailar. A .. 
xuventude está nas discotecas e 
pubs, ou tomando unhas copas na 
rua. Pior é nalguns concellos nos 
q1,1.e para contemplar estas actua, 
cións hai que pagar. Ou ·Routros, 
como Cangas, que alargan as fes
tas nove dias, mentres os viciños 
se queixan afirmando que "non 
hai corpo que aguante". 

para un pú
blico máis específico. Seria léxico 
tamén ·que os festivais de música 
rock ou folle tivesen o seu próprio 
espácio e unhas condicións axeita- A/. 
das para que o público participase. J Yon.sei se ·realizar un acto 
Mais todas estas só son algunhas cultural e recortar aquela fotografia, 
das suxeréncias e manifestacións da que acima falaba, pola liña que 
recollidas este verán que está a re- delimita a figura de N.R., 
matar. Do que ninguén dubida é valeirando,a, definitivamente, de. 
de que é preciso un debate, pois o . · comidos comprometedores. • 
cámbio imponse. • 

.... 
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• Lendoiro 
fai pública a 
proRosta cultural 
para calar 

·a Vázquez 
A Deputación da Coruña, que 
preside Augusto César 
Lendoiro, fixo públicas 
mediante a contratación de 
páxinas dun xomal as suas 
diferéncias co concello da 
Coruña á hora de arranxar un 
convénio en .mátéria de cultura. 
A Deputación sinalaba nestas 
.páxinas que é o govemo . 
municipal da Coruña, presidido 
por Francisc-0 Vázquez, o que se 

· nega a asinar un convénio de 
colaboración que Lendoiro 
oferece como máis que 

· xeneroso. Desde o concello, 
víñanse fonnulando críticas 
contra a Deputación pola falta 
de consenso entre as dtias 
institucións pero o comunicado 
publicado di que Vázquez ainda 
non deu nengunha resposta 
sobre o convénio desde o 1 de 
Marzo . . 

A Depuración fala da 
necesidade d~ "diálogo, sensatez 
e eficácia para planificar as 

O cruce de acusaciéns entre Augusto C. Lendoiro e Francisco Vázquez ven de vello. 

actividades culturais co 
Concello":Propon a criaciórr 
dunha comisión mixta que 
xestione e programe 
trimestralmente as actividades 
culturais. O concello ten a 
titularidade dos museus, dos . 
teatros, Pazo de Congresos e· 
Coliseum e das salas de · · 
exposicións e a Deputacióri-· tena 
sobre o conservatório., o centro · 
cultural Pa~o de Mariñárr e a 

Biblioteca Provincial. O 
convénio oferecido inclue a 
cesión <lestes edifícios 
mutuamente e a Deputación 
comprométese a abonar os 
cartas que se deriven da 
diferéncia de edifícios que teñén 
as duas institucións. o -cruce de 
acusacións entre Lendoho e 
Vázquez enmárcase dentro do 
enfrentamento que ven de vello 

· dos dous políticos.+ 

•......•....•••••.•.•..•.........•...•..•..•••• ~ ••••...••.•.•...•............ ~; .. ~ ..... ~·········~········· 
•Lua, 
nova revista 
dos galegas 
en Cataluña 
A Fundación Lua, formada por 
galegas que viven en 
Cataluña, ven de publicar o 
Nº O da revista do mesmo 
nome, qtJe pretende abranxer 
as áreas de cultura e 
pensamento. Asimesmo, quer 
servir de ponte entre a Galiza 
e Catalaña; poñéndose ao 
servizo da .comuhidade qué:ali 
vive, recoñecendo o espírito 
do Gaieuzka e o achegamento 
a outros povos con semellanzas 
culturais. 

Neste número, a revista Lua 
abre cunha entrevista ao 
escritor 
Manuel 
Rivas, 
contén un 
artigo sobre 
os estúdios 
galegas na 

·: Universidade 
·de Barcelona 
por Basílio -· 
Losada, un 
apartado de 
tradicións do 
país, unha 
lem branza ao 
poeta I;ois Pereiro 

. e unha reportaxe 
sobre as rádios . 
galegas en Cataluf'i.a. 
.f.. publicación está- · ~ 
dirlxida por António · 
Diaz Femández e ten 
un compromtso con 
todo aquel que queira 
escreber sobre o que 
acontece nos dous 
paises.• 

•Xomadas 
de informática 
en Ourense 
A Casa de Xuventude de 
Ourense e o Clube Informático 
Xove organizan unhas 
xomadas desde o 11 ao 14 de 
Setembro éun programa de 
actividades relacionadas coa · 
informática. O primeiro Clia 
visitarase a Faculdade de 
Informática, o Xoves, o Parque 
TecnolóxiM e se complementa 
a visita cunha proxección e un 
obradoiro sobre hardware. O 
Venres, prográmase unh.a viaxe -· 
por Internet, proxección e · · 
tertúlia sobre 
telecomunicacións. O último 
dia, Sábado, ten lugar un 

torneo de xogos en rede, 
proxección do vídeo A Máscara 
e entrega de prémios. + 

• Xenreira, de xira 
por Barcelon.a 
Desde o Martes 1 O, o grupo da 
Estrada Xenreira visitaron 
Cataluña para dar alí unha · 
série de tres concertos. A 
formación, unha das que máis 
direc.tos leva feito neste último 
verán na Galiza, tocou odia 10 

' en Ba'f°Gekm·a, -o .Sábado .14 .. , 
far~o· ·J~ ·'Vilafr~ñ~~' d~l .; ~ · ·· '· 
Penedés e o Domingo 15, 
voltan a Barcelona. Dous 
grupos cataláns acompañarán 
aos Xenreira no cenário: 
lnadaptats e Dut. ~ 

··• Morreu . ' , _, . -· .. 

-o cantautor 
· de Carballo 
Xosé Manuel Eirís 
Xosé N{<µluel Eir_ís foi_ soterrado 
odia 10 'cfé Setembro en Artes, 
a parrÓquia de Carballo onde 
nasceu. O cantautor morreu o 
dia anterior aos trinta e sete 
anos a· c'ausa dunha 
enfermidade. Foi integrante de 
grupos como Na Lua e tamén 
traballoü como técniéo· 
cultu.ral da Xunta e no 
concello de Carballo, onde 
vivía. Adetnáis fot profesor de 
música .é"n él iferentes coléxios e 
mantiña B.feizóns pola música 
tradicional e a investigación 
etnográfica. Fo( el ex ido na 
Rádio Galega mellor voz do 
país ·no ano 1989. + 

·• Logotipo único 
para as nove 
capitais culturais 
do 2000 
Apre.sentouse eri Helsinki o 
logotipo que compartirán as 
nove· cidades que serán capitais 
culturais no ano 2000: a capital 
finesa, Santiago, A vignon, 

· Bergen, Reykjav.ik, Bruxelas, 
Bolónia, Cracóv.ia e Fraga. Cada 
unha des tas,, cida,des adaptará o 
logotipo á stia prÓpria 
identidade. Xerardo Estévez, . 
alcalde compostelán, afirmou 
que haberia que "galeguizar" o 
símbolo, que a12ateéerá en 
diferentes contextos. O símbolo 
é .unha estrela saida do mar e o 
seu deseñador siñalou que seria 
conveniente que foran artistas 
locais, preferibelmente 
escritores, o que lle outorgaran 
personalidade própia ao 
símbolo.+ 

ÍI Médio 
Ambiente de 
Portugal propón 

~ . 
un un1co 
Xurés--Gerés 
A ministra de Méio Ambiente de 
Portugal, Elisa Ferreira, 
aproveitou a toma de posesión do 
novo director do parque de 
Peneda-Gerés para lanzar a 
proposta de unir esta área co 
Xurés galega. A ministra sinalou 

· que hai un proxecto de fronteira 
verde entre o Estado español e 
Portugal que incluiría a criación 
dun parque único. Ferreira ven de 
pedirlle á Unesco que.. declare 
como património da humanidade 
a calzada romana que cruza o 
parque de Peneda,Gerés. A 
Xunta de Galiza tamén ten plano 
para a serra do Xurés, que abranxe 

- es concellos·de Muíños-, Lób~ s e ,;¡ .. 

~ Eñtrimó; entre os que destaca o 
de ampliar a sua superfície coa 
serra do Leboreiro. • 

• UI Congreso 
-de ·Historia 

da Antropoloxia 
e Antrogoloxia 
Aplicada 
Entre o Xoves 14 e o Sábado 16 
de Novembro, desenvolverase 
no Museu de Pontevedra b no 
Instituto Torrente Ballestero II1 
Congreso de História da , 
Antropoloxia e Antropoloxia 
Aplicada. Este congreso está 
organizado polo Instituto de 
Estudios Galegas Padre 
Sarmiento e o Instituto de 
Antropoloxia de Barcelona coa 
colaboración económica de 
diferentes institucións e . - . 
entidades. O congreso 
estructúrase en catro mesas: 
História de Antropoloxia, 
P:mimónio Etnográfico e 
Museus, Antropoloxia Cultural 
de Galiza e Norte de Portugal e 

-- - - - - - ~--- - _ _ !i,. - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - .. - - •• - • -
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Antropoloxia Aplicada: 
saude/educación. 

Segundo a organización, xa se 
remitiron máis de oitenta 
comunicacións de especialistas 
de diferentes partes do Estado e 
Portugal. A conferéncia · 
inauguºral correrá a cargo de 
Carmelo Lisón Tolosana, 
catedrático da Universidade 
Complutense. Outros 
convidados son os profesores ae 
Barcelona, Mª Jesús Buxón e 
Angel Aguirre, o sevillano 
Salvador Rodríguez Becerra e o 
galega Marcial Gondar. Durante 
todo o mes de Setembro está 
aberto o prazo de matrícula na 
secretaria do Instituto Padre 
Sarmiento, na ruado Franco n 2 

2, en Santiago de Compostela.+ 

•Festival 
de Teatro 
no Carballiño 
O Festival de Teatro Galeg 
está acadando un n vo exir 
ne ta nova edición na emana 
do 7 ao 13 de Setembro. O 
encargados de abrir o festival 
con várias función foron o 
integrantes do grupo de 
Valéncia L'om, que puxeron en 
cena a obra Imprebis. Baseada na 
improvi ación, o público prop 'n 
palabras ou expre ións que 
deben das idea aos actore e 
actrices para repre entar 
pequenas pezas. Outra das 
compañías que pasaron polo 
Carball iño fo ron Producción 
T eatrajs do Sur coa obra Sempre 
Ubú, estreada na emana 
Teatral de Cangas e baseada na 
obra de Alfred Jarry, Ubú 
encadenado. A obra Tic-Tac , 
argumentada no libro de Su o 
de Toro, tamén fo¡ repre entada 
no Festival de Teatro Galega .• 

• Despois 
do Teatro, cinema 
en Cangas 
O D mingo 8 r matou a 
decimoterc ira edición da 
Mo. tra Internacional d Te tr 
Cómico Festiv de anga , 
cun xantar de confraternización 
que puido cele rar éxit d 
público na difer nt s función . 
A asociación cultural Xiria, 
organizadora da Mo tra, 
entregou ao directo'r de teatro 
Xulio Lago o prémio ao labor 
teatral e aos Circuitos Culrurais 
da Xunta o adicado áo 

· "deslabor". Lago é actualmente 
' director da compañia Teatro do 
Atlán~co, despo~ _ de pasar por 
Espeipento e T e_ciiro de Marigaila. 
A raz6b pola, qÜe se "concedeu a 

-. mención negativa aos Circuitos 
da, Xunta é po_rque comezaron 
por ser unha platafor,ma para 
levar o teatro ás Yilas 
converténdose ~un "surtido de 
~erbenas no que cabe de tod9''.· 

Xiria contiñuou coas suas 
fl.Ctividades cuJ~ura~s organizando 
a Semana de Cinema en Cangas, 
coa proxecció,n pe ,películas 
'como Leavíng Las Vegas, Pargo, 
Belle de jour, Poderosa Afrodita, 
Dia de festa e O <;arteiro e Pablo 
Neruda.• 

A 
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Escolma 
reintegrada 
Título: Silencio ergueitu. 

Autor: Antóniu Gil I-lemández. 

Editorial: EJicilíns do Castni. A Corunha, 
1996, J 15 pags. 

O volume recolhe, fundamen
talmente, urna série de seminais 
trabalhos publicados, ou ignora
dos, pela imprensa galega desde 
finais do decenio de 1970 até co
mec;o do atual. Leva um e dare
cedor prefácio (de 1992) com 
urna cita liminar d'O silencio ajo
elhad.o de Carvalho Calero. 

Estam , po· , <liante dun e plen
dido silencio ergueico com dignida
d , um d m lidor ]'accuse lanc;a
do com c ntundente forc;a argu
mentativa e fundo amor á Galiza 
e á ua língua, em mortal perigo 
de fagocirac;ao pela "Nación espa
ñola", cujo Notáveis delegam 
nos colaboradore Notabilinhos 
galegos o ujo trabalho de aplic;ar 
as uas altas diretrizes com o obje
tivo final de que rudo fique, natu
ralmente, "atado y bien atado". 

Exagerac;ao? Com a certeira dis-
ecc;ao que o carateriza, o profes

sor Gil Hemández vai paciente
mente de velando, capa a capa, 
a' cebola" do di curo pos ibili -
ta oficial, e também o upo ta
men te opo icional "éle e quer
das" {leia- e da "Xunta'', Depu
tac;oe , Concelho , in tituic;óes 
docente ou "normante ", meio 
informativo , RL, FR, XAM , 
MF, Ore . García ... ) desmon
tand e te erdadeir "tinglado 
de la antigua farsa" que atenaza 
com double bind o no o coitado 
'impaí ", aut nomia t lerada a 
menare pel nihil obstat Matriti. 

Sao textos cientes e prescientes 
todo eles que, longe de perder a 
mai mínima atualidade, conti
nuam implacáveis a acusar a Re
al id ad e Galega dos 
dita(mina)dores/-a , imperadores 
do traje novo da fábula, que nao 
abem quais argumento hao de 

utilizar/mudar para que nao e 
lhes veja o cu da monumental es
tultícia linguí tica e do astronó
mico cini mo hipócrita. A sim, a 
preten a ju tificac;ao da te e ofi
ciali ta "galega= língm indepen
dente (do portugues)" queria ali
cerc;ar outrora numa acralizada 
"con ciencia do falante", tese 

imediatarnente desconstruída (já 
en 1980) por Gil Hernández: 
"Nao é lógico equiparar a 
consciencia do fa/ante alfabetizado 
na própria língua e a consciencia 
do fa/ante alfabetizado noutra". 

Por outras palavras: a conscien
cia de comunidade falante nao 
acostuma ser consciencia de co
m un idade nem, menos ainda, 
comunidade linguística. Nao há 
con ciencia de falante mas de 
cidadao falante inserto num Es
tado (espanhol). Os isolacionis
ta estavam "propondo a 
consciencia do falante nao culto 

como critério de independencia 
linguística", estavam "pretensa
mente a mascarar o facto de, no 
território da Galiza (espanhola), 
inexistirem fa1antes cultos", pois 
"o conjunto de falantes galegas 
pode sentir que nao fala portu
gues como o castelhano de Cas
tela tem consciencia d€ que nao 
fala andáluz (e vice-versa)". 

Mas os gutus do independentis
mo linguístico em segu_ida se sa-

. faram daquela desafortunada 
"tesinha", que fazia água, para se · 
agárrar desesperadamente ao no~ 
vicioso engendro de "língua por 
elaborac;ao", que algum génio foi 
"atapar" · no abenc;oado alemao 
Ausbausprache. 

Andando o tempo, claro, cala
ram, como calaram também os 
que, com teses/tesinhas/tesouras 
semelhantes, 
pretenderam 
no seu dia tal-
har o "moldá- Gil 
vio" do rome
no, baseando
s e em que 
aquele se es:.. 
crevia · com 
grafiá cirílica 
e este latina: 
Naturalmen
te, hoje em 
dia as , cir
cunstancias 
políticas sao 
outras, e a es
crita ofici al 
voltou a ser o. 
histórico~ed -

Hernández 
nao tem 
medo de 
dizer a 
verdade e 

· está disposto 
a pagá;la, 
novo 
Prometeu, a 
alto pre\:O 

mológica romena ( voltará algum 
dia a nossa escrita oficial a ser a 
histórico-etimológica portugue
sa?) . 

O mau é que isto nao é apenas 
.brincadeira de pessoas comoda
mente instaladas no poder, e pa
gas pelo contribuinte, nem ainda 

~====-~=============--=-================================================================================== 

NARRADORES DE CINE 

NARRATIVA . 

Nove contos galegos sobre o cine 
Fran Alonso, Ramón Caride Ogando, Xosé Cid Cabido, Chesi, Francisco X. Fernández 
Naval, Camilo Franco, José Antonio García Rodríguez, Xerardo Méndez e Xavier 
Queipo son os autores deste volume que acolle nove relatos sobre o cine. Autores que 
admiten ter recibido unha certa educación sentimental do cine, de cando máis ca 
espectáculo era refuxio. 

X ERAIS 

·~" ~~ 

· NA MESMA COLECCIÓN 

LOBOS NAS ILLAS A CASA DE ADARA 

Marilar Aleixandre Alfredo Conde 
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canta de libros 

Ba~dío, 
unha experiéncia 
de ti.ovos poetas 
Sete novos autores da comarca do 
Louriña par.ticipan na experiéncia 
poé,tica Baldío, que se apresentou a 
princípios do verán nun recital e ·que 
se pode recuperar no libro publicado 
por Edicións do 
Louro. Os 
escritores, 
nac idos 
entre 1968 e 
1979, son 
Felín 
Romero, 
Diego 
Xiráldez, Saúl, 
Manuel 
Domínguez, 
AlfonsoG. 
Pato, Ana 
Teixeira e 
Moisés Alvárez e 
teñen comp demento común Q, lugar 
onde desenvolven as suas vidas. Estilos 
moi diferentes nun libro ilustrado por 
Xosé Paz Antón, músico de Na Lua, e 
cun prólogo da profesora Marga 
Romero.• 

Os españois e 
os euskalduns 
O c~tedrático de Fil~sofia da 
Universidade do Pais Basco, Joxe 
Azurmendi, ap resenta un ensaio que, 
baixo o título Los españoles y los 
euskaldune1ó, oferece unha reflexión 
sobre a ori.xe da sociedade e da 
cultura basca. O ttaballo conta xa 
con vinte anos pero na sua primeira 
edición estaba escrito en euskera;· 
agora a editorial Hiru Argitaletxea 
publícao en castellano coa 
traducción de Edorta Agirre. O autor 
non pretende ·con este libro dar unha 
.investigación exaustiva senon xogar 
cos falso perxuizos cara os bascos e 
face lo con humor.• 

Comparatismo 
literário 
por Rodríguez Fer 
Edicios do Castro apresenta un ensaio 
de Claúdio Rodríguez Fer de nome 
Acometida Atlántica (por un 
comparatismo integral). Este ensaio 
está orientado "cara un pluralismo 
interdisciplinar e i.utegral coa dobre fin 
de abrir máis a literatura universal a 
Galiza e, simultaneamente, introducir 
máis a esta 
no conxunto 
da 
uní versal". 
O libro 
divídese en 
duas partes: 
na 
prime ira, 
analiza no 
mesmo 
coa texto 

· tempora[ 
literaturas 
diferentes 
como a 
castellana e a gal~ga; 
na segunda,-o autor analiza os 
referentes extraliterários que 
condicionaron a esi:rita. • 

Sonetos de Xosé Luís 
Otero Cebral 
Os sons da alba é unha entrega 
.pMtic.a de Xosé Luis. Otero Cebra[ que 
apresenta Edrwrial Noroeste. O autor 
non é novo no xénerl) xa que ten na 
rua nutro título como Poemas sen 
tempo e un libro .de investigación 
chamado O carro en Galicia. Este 
recente poemário xira ao reclor do 
indivíduo, na sua di.mensi6n u<..ial' e 

1 intimista.• 
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Nova 
Colección 

~~' =======Leit=======uras~ill pete Se e ge f 

Os diminutivos 
en galego 

Xose Ramón 
Freixeiro Mato 

Natura 
da~ animalhas 
Bestiario medieval 
da lírica rofana 
galego,portuguesa 

Carlos Paulo 
Martínez Pereiro 

A 
E DICIÓNS 
ABOSADIUlA 

fraude de sem,vergonhas comen
sa'is, mas grave Diktat de dramáti
cas consequencias para os que 
nao estao dispostos a ·acatar o ig
nominiooo Decreto 173/1982 (18 
Brumário de Filgueira?) de es
panholizac;ao do galego: como os 
professores expedientados, san
cionados, vitimados, vetados, si- · 
leneiados, marginalizados, repre
saliados e sanhudamente perse
guidos (entre eles o próprio Gil 
Hemández) por ousarem utilizar 
"una versión del idioma gallego, 
qu~ al parecer no goza de reco'no
cimiento oficial: (vide pág. 115), 
escandaloso atropelo ~os direitos 

· humanos como nos melhores 
tempos do fascismo (sem se falar 
na bonita arma da nao-sub
venc;ao, aplicada mesquinha e 
vingativamente ás publicac;oes 
de ortpgrafia dissidente). 

Lembra-nos o autor, com Lebri
xa, que "siempre la lengua fue 
compañera del imperio", o que 
nao entendem, desde as suas 
parcelas de poder, os nacionalis
tas. O grave é que todos os par
tidos atuantes na Galiza "no 
fundo consentem com um mes
mo projeto nacional, para a Es
panha, e regional, para "Gali
cia'': 

Afinal "o que se pretenge é a 
política dos factos consumados". 
No demagógico nome do popu
lismo (e lembremos que um par
tido popular é um Volkspartei, 
como era o nazi) quer-se fazer 
do "galego" mais uro produto ga
rantido com etiqueta de origem, 
porque Spain is diff erent e varie
gada, gastronómica e autonomi
camen te . Por isso aconselha: 
"nao fac;am um castrapo, fac;am 
muitos ... urna língua para cada 
bisbarra ... " Ou é que os n<?ssos 
normalizantes nao sao "demó
cratas de toda la vida"? 

Todo o qµal, é cl~uo, complica-
1 he a vida aos 
func ionarinhos/ cae iqu inhos, 
que podiam viver ·tao ricamente 
instalado~ no fácil poder, sem· 
ter 'lUe levar o trabalho de an
dar á cac;a de bruxas "lusistas", 
que deram na reima bem amola
dora de revelar a verdade: nos 
reintegracionistas ... nao ternos 
que defender privilégios, mas a 
pura verdade das causas que 
estao aí, á disposic;ao de todos os 
que queiram analisá-las". ~ 

Gil Hemández, mesmo com hu
mor e irania, nao tem medo de 
dizer a verdade, porque sabe que 
a verdad e libera(-nos), e está 
disposto a pagá-la, novo Prome
teu, a alto prec;o. E por isso vive, 
e viverá, entre nós e em nós; co
mo o melhor de Castela, da Cas
tela das liberdades, da democra
cia dos "comuneros" e do "con
cejo abierto", vive hoje encar
nado no melhor do corpo social 
no vizinho país, ao que muito 
nos uniria se, como sonhava 
Castelao, ·pudéssemos achar ' o 
modo de conviver sem .dominar. 

Para rematar, felidtemos desde 
aqui a Editora do Castro pelo seu 
acerto em ter publicado na escri
ta, por fim!, reintegrada desta 
nobre língua, nossa e universal. 
Os tempos s.ao chegados? • 

CARLOS DURÁO 

A coeréncia dun trobador 

Co gallo da saída ao mercado dun álb~ de Pete Seeger (Pete), editad~ 
polo selo Resisténcia; no que debulla unha série de pezas represen~~, 
vas da sua carreira, é un!µ boa ocasión para falannos desta figura clas1, 
ca no folclore norteamericano. O folle dos Estados Unidos é unha mes-
tura de diversos folclores europeus levados á América polos emigraI).tes, 

* ÓSCAR LOSADA 

Seeger mantense, con 77 anos, 
ao pé do canón e continúa dan
do concertos e apoiando actos 
reivindicativos. Cómpre lem
brarmos a sua presenza .no festi
val de homaxe a Raimon, onde 
participou xunto ao seu neto 
Tao Rodríguez Seeger. Pete nas
ceu no seo dunha .família aco
modada en Nova lorque e des
cobreu o folk por médio de Wo
ody Guthrie, unha figura xa le
xendária, quen ia de vila en vila 
cantando as suas estrofas e vi
vindo ao día da sua arte musical. 
Despois. de teren participado en 
máis de oitenta. gravacións, See
ger tiña abandonado os esrudos 
de gravación desde o ano ~987, 
onde particip01:.i mm dobre disco 
que contiña pezas do movimer:
to sindicalista estadounidense. 
Precisamente, as loitas sind.icais 
foton o xerme do que se chama-

. ria "canción .protesta". Tras do 
crack do 192 9, os traballadores 
tiñan grandes dificuldades para 
atapar empregos dignos_ e, dese 
xdto, formáronse os campos de 
traballo reflectidos no mundo 
do cinema polo filme "As uvas 
da ira" de John Ford, baseada na 
obra de Steinbeck. 

Pete Seeger encetou cantando e 
pintando acuarelas polas vilas 
en troco de comida e morada. 
Ao coñecer a Guthrie. erri.barcá
ronse nunha xeira polas peque
nas cidades que bordeaban a ro
ta do ferrocarril, que era a mes- 
ma que empregaban os vaga
mundos aos que, ás veces, espe
raban os grupos de recepción 
criados polas autoridades para 
lles dar malleiras por colarse ás 
agachadas nos trens. Nesa época 
o neoiorquino aprendeu a tocar 
o banxo e uniuse a outros músi
cos para participaren nos mitins 
dunha campaña de folgas orga
nizada polo sindicato dos leitei
ros. Alan Lomax contratouno 
como axudante da sua colección 
que recollia as cantigas popula
res. Neses anos, as pezas tradi
cionais prestaron as suas melo
días para os letristas vencellados 
ao movimento sindical, que tiña 
o seu ponto de referéncia no 
sindicato IWW ( traballadores 
industriais do mundo) que na 
década dos 40 perdeu todo o seu 
empuxe ao quedarse con pouco 
máis ·de mil afiliados. 

Folk e protesta social 

En 1941, Seeger formou The Al, 
manac Singer, un grupo que unia 
o folk coa protesta social. Con 
Lomax, ao que abandonara para 
percorrer o país coa sua música, 
e Sis Cunningham montaron a 
biblioteca de Música popular 
Almanac, unha recolleita das 
músicas dos traballadores. Ao 
estouparen a II Guerra Mun
dial, os Almanac espalláronse e 

t ' 

A NOSA 1FERRA 

Pete foi chamado a filas e reclu
tado para o Pacífico, onde reco-

-pilou cancións de soldados a ei
to. Xunto a Guthrie, no 46, 
fundou a empresa People's Sing 
INc, que se fixo cargo da biblio
teca de música popular. Dous 
anos máis tarde formou con Lee 
Hays o grupo The Weavers. Este 
cuarteto exitoso fichou polo se
lo Decca e· conseguíu vender 
máis de carro millóns de disco~. 
No mesmo ano, Seeger cantou a 
prol do terceiro partido nas elei
cións presidenciais, mais o can
didato Wallace foi derrotado. 
Cos 50 chegaron os anos mau
ros do maccarthismo e os Wea.: 
vers entraron nas listas de repro
bación. Pete Seeger negouse a 
falar <liante do Comité de Acti
vidades Antiamericanas aco
lléndose á primeira emenda da 
constitución. Por todo i o, o
freu reclusión carceraria e pasou 
deza ete ano sen poder apare
cer en televi ión nen rádio por 
mor da mensaxe progresista da 
que estaban imbuidas a ua 
peza. 

A loita polo feble e a reivindi
cación sempre foron o cerne da 
sua andaina. Nos anos 60 rexur
diu o folk con forza e viu como 
un tema seu ("If I had a Harn
mer") era un grande éxito nas 
voces de Peter , Paule Mary. En 
1963 emprendeu unhá xira 
mundial na que tivo unha exce
lente acollida. Durante esta dé
cada continuou tocando no cir
cuito universitário e tocando a 
prol de movimentos pacifista , 
sindicalistas e de defensa dos di
reitos humanos. 

No 67 finou Woody Guthrie des
pois dunha longa convalecéncia 
e Pete sempre lembr.a que no 
hospital cantaba con él e co seu 
fillo Arlo o tema "Hobo' Lu
llaby". Arlo converteuse nun asi
duo colaborador do neiorquino e 
teñen editado algun disco de 
acruacións en directo cunha e -
colma das peza emblemáticas da 
carreira de Pete. Esa foi unha ac
tividade,·a do c ncerto a vivo, 
r collid en vinilo, que ll g -
renrou moit , xa que na ua di -
cografia étt 'pan b tan te · tr J 

ballos rexistado en directo. 

O final da década tr uxo a gu -
rra de Vietnam e P te g r 
in pir u e ncla para f e r t -
ma 'Tío HO", inspirado nun <li
to de Benjamin Franklin: "Ama 
aos teus inimig , ele d cubren 
os teus defecto ". 

A música de Pete Seeger nunca 
foi especialmente complicada. A 
sua sinxeleza instrumental era 
carta de presentación xunto a esas 
letras puxantes e rebeldes que fo. 
ron retratando o devir dos Estados 
Unidos nas últimas décadas. 

Nesta obra que vén de se editar, 
o artista traballa con dous coros 
e acada unha boa engranaxe con 

. eles, nunha obra que resume 
parte do seu inxente traballo a 
prol do folclore estadounidense 
e dos direitos dos oprimidos. Se
eger ten publicados discos para 
nenas, libros educativos e docu
mentais. Do seu método "como 
tocar o banxo de cinco cordas" 
ainda se venden actualmente 
uns carro mil exemplares anuais. 

Pete Seeger, un avó que se man
tén na loita por. todo aquelo no 
que ere.• 
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a GRUPA EN -

50 FASCÍCULOS 
ILUSTRADOS E 

COLECCIONABEIS AS 
INTERPRETACIÓNS QUE ACREDITADOS 
ESPECIALISTAS REALIZAN -DAS OBRAS 
LLTERARIAS QUE CONFORMAN A NOSA 
LITERATURA. ESTA .OBRA, NO SEU 
CONXUNTO, POLO RIGOR DA SÚA __ , 
ELABORACIÓN E POLA ACTUALIZACIÓN 
DOS s~us CONTIDOS, CONVERTERASE 
DESDt AGORA:NUN FITO REFERENCIAL 
DENTRO .DOS ESTUDIOS LITERARIOS. 

• Cincuenta fascículos de 32 páxinas 
encuadernábeis en 5-tomos él~ 320 
páxinas. 230 x 315 mm., papel ecolóxico 
impreso a todf!i cor, índice onomástico, 
2.500 ilustracións. · 

• Cincuenta volumes-de 250 páxinas. 
f35 x 215 mm. 

relación de 
to~abflmrl@r~s d~ 

historia da-
titeratu~~ 

Xosé M! Álvarez Cáccamo, 
Manuela Álvarez Lozano, 

Manuel Amor Col!to, Manuel 
Barreiro, Carmen Blanco 
García, Domingos Blanco 

Pérez, Xosé Lois Bouzas Millán, 
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De pai norteamericano con orixe polaca e de nai alemana con 
· ascendéncia noruega-española~ Karen Knorr naceu en Alemá
nia. Criouse en Porto Rico, vive en . Lonares e ten pasaporte 

norteamericano. Agora volta a Galiza para participar por tercei
ra vez na Fotobienal de Vigo. Rosalia, Concepción Arenal e 
Emilia Pardo Bazán resucitarán para K~ren nas ruas da cidade. 

eC>- NÚRIA LÓPEZ-MAR MATO 

Non lle gusta conceder entrevis
tas pero fixo unha excepción. 
Extravagante, narcisista pero 
encantadora, Karen Knorr fa
lounos con naturalidade da sua 
vida, dos seus proxectos e da sua 
obra. Rebelde, persoal, feminista 
e autodidacta, herdou o mellar 
da sua xeración. Aproveitou a 
situación económica privilexia
da dos seus pais para viaxar e co
ñecer distintas culturas. 

Esta fotógrafa europea e~tá inves
tigando sobre Vigo. Será un tra~ 
bailo máis literário ca xomalísb
co sobre a história de Galiza. "Es
tou_ estudando un pouco sobre a 
hiStoria galega e a literatura gale
ga e ver se podo facer un proxe.c
to unha miga feminista"(: .. ) Nes
te momento estou lendo a Rosa
lia de Castro para_ver se haifon ~ 
disqurso que poida apropiar". O 
resultado final será unha combi
nacién de imaxe e texto cun ton 
irónico e crítico. Características 
que aparecen · nas miñas anterio
res séries como Country Ufe, Bel
gravzá, Gentleman e Connoisseurs. 
Con e~tas duas últimas partici
pou nas Fotobienais do 90 e 92 
resp~ctivamente. 

Karen Knorr intenta que cada 
xeia sexa diferente para poder 
afondar nos temas. Este desexo 
de chegar ao fondo desencan
toupa do proxecto xomalístico 

non ten . terppo porque nel ten~e 
:que traballar rapidamente. "As 
veces o xomalista non ten tem-

po e publica as informacións sen 1 · repeticións. "Prefiro os momen-
tratar os temas con profundida- tos de cámbio porque quizaís son 
de". Góstalle cambi?J e fox\:! das aqueles nos que a xente ten 

CABALEIROS 
KAREN KNORR 

Estas fotografias foron realizadas en diferentes 
clubes de cabale iros _ en St, James, Londres en .,. 
1981-83. O clube 
ú~as-e como lugar 
simbólico no que a 
história _do home (a 
história) fala a tlfavés 
de obxectos, .pinturas 
e unha orde do espá
cio d_etenniriada polo 
neoclasicismo do sé
culo XVItl. Os caba
leüos quedan comce
lados nunha paródía · 
da Ilustración. Están 
ergueitos, Homes de 
Razón xurando leal
dac!e a "lei~ non es-. 
critas", á propriedade -
e aos seus an tergos_ 
mortos. Representa~ 
cións do poder, repi
ten un repertó'rio de 
xestos e rituais como 
para reactivar a sua 
história pasada. As 
fotografias e os textos paródian os discursos de 
racionalidade nos que os "Cabaleirós" de hoxe 
basan as suas identidades: ' 

Estas fotografias tentan poñer en dúbida algunhas 
das "ideas recibidas" do sistema de clases británi

co, centrando o seu 
foco nos modais das 
clases altas. Están en 
desacordo eos supos
tos predominantes 
que rodean a noción 
de "realismo" e o 
"documento social" . 
A verdade non se 
atopará na if!laxe ou 
no texto . E unha 
cuestión das posi
cións do suxeito 
construidas a través 
do uso dun estilo rea, 
lista nas fotografías 
presentadas coma un

' ha série . O traballo 
refírese ao retrato 
formal, un xénero 
que historicamente 
mantivo e glorificou 
ás clases altas. "Caba
leiros" desbota as no-

cións tradicionais do retrato como "reflexos da al
ma e o carácter" e, pala contra, déstaca a clase e a 
mascu linidade. • 

ANOSA TERRA 

máis mérito e máis capacidade 
de facer o que quera". 

Karen Knorr vivirá esta VII Fo
tobienal con máis intensidade. 
Mentres que nos dous anos an
teriores enviara traballos xa pu
blicados, nesta edición realizará 
unha reportaxe que aparecerá 
na sección Vigovisións, pretendo 
ofrecer unha visión feminina da 
realidade galega. Tre mullere 
es_tarán presentes na série: Rosa
lía de Ca tro, Concepción Are
nal e Emilia Pardo Bazán e tre 
modelos serán as encaregaElas 
de representalas dentro do en
torno vigués. 

Un dos directores da mostra, Xo
sé Luís Suárez Canal, coñeceu a 
Karen Knorr nunha galeria por 
Europa. Ali propúxolle partici
par na expo ición do an 90, na 
que ·expu o unha fot grafla la 
seri Gentleman. Para ela a Foto
bienal con i te "nun pácio d 
diálog de fot, grafi de di tintas 
nación que pr entar n o s u 
traballos, di cutiron formal e in
formalmente ofi r eron olu
ci 'n a difcrent pr bl ma "-

Supremacia da imaxe 

Se no documentali mo primiti
vo e facia unha crítica atravé 
da imaxe, nas forograf ías de Ka
ren Knorr critíca e o primeiro 
mundo atravé da ironía textual 

· e visual. Na ua érie hai u~
ha constante: o emprego do tex
to referido á forografia. "A ima
xe non é un esperanto -afirma 
enérxica- é moi ambigua, e 
un quer dicer algo, nece ita o 
suporte da lfngua". 

Na exposición de Novembro ha
berá tres elementos típicos na súa 
obra: simbiose de imaxe e texto, 
posta en escea e distinción. Qui
zais con este traballo queira com
pletar un proxecto histórico ini
ciado cun e tudios obre o femi
nismo inglés e francés. 

"Para min o feminismo é ter o 
poderes económico e ociai 
iguai ao do home ". Esta te ria 
e tá ben aplicada n u f, gar. 
Cando ela e tá fóra p r mor do 
seu traballo, o seu marido c ida 
do fillo. "O home á ve e t -
ñen que quedar e na e a e n n 
hai nada mal ni . A h me 
hai que educalo . Teñen qu 
cambiar". Confía na igualdade 
entre homes e mull re per d, 
mite que n m1c1 da ué'I ca
rreira tivo que er tres ou catr 
veces mellar aos homes que 
triunfaron. 

Emprendedor?, enérxica, opti, 
mista e de forre carácter, empe
zou na fotografía como hobby e 
hai dez anos que comezou a ser 
recoñecida. Desde entón a foto
grafia é a sua vida. Séntese "máis 
realizada no laborátorio que na 
cociña" e asegura que nunca dei, 
xaria a fotografía pala família. • 
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OPtNIÓN 

LEMBRANZA.DE RICARDO. E. MOLINAR! 
AS CINCO CANTIGAS DE AMIGO E OS DESÉÑOS LISBOETAS DE -GARCÍA LORCA ., 

Cando Luís Seoane organizaba a exposición 
"Libros y autores gallegos", que se fixo en 1948 
no Salón Kraft de Bós Aires, foi o poeta Ricar
do E. Molinari quen lle emprestou ao Centro 
Galega as edicións que fixera Ernesto Monaci 
dos Cancioneiros da Vaticana e de C9 lucci-
Brancuti. · ·-

Xesús Alonso Montero recórdao no prólogo 
da sua edición dos "Oi
to Poemas en Lingua 
Galega" de Jorge Eduar
do Bosco, no que tamén 
e refire á visita de Mo-

1 in a ri a Portugal en 
1933 e á po íbel in
fluencia que puideron 
ter as ua "Cinco can
ci nes antiguas de ami
g " naquela obra, no 
ca o d teren saído do 
prelo antes do mes de 
Ago to de 1939. 

Eses cinco poemas de 
Molinari foron dados a 
lume en Xaneiro dese 
ano e, polo menos, pui
deron alentar a Bosco 
para creber oito meses 
depoi 0$ eus como 
oferta de amor. Talvez 
non sabia que tamén era 
esa a orixe da "plaquet
te" de Molinari, dedica
da a unha muller -Elia 
Martins- polo dagora 
envolvida para min no 
misterio. 

Molinari con e as suas 
cantigas aparece -polo 
sentimento que lle deron 
vida- xunto a Caries 
Ribas, namorado de Pepita Yila, Jorge Eduardo 
Bosco, que o estaba de Pepita Sabor, e Federico 
García Larca, apaixonado por un rapaz galega 
de quen, cecai , nunca aberemos con certeza o 
seu nome. 

Ma , o p eta arxentin alén de e singularizar 
nese grupo por non ter renunciado á sua lingua 
materna, diferénciase tamén porque fi i beber na 
fi nte d canci neiros p r amor dunha portu
guesa, una rapariga - no entido que esta pala
bra ten n Brasil-, que coñecera na sua primei
ra viaxe a Li boa. Non se trata, por tanto, de 
mai un caso de galaicofilfa de orixe amorosa. 

Ape ar de qu nas suas cantigas ao xeito antigo 
ecoan D n Dinf , Juiao Bolseiro, Nuno Femán
dez Torne 1, Paio Gómez Charino, Pero Meo-' 
go, Martín Codax, Airas Nunes ... catro delas 
son barcarolas, que levan direitiño a Joham Zo
rro, o xogral do mar de Lisboa, do mar da Estre
madura. 

Esa voz vedraia dalle ao leitor que coñeza os 
mellares ácios das parreiras galaico-portuguesas 
unha chave para saber da paixón lisboeta do po
eta, alén de que uns versos de quen "gañou Se
villa sendo :de mauros" danlle oütra: "mar nen 
terra, nen prazer, nen pesar/ nen ben, nen mal, 
non mi-a poden quitar". 

Mas, para dicir a verdade, cheguei a saber desa 
estoria d~ amor ao procurar coñecer a que can
tan os deseños que deixara Federico García Lar
ca nun outro libro de Ricardo E. Molinari -El 
Tabernáculo-, que foi publicado en Bós Aires 
en 1934 nun obradoiro -Colombo-- no gue ta
mén se imprimiro)'.l libros galegas. 

Coido que foron Xosé Landeira Yrago e Xosé 
Luís Franco Grande os primeiros que· ---'-en · 
197 4 e na revista "Grial"- chamaron á 
atención sobre o idioma dos títulos d~lguns 

RICARDO PALMAS 

Garcia Lorca 
visto por Seoane. 

pasamento de 
Ricardo . 

E. Molinari o 
pasado 31 de 

Xullo levóume a 
facer estas notás 

. como homenaxe 
galaico, 

portuguesa a 
quen foi o 
testemuño 

poétieo máis 
austral dos nosos 

vellos 
cancioneriros" 

deses deseños lorquianos -"Rua das Gáveas" 
(dous) e "Rúa da Marte"- no libro do poeta" 
arxentino, alén de outro :__"Amor Novo"
no "Seamen Rhymes" do mexicano Sa1vador 
Novo, dado tamén a lume na mesma'cidade e 
ano. 

Todos os deseños, agás. "Rua ·da Morte", teñen 
figuras de mariñefros, símbolo amoroso no ima

xinario hetero ou homo
sexual, que tamén apare
cen na obra de Jean Coc
leau, Gasta Adrian Nils
son ou Alfred Courmes, 
ainda que os de Lorca 
son, por comparación, 
mais infantís e cua.Se to
talmente despidos de ero
tismo. 

Yrago e Franco Grande 
asumiron que os nomes 
desas ruas podían ter~a sua 
orixe na toponimia cario
ca ou nas conversas de 
Larca con Alfonso Reves, 
a quen viu por duas v~ces 
na antiga capital brasilei
ra, .cando ia e viña qe Bós 
Aires. 

A "Rua das Gáveas" su
xeria, verdadeiramente , . 
Lisboa e o seu Bairro Al
to, mas esta hipótese, até 
que Ian Gibson publicou 
a sua monumental bio
grafia de Lorca, non tiña 
mais base que a coinci
dencia de nomes, pois no 
Rio de Janeiro só había 
unha rua Visconde da 
Gávea. O problema esta
ba en que o granadino 

nunca estivera na capital portuguesa. 

O escritor irlandés di nese seu traballo que teria 
sido Ricardo E. Moliriari quen lle falou a Larca . 
en Bós Aires desa rua lisboeta --que vai ·da an
tiga Ilha dos Galegas, hoxt:; Largo do Carnees, 
até a T ravessa da Que imada-. Faloulle tamén . 
dun "badalado lupanar" que babia alí. 

Na verdade, na rua das Gáveas, existiron dous 
bordeis de sana, segundo recolle a srónica da 
boemia e a má vida lisboeta da Belle Epoque até 
os Anos Loucos, e ainda jgnoro se foi hun deles, 
ou na Alfama, onde Molinari c'oñeceu a esa 
moza que alimentou, xunto coa literatura~portu
guesa, a sua lusofilia. 

Foi o poeta e bibliófilo arxentino Héctot ·Dante 
Cincotta, amigo de Moltnari e un dos . maiores 
especialistas na sua obra, quen me descobriu a 
existencia desa mullet ao procurar a estoria que 
con tan os deseños lisboetas . do Larca. Estoria . 
que pode ter variadas fon tes,' ainda . .qu~' as pes
quisas stixiren, polo dagora, un feitq real, -cec.ais 
!ecollido na literatura (le cordel. .· 

< 

Na biblioteca de Molinari --que ten Cincott.a-
. non pare~e haber nengunha <lesas folliñas v«;o.tu

_reiras, mas isto pouco significa, pois non está riel?
º volume cos cancioneiros editados por Monacci. 
Causa que soubo o seu actual dono ao lle pergun
tar eu por ese volume que lle pedira Luís Seoane. 

O pasamento de Ricardo E. Molinari o pasado 
31 de Xullo en Bós Aires -onde nascera o 

· mesmo ano q·ue. Eduardo Blanco-Amor e ·Fede
rico García Lorca- leváronme a facer estas no
t~s, apesar de non estar rematada a pesquis~
como hornenaxe galaico-portuguesa a quen foi, 
polo dagora, o testemuño poético m::J.is austral 
dos nasos vellos cancioneiros. • 

RICARDO PALMAS é xornalista e escritor. 

Deseño das Cantigas de 5anta Maria. 

I 

Ai, meu amigo, que barcas d-ehei 

sobem pelo rio. 

_:_Pelo rio Tejo descem largas . · 

comas.de pinho. 

-Ai, meu amigo·, diz-me se as .barcas 

dormen neste rio. 

As barcas d-el rei andam pelo frio. 

como homem sem amigo. 

RICARDO E. MOLINAR! 
Trad. portuguesa R.P. 
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o GAITE1Qº (~PUTAQIO 
MANUEL RIV AS 

A. historia da pequena N ell 
A declaración universal dos 
Dereitos Humanos ten alome
nos unha falta. Non figura o de
reito de in~entar. Álvaro Cun
queiro reclamaba para a imaxi
nación humana o dereito de in
ventar. Inventar Bretaña ou in
ventar un vento ou unha taber
na debaixo do mar. Ben pensa
do, todo é un invento. A mes
ma natureza é reinventada me
diante as palabras, os nomes das 
cousas, por iso o .Padre Sar
miento falaba con aquelado 
acerto do "fennoso romance da 
toponimia ga1ega'.'. 

Na tradición heberea clise 
que Deus in:ventou ao ho
me para escoitarlle contar 

cantos e desde logo o mellar 
xogo da humanidade é este ca
miño de Quitaepón, este cf).ste
lo no aire, -este eterno troco en
tre a realidade e a ficción, no 

A faciana festeira é a "' 
que prevalece en to
das as romarías, por
que no fondo, a maio
ría dos romeiros aco: 
den a elas para cele
brar a lgún acontece
mento grato, para des
cansar do traballo, pa
ra divertirse, para dar 
gracias ao ceo por al
gún favor recibido ou, 
sirriolemeñte, coa fon
da ~speranza de con
seguilo. 

' 

O s . romeiros 
acóden aos 
santuarios car

gando cos atributos.da 
dehcia e da felicidade, 
comida, bebida e, so
bre todo, co ánimo 
predisposto para a fes
ta, con moitas ganas 
de ·pasalo ben, pero, 
iso si, sempre, sexa cal sexa o 
santuario a que van, respalda
dos por unha profunda razón 
que xustifica o festexo, con al
gún motivo que, por hurnano, 
trascende ao puramente terreo, 
algo que, por nacer nos mesmos 
corazóns eleva os se us senti
mentos aos máis altos cumes da 
gloria. 

(Cando .os americanos inventá
ron os "pic-nics'', esqueceron a 
principal característiéá que de~ 
be io1residir unha comida cam
pesue, ter unha figura obran
ceira, un Santo Patrón arredor 
de quen celebrar o que sexa, pa
ra xustificar o deser.freo e para 
que a enchenta, a bebedela, o 
bailongo e todo o que con eles 
veña, non se converta nun sim-

. ple acto pagán). 

E:J Galicia non hai un ó 
Santo que non faga algún 
favor, que non caciquee da!-

que nunca sribemos moi ben 
que é. o que é. Dunha vida in
tensa dicimos qde semella unha 
película ou unha novela pero 
tamén dunha boa película ou 
novela dicimos, como loubanza, 
que semellan anacos de vida. E 
está claro que hai personaxes d ~ 
ficción, como o don Quixote ou 
Hamlet, que son moito máis re
ais, conveciños da nasa histo
ria, que moitas celebridades que 
aparecen nas enciclopedias. 

&on moitos os habitantes 
deste mundo da invención 
que acadan a condición da 

realidade humana, pero para 
min quizais o caso máis conmo
vedor é o da pequena Nell. 

En abril de 1840 Charles Dic
kens comezou a publicar unha 
novela por enn~egas, ·a "aapítulo 
por semaµa. Era xa un autor de . 

éxito e o primeiro número de O 
rel.oxo de maese Humphrey, así se 
chatnaba nun -principio, tivo un
ha tirada de 70.000 exemplares. 
Pero lago o público foi perdendo 
interese. Dickens non atinaba 
coa historia, perdíanse os fíos e 
botábase de menos a forza emoti
·va de obras anteriores. Ata que 
apareceu a pequena Nell. Dic
kens deixou a un lado os persoa
xes iniciais froito dunha creación 
máis cerebral, e concentrouse na 
invención daquela criatura que 
se lle apareceu como un anxo. 
Unha nena tema, doce e inteli- . 
.xente que tiña que loitar contra 
a adversidade e a miseria. 

Aemoción con que Dickens · 
deu vida a Nell chegou de 
tal maneira aos lectores qt.:e 

se esgotaban en horas as edicións 
do que finalmente se titularía A 
tenda de antiguedades. Dickens es-

Dor e. res'ignación 

gún xeito, a cambio de velas e 
esmolas, os favores que só Deus 
pode facer. E por eses favores é 
que se fan valer, uns máis que 
outros, e son merecedores das 
multitudinarias homenaxes que 
se lles fan; aínda que ás veces, 
tamén eles, sen palabras, digan 
aquilo de "chegamos tarde"., 
"había. outro cunha cuña máis 
impo rtante" ou si mplemente 

· "esta vez non che tocaba a ti". 

Ii ai ocasións nas que, as is- · 
tindo a rom~rías ou proce
sións tan sobranceiras co

mo pode ser a do Divino Naza
reno da Pobra do Deán, conce
llo do ·Caramiñal, avcgoso dos 
imposibles, a un encól lcselle a 
alma e sente humedecer os ollos 
vendo, como no medio desa 
multitude de caras sorrinte , 
aparecen, de vez en cando, ros
tros de dor e res~gnacl ' n, caras 
que levan na pel a cor da cera e 
nos xestos os suco da irremc-

diable amargura que deixa a tra
xedta da enfermidade. 

• como debemos definir 

6 . . o sentimento que, no 
medio da festa, nos 

deixan estes rosrros de traxedia? 
¿Como defendemos desa lotería ' 
que toca sen ser xogacia, cando 
un menos a desexa? ¿Como res
ponder á ciencia rnédica cando 
asegura sen escrúpulos que non 
pode .facer nada? Aquí- é onde· 
se xus'tifiéa a fe. cega nos caci-' 
ques divinos, nesas "cuñina5 de 
bo pao'1 que nos ofrecen unha 
derradéira esperanza e avivan a 
crenza ·mantida por unha tradi-

. ción que, moitas veces, se te
monta a tempos moi anteriores 
ao cristianismo. 

-Ao médico hai que ir a facer
lle caso, pero o Santo é quen 1 

guía a man do cirurxián. j. 

¿Foi a fe ou unha xust ificac ión ' 

cribía febrilmente e, avanzada a 
historia, os lectores albiscaron un 
final infeliz, tráxico. O propio 
Dickens contou que non o podía 
impedir, que cando escribía a du
ra vida de Nell as mans se lle en
chían de sangue. ·E entón come
zaron a chegar miles de cartas 
pedindo que Dickens non deixa
ra morrer á nena. Pero o final, o 
destino, estaba escrito. A peque
na Nell, aquela invención, tivo 
que morrer. 

Tempo despois, durante unha 
.,,viaxe pola Inglaterra pro~ 
funda, Charles Dicken bai

xo u da dilixencia nunha pe
quen aldea, aproveitando o 
cambio de cabalas. Na praza 
había unha tumba. O escritor 
preguntou a quen pertencía a 
sepultura e un paisano infor
mouno: "Aquí está enterrada a 
pequena Nell". + · 

FRANCISCO A. VIDAL 

para liberar a un 
grupo de malfeito
res o que levo u a 
Don Xoán de Liña
res, alá polo século 
XV a portar na pro
cesión do Nazareno 
o cadaleito e a mor
ralla que lle tiñan 
preparados pen· an
do que a súa enfer-

~ 111idade ~ra irr-eme-
diable? ¿Óu o mila

-g_re foi o qu goza
, ron o bandido que 

ían carn iño da forca 
e el liberou en pago 
ao favor de portalle 
o cadaleiro diante 
del? 

P os iblemente 
xa había un
ha procesión 

desde moito antes 
de que acontecesen 

os feitos que protagonizou Don 
Xoán de Liñares, un fcstcxo 
con advocación a ese Xesús mo-
· ribundo, pero aínda coa cabeza 
f!rguida, coa faciana triste da 
doi pero tamén coa ~xpresión 
da vida nela, da resign ación; ese 
Cristo que s;:i.be que o agarda a 
morte, pero tamén que, de mo
mento, vaina vencendo. 

Os penitentes da Pobra, cos seus 
hábitos de cor pC1rpura e os cada
leito~ ·portados por amigos e fa
miliares, polo xeral, van sernpre 
son .indo, ou como moito, con 
serenidade e esperanza, porque, 
ata esa, tamén eles van vencen
do á ' ternida marte; o que non 
quita que, entre tanta a legría 
aparezan estes rostros que pare
cen mirar á ·cámara que os retra- 1 

ta, reprobándolle que lles roube 
esa intimidade de sufrimento -
que por nada qL. teren compartir 

1

1 

co mundo, aínda que se vexan 
na obriga de amosalo. + 

ANOSA TERRA .. 

AnaRomani 
'Os meios teñen unha 
débeda coa nosa cultura' 

Que libros recomenda ler? 

Para e ta época do ano, na que 
moita xente ainda disfruta de va
cación , o clá ico En busca do tem~ 
po perdido Marcel Pro u t. T amén 
invito a ler a po sia de Edith Jud
derman e Silvia Platt a e última 
obra de Loi Pereiro De amor e en
fermidade. E por suposto, manterse 
atento e atentas á poesía que e 
está facendo na Galiza. 

Que libros está a ler? 

Unha novela de Maria Teresa di 
Lascia, A audiencia, o silencio. É 
unha autora moi relevante dentro 
da literatura italiana. Foi deputada 
polo Partido Radical e morreu moi 
nova. Unha das cou a intere
santes que fixo fo¡ esta obra. Ta
mén estou coa Antoloxia política de 
Ehzabeth Bi hop e volvendo a ler 
os último poema publicado de 
Antón Rodríguez López. 

Como valora o tratamento que e 
lle está a dar a cultura galega nos 
meios de comunicación? 

O meio d c municación galcg 
teñen unha débeda pcndente coa 
no a cultura. A cultura galega e
gue cupando un cgumlo lugar e 
t n unha pre éncia anccd ) ti a. 
Non e lle pre ta a ar n ión n ce
sá r i a a n n er en dou ou tres 
mei m i contado. O prohl ma é 
que e g u unha mímc d o 
meios de fóra. A perspectiva na que 
e traballa n n é pr pna e c n i

déráse o de fóra c m mái imp r
tante. Asi, no tratamcnto da infor
mación cultural á. n va que n n 
son galega dá 11 s unha maio r c -
bertura que a outra de aqu), d 
igual ou maior irnportáncia. E ne
ce ário recuperar a perspectiva pró
pria e saber de de ncle e mira a 
mundo e para quen se escrebe. 

Nestes anos ten aumentado a pu
blicación de poesia escrita por 
mulleres. 

A nível poético o fenómeno que 
máis chama a aténción é o grau de 
participación que está a ter a_mu
ller nos últimos anos. Neste senti
do ed ita ríais co mo Espiral Maior e 
Edicións Positivas están facendo 
unha aposta moi importante. Es
tán publicando un número moi 
importante de obras poéticas escri 
tas por mulleres. É evidente que 
este fenómeno precisa dunha aná
lise profunda que está por facerse. 
Xa .sabemos o que se publica, pero 
o abrigado agora é lcr a esas mulle
res e saber sobre o que esc reben. 
Ainda están por verse os resulta
dos de todos estes cárn bios. + 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O Trinque - · 
.Santo André de -Teixido 

· O dita popular infónnanos de que 
V ai de marto quen non foi á.e vivo. O 
dia principal xa pasou pero se quer 
gañar ás indulxéncias, e sobretodo 
disfroitar dunha paisaxe de lenda e 
acercarse ao cant il máis alto da 

Europa continental, ten todos os 
sábados e domingos do mes de Se
tembro. T eña canta de non pisar 
aos bechos péqueniños, que son as 
alma_s que teñen que ir de morros 
por non cumprir a tempo.+ 
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Allariz 
• LEITURAS 

FEIRA 00 LI BRO GALEGO 

A Asociación de Viciños 
de San Vitóiro, aldea <lo 
conce llo de Allariz, organi
za unha Pequena Feira do 
Libro Galega do 13 ao 15 de 
Setembro. 

O Barco 
•MÚSICA 

lI FESTIVALDEORRAS 

Os dias 12, 13 e 14, un dia 
máis que o ano pasado, será 
a Il edición do Festivaldeo
rras rganiza<lo por Sil Rock 
segue a promocionar o rock 
independente do estado. O 
programá inclue: o Xoves 
12 a partir das 9 da noite, 
Def Con Dos e Reinciden
tes . Venres 13, Los Feliz, 
Pleasure Fuckers, Lagartija 
Nick e Burnning. E Sábado 
14, Psilicon Flesh, Anphe
tamine Oischarge, Doctor 
Explosión e Heredeiros da 
Crus. A enrrada para un dia 
vai a 1.500 pta., e o abono 
para o tre 3.000 pta. O 
organizador s teñen previs
to un lugar para acampar de 
balde. Maior información 
n (908) O 46 36. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

IGLESIA P A T RIZA 

O ra <l pintor loca l re · 
ene mente finado lgle ia 

Pase riza, d de o 2 <l 
tembro na a a da ultura 

O Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

DESASTRES DA GUERRA 

A repr dución dos gravados 
de Francisco Goya, sobre a 
guerra con F~á nc i a, fica n 
expostos no centro multiu-

. sos até o 22 de Setembro. 

Cee 
• EXPOSICIÓNS 

EDUCACION 
E PATRIMONIO 

O Instituto herdeiro da 

Carteleira C.X.LÓPEZ-PAZOS 

~ UNS DIAS NO CAMPO. 
Unha coméd ia francesa, diverti

da, con Carmen Maura como protago· 
nista. Sóbralle machismo pero vese con 
agrado. 

~ AUGUST. O actor A'.nthony 
Hopkins (famoso desde O siléncio 

dos cordeiros) dirjxe esta versión de O Tia 
Vánia de Anton Chehov, ambientada en 
Gales do que é natural o diréctor e tamép 
protagonista. Con defectos visíbeis, cons
titue ainda asi unha obra aceitábel dentro 
do ermo cinematográfico do verán. 

IJJff'. PON UN HOME NA TUA 
VIDA. Un home e unha muller 

tcñen un extraño acidente. Ao desper· 
tar as "almas" e os corpos aparecen in
tercambiados. Un tema con moiros pre
cedentes, entre eles U'!'lha loira moi 
dubidosa, que sempre dá xogo, ainda 
que neste caso a película, española, es
teña realizada cunha resesa factura anos 
sesenta. 

UJ/f'_ MISIÓN IMPOSÍBEL. Versión 
cinematográfica da vella série tele

visiv;:i. A nostalxa axiña se dilue coas ce
nas aburr!das que quedan por baixo de 
calqueira filme Ja série Bond. Cruise: 
guapo cando sorri ; como actor fá ltalle 

Fundación Blanco de Le
ma, acolle até o 22 de Se
tembro unha mostra arte
li ada pola Consellaria de 
cult1.1ra e o Museu de Belas 
Artes da Coruña, onde 
xuntan os restos do mate· 
rial didáctico e11'pregado 
no coléxio. Algunhas pezas 
incluso penencen a 1886, 
data da inauguración do 
centro legado polo indiano 
Fernando Blanco. I nsrru
mentos musicais, mapas da 
península, métodos de es
critura, 2.000 cunchas de 
mar e 1.000 espécies vexe
ta is, son alguns engados 
xunto aos oito retratos de 
Federico Madraza, hoxen
dia a colección particular 
máis completa. 

A Coruña 
•CINEMA 

OMATACHIN 

Un curto dirixido este ano 
en Galiza por Jorge C ira 
que conta unha hi tória de 
nac tráfi o. A música é de 
Heredeiros da Crus, Rebelde 
Rojito e Korosi Dansas. O 
intérpretes Luf Zahera, 
Luí To ar, Xoan Cejudo e 
Carolina Vázquez. Dura 
qu ince minu tos e pódese 
v r de balde na á do 
CGAl (Durán Loriga 10), 
o Venres 19 ás 8,30. 

ÜREGORY LA CAVA 

O Centro Galego de Arte 
da lmaxe, vai pasar no que 
queda de me a primeira 
parte do ciclo ad icado á 
obra do director estadouni
dense nado en 1982 Gre
gory La Cava, organizado 
conxuntamente polo Festi
val de Cinema de San Se
bastián e .a Filmoteca Espa
ñola. La Cava deixou un.ha 
stensa filmografía con in

cursión no drama e na co
média, que o CGAI oferec~ 
até finais de mes por vez 
primeira en versión orixinal 
con ubtitulos en ga lego. 
Entre outros podemos ollar: 
Grandes novas (odia 12), 
A melod ia da vida (o 13 e o 
14), American bluff (o 17), 
O burlador de Floréncia (o 
lf3), Mundos privados (19 e 
21 ), O servício das damas 
(24 e 25), Da1T' as de teatro 
(26 e 27) e A rapaza da 

-moito ainda. • 

Quinta Avenida (o 28). Os 
pases custan 200 pta., 100 
pta. con Carné Xove, e son , 
de Martes a Venres ás 20, 15 
h., Sábados ás 18,30 h. 

• EXPOSICIÓNS 

RAQUEL BLANCO E 
OUTROS -

Xunto con Tatiana Medal, 
Jano Muñoz e Teresa 
Puig, mostra da pintura ga
lega que ven coa obra <leste 
cuarteto de artistas novas. 
A partir do 12 de Setembro 
na Biblioteca Municipal. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

FEIRA DO M OBLE DE 
ÜALlCIA 

A Fundación de Exposi
cións e Congresos, mantén 
aberta até o 17 de Setem
bro a décima Feira do mo
ble de Galicia. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

M ORQUECHO 

O pintor Xosé Morquecho 
expón obra inspirada nas 
praias e en lugares de San· 

tiago. J.M. García-Iglesias 
considera que estes cadros 
destacan "sobre todo, ao 
enfrontarse a dimensións 
importantes: a partir de aí 
resolve os·espácios con fprza 
e valentía. A luz é trepidan
te. Hai alegria e vitalidade 
nestes cadros repletos de so
edades.- Tan só adiviñamos 
a des treza dun artista en 
frontándose a unha temáti· 
ca calquer". Na galería Sar
gadelos de Ferro!, até <? 27 
de Setemoro. de Luns a Sá
bado de 11 a2-e d(; 5 a 10. 
Domingos de 12,30 a 2,30, 

ÜONZALEZ COLLAOO 

Este veterano da pintura 
galega expón na sua cidade 
natal, na sá do Hospital da 
Caridade. -

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

NATUREZA VIVA 

As .mámoas, os petroglifos, 
as perlrafitas, ocupan a 
mostra organizada polo pub 
Tabla de Flandes que arte· 
llou a Asociación Llug. 
Expoñense estudos arqueo-
1 óx i cos dos precedente& 
célticos da Caliza a través 
das fotografias de lsidoro 
Pombar e Xosé Manuel 
Valin, apoiadas pola in i-

ciativa da Asociación Llug 
adicada aos estudos históri
ccis. Esta asociación tomou 
o seu n~me da verba celta 
Llug, ant~cedente do nome 
da cidade de Lugo. 

XURXO ALONSO 

Expón pinturas na sá da 
Biblioteca Municipal. 

•MÚSICA 

ÜBRADOlROS DE 
MUSlCA TRADICIONAL 

Até o 30 de Outubro no 
"Centro de Artesania e De
seño de Lugo. Co~ta con 
máis de 70 instrumentos 
tradicionais expostos vidos 
da Occitánia, ama is de 
concertos e cursiños. 

Meaño 
•MÚSICA 

DESNUKABUFALOS E -
OUTROS 

Os--De~n~kabufal~s xun·to· 
O Caimán do Rio Tea e 
Anssar. Un suxerente car
taz para eliminar ansieda
des-na noite do Venres 13, 
ás 11 na Capela -das An
_gústias en Meaño. 

Moraña 
• ROMARIA 

ÜS MILAGRES DE AMIL 

O Sábado 14 ten lugar a 
concorrida Romaria da 
Nosa Señora dos Milagres 
de Amil na vila ponteve
dresa de Maraña. 

A Pontenova 
•TEATRO 

NoITE DE RElS 

O Sábado 14 de setembro 
na sá do concello lugués da 
Pont~nova , os do Teatro 
do Noróeste interpretarán 
esta comédia infantil. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

RODAS DE AF!t.R 

Até o 19 de Setembro no 
Museu Municipal de Ou
rense, pódese visitar esta 
mostra recopilada por Flo
réncio de Arborio a canta 
de viaxar durante vários 
anos palas vilas da proví~
cia na procura de trebellos 
deste vello ofício. A mos
tra é moi completa e inclue 
vários 1nodelos de roda que 
van desde a que se levaba 
ao ombreiro até as monta
das . en toda de bicicleta. 

A MAR.ISA MARIMON . 
REMATA AS VACACIONS 

A mostra Colectiva 96 da 
sá M.a'ri a Marimón abre 
doutravolta até \1 21 de Se
tembro. A Colectiva 96 pon 
ao alcance do público bra 
de grande art ista. galegos 
actuais, nove is ou recoñeci
dos·, cmY grande abano de 
formatos e estilos. Están re
presentados lgnácio Basa
llo , Salvador Cidrás, A!-

berta Datas , Alfonso Al
bacete, MQ Xosé Díaz, Al~ 
rnudena Fernández Fariña, 
Ramiro Fernández Saus, · 
Montserrat Gómez-Osuna, 
Vicente Prego , Ignacio 
Burgos e Manuel Saiz. 

FERRO COUSELO 

_O Museu Arqueolóxico 
abriu unha mostra biográfi
ca sobre o escritor Xesus Fe
rro Couselo (1906-1975), 
Letras Galegas 1996. 

Ponteareas 
• EXPOSICIÓNS 

N ovos soP.oRTES 
PARA O OLEO 

Cunha escolma de híbridos 
e.ntre o óleo e o retábulo, 

.. Nuria Guard.iola apresenta 
os seus Novas soportes para o 
óleo. Unha colección orixi
nal que combina o óleo so
bre os máis váriados materi
sis e que tenta integrar o re· 
leve do soporte na perspecti
va do cadro. Estas caixas-ca
dros pódense visitar no Cas
telo de Vilasobroso, do 6 ao 
28 de Setembro, en horário 
de 10 a 1 e de 4 a 7. todos os 
-días, agás Luns que pecha. 

Pontevedra 
•CINEMA 

MIRAGRE EN MILANO 

O Cine clube Puntevedra 
pasa este filme rodado en 
1950 por De Sica dentro 
das sesións . adicadas á pos· 
guerra italiana. Mércores 
18 ás 20,15 e ás 22,15 h. na 
sá de Caja Madrid 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE GALEGA DO 
XVI AO XVIII 

O Edifício Sarmiento do 
Museu de Pontevedra garda 
unha colección de arte ga
lega que abranxe do século 
XVI ao XVIII. Táboas anó
nimas, óleos de Gregório 
Ferro Req11eixo, A ntón io 
de Puga ou Isidoro López, 
xunto con escul turas de 
Xosé Ferreiro e Francisco 
Antón io Rodeiro, forman 
parte da oferta. O mesmo 
edifíc io acolle unh.a nova 
sá adicada ªº azulexo. 

•TEATRO 

XORNADAS DE 
TEATRO AFEIZOADO 

O Teatro Principal acolle 

29 -X -0 x o-. 
o~ z UJ 
<( o 
' O 

C') a< 
"'<:!' C!l 

~~ 
z~ 

UJ 
(./) 

UJ 
o 
('oj 

A exposición 
colectiva da 
sala 
Mañmón de 
OURENSE 
inclue obra 
deM" ' 
Xosé Díaz. 



·• 

- ~ 

30 -X -O 
x g:: 
o i

Z w 
<( o 
~~ 
'<l" co 
~~ 
z~ 

U.J 
(./) 

U.J 
o 
N 

Nuevo 
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SANTIAGO 

ANOSATERRA 

······················~··································~·····~··········· 
até o dia 1 7 con pases, os 
dias laborábeis, ás 10,30 da 
noite, as qufotas .xornadas 

Convocatórias 
de teatro afeizoado de Pon
tevedra. O qu.e queda do 
programa Lleina. eterna ~o 
Grupo Arume- para 0 Xo
ves 12; e Dos ejempláres en 
extinción do Teatro Madri; 
gal, o V_epres 13. Xa na _s;~ , . 

CóNCURSO DE IDEAS PARA 
A l)NIVERSIDADE POPULAR 

A Universidade popular c.onvoca un 
concurso de ideas .e proxectos para a 
si.¡a,.progra1T1ación de inverno. Os inte
~esados teñen que apresentar unha 

10.000 ás 5.0.000 pta., amais dos lotes 
de libros. Maior foformación na Área 
de Xuventude: (982) 29 72 15. 

FINISTERRAE. 
Ü MAR NÁ HISTORIA 

que_ pagar antes do 1 de Outubro e 
cubrir unha ficha no rei·torado da 

· universidade, Secretaria dos cursos 
·cómplementários: Oporto l. PÓdese 
peder máis información no Campus 
de Ourense, (988) 25 11 11; na Fa
c.uldade de Belas Arres de Ponteve
dra, (986) 80 18 00; ou en Vigo no 
Reitorado, (986} 81 36 26. 

e .antes do 15 de Novembro ao: Pre
mio Modesto R. Figueirido. Fundación 
do Patronato do Pedrón de Ouro. 
Apartado de Correos 1046. 15780 
Santiago. A fundación resérvase o di
reiro ·da publicación da primeira edi
ción das obras premiadas, na que os 
concursantes han renunciar aos seus 
dereitns autor. 

~ marra seg_uinte, o Luns 16 
:.. póde§e _ver O único P11nto 

positivo có Grupo de ·Tea
_tro Entrañas; e Pares e. ni
~ nes pÓr Te~tro · Xenio o , 
· Martes" 17, derradeiro dia 
das xornadas. A entrada 
para todas as represenm
cións é de.Sªlde. 

Re.dondela _ 
• EXPOSICIÓNS 

CHAPELA ·, 
DE ONTE A I-fOXE 

O Círculo Cultural de 
Chapela expón do 9 ao 14 
de Setembro, unha escol
ma de ·forografias que retra
tan .a evolución da parró- · 
quia ao longo do século. 

Santiago 
. • EXPOSICIÓNS 

UN BAIRRO 
CON FUTURO 

3 

O Centro Social Munici
pal de Vite acolle até finais 
de Setembro a mostra Vite, 
un báirro con voz onde a 
Coordenadora do Báirro 
de Vite expón unha escol
ma da actividade do' movi
men to social. A mesma 
Coordenadora está a re'lli
zar a quinta Olimpiada De
portiva e C'ultural que ta
mén durará até finais de 
mes cunha variada lista de 
competició~s deportivas. 

CAMILO ÜTERO 

O artista galego afincado en 
Paris abre a programación 
desta tempada do Auditório 
de Galiza cunha mostra da 
sua obra ao pairo desde a 
Faculdade de Económica..s 
até o próprio auditório. Até 
finais de Outubro. 

PuXANDOOAR 
. .. 

Abanicos adornados por un 
ampto conxunto de pinto
res galegas contemporáne
os, na galeria Arte Noroes
te. Até o 30 de Setembro. 

MENDIETA, . 
LAMAZARES, E 
A COLECCION ARCO 

O Centro Galego de Arte 

,· memória detalladp. das iniciativas pro- . ~ '· Os Ü!rsos Complementários do Ou
-postas no Rix.istrd Xeral do Cc;mcello tono da Univers~Elade de Vigo, com
de Vigo (abre de 9 a_l), antes dé,qµe . prenden o adicado aos vencellos en-
pasen 30 dlas da· apariCión desta ,\::on- tre· o mar e a l:iistória do país que terá 
vocatória no Bóletin Oficial da Pro- lugar en Cangas do 23 ao 26 de Ou-
vín¿ia: A fallo farase público antes de rubro, baixo a coordenación de An-
~ninovo . ..'.s.eimo Lópe~ Ói.'rreira e co~ .presenza 

,de historiadores de vários países . O 
C1NEEco96 
DA SERRA DA ESTRELA 

.O F~stival I~ternacional de Cinema e· " 
VÍdeo de Ambiente da Serra da Es
trela, vai de.correr en Seia do- 26 de 
Oui:ubro ao 2 de Novembro. O CineE
có'96·' ten alen de seccións competiti
vas abertas a profisionals e amateurs, 
espazos de exposición para as produ
cións dos afeizoados. Arenden no telé
fono (07-35l38) 25 625. 

-~ primeiro encontrQ O Mar e a história . 
vai reunir na Casa da Cultura as 
·tharlas de Anxo Acuña Piñeiro 
("Arqüeoloxia do Morrazo: primeiros 

:povoadores"), Francisco Alves ("Un-
.ha embarcación do século .XV") e 
X.osé Armas Castro ("Viv.enda e 

·; construcións profisionais ma.rifteira~ . 
-da ldade Média: o _exemplo de Ponte
.vedra"). Tamén estarán presentes 
Staffan Mürling ("Embarcacións tra-

·' dicionais do· Morrazo"), Dionisio fe
reira ("Actividades marítimas na Ga

. liza cont~mporánea"), o próprio coor-CERTAME TRAPERO PARDO 
DE CONTOS · 

O 'concello de Lugo coiwoca o segun
do certame dirixido a nenos e nenas 
de 8 a 18 anos de é:alquer coléxio da 
província de Lugo, 'qlle participarán 
dentro de tres categó!'ias, de 8 a 11, de 
12 a 14 e de 15 e 18 anos. Os textos 
po4en ir esc;itos a man, pero sempre 

. por triplicado, sen remite e acompaña
-dos dun_ha pi~ca c9s µados persoais. 
Admiten textos até o 26 de Outubro 
de 1996: na Área de Xuventude e 
Educación do Concelló de Lugo: Qui- , 
raga Ballesteros, s/n. 2 7001 Lt,!gO. Os 
prémios, tres por eategoria, van das 

·- .denador ('.'A :perda do mar na história 
,de Gali:ca'') e Fernando Alonso Ro
mero (A navegación atlántica na an
tigüidade"). A .xornada de clausura 
coBta con Elisa Ferreira Priegue ("O 
cor:1ércio marítimo medieval"), Xoán 
Carmena ("Cen anos de indúsrriá 
cons~ryéira;') e_Xosé Filgueira Val-
verde (Poetas medievais do mar de 
Vigo"). Un amplo ·programa que ta
mén abranxe os relatórios das comu
nicacións a_pre.sentadas sobre arqueo
loxia, antrÓpoloxia e história. -Para 

. ma_tric\lkª!~-e ( 7Jl,QQ, pta. ou,-'a metade 

. caso_de ser_~st.udante, parado, xubila
clo ou persoal- da universidade) hai 

Vigo 
•BALLET 

Juuo BoccA . 

PRÉMI.OS INJUVE DE TEATRO, 
NOVELA: E RELATOS 

O Ministério de Asuntos Sociais con
voca tres prémios que andc¡.n entre 
1.000.ÓOO e 250.000 pta., ·para orixi
nais de novelas, teatro ou q!latos escri
tos en calquer das línguas oficiais do 
estado. As entregas son até' o 15 de 
Outubro para o I Prémio de Novela 
Jqven, o Concurso de Textos Teatrais 
Marqués de Bradomin ou o I Prém io 
de relatos Conde Lucanor: Instituto 
de la Juventud. José Ortega y Gasset, 
71. 28006 Madrid. 

LlRTAME NACIONAL MODE TO 
R. FIGUEIRIDO 

O Patronato do Pedrón de Ouro con
voca o XX:lll Certame Nacional Gale
go de Narracións Breves, cun primeiro 
prémio de 100.000 pta., e un segundo 
de 40.000 pta. A convocarória e tá 
aberra a autores de calquer nacionali
dade q.lle apresenten unha ou máis 
obras en galego qué non teñan conco
rrido noutro certame, e que respeten 
un mínimo de 5 follas A4 e un máxi
mo de 30 mecanografadas a dobre es
pazo e por unha cara. Ainda que o xu
rado poderá reconsiderar os límites de 
estensión se o desenvolvimento da 
obra o precisase. Os envíos han facerse 
baixo plica e lema, por cuadruplicado, 

Ü HUMOR, O AMOR DA PAZ 

A asociación Preséncia Cigana con 
ede en Madrid, está a receber debu

xos, caricaturas e todo tipo de viñetas 
lUe ridiculicen o racismo para a expo

sición O humor, o amor da paz. Acep
tan traballos en DIN A4, até o 30 de 
Setembro, na Presencia Gitana. Val
derrodrigo 76/78, E. 28039 Madrid. 
Fax (91) 373 44 62 

CERTAMES XUVENTi" .¡:;.
196 

A Consellaria de Família Muller e 
Xuventude mantén aberto prazo de 
inscrición para a lgun do cerrames 
Xuvenrude'96. Dentro de te cerra
me ainda quedan por e l brar o 
adicados a deseño de moda (aré o 1 
de Outubro), coros polifónico (até 
o 8 de Outubro), arte plástica 
(aré o 14 de Ourubr ). As persoa in
teresada han ter meno de 30 ano e 
residir na Gal iza. Para calquer detalle 
obre os certames póde e chamar as 

delegacións provinciai da consella
ria, as oficinas de información xuve
n il ou ao Teléfono Xove (902-15 25 
35). Os enderezo da delegación : 
na Coruña, Durán L riga , 9-1 2

; en 
Lugo, Ronda de Fingoi, s/n; en Ou
rense, Avenida da Habana, 1-baixo; 
e en Pontevedra na rua Benito Cor
bal, 47-2º.+ 

O prestixioso Ballet Ar
gentino de Julio Bocea, ac
tua os dias 17 e 18 de Se
tembro ás 20,30 h., no 
Centro Caixavigo. Lidia 
Segni leva a dirección, e a 
música vai. da conta da or
questra· de · tango de Atilio· 

unha segunda parre da aber
ta o ano pasado na mesma 
sá O home no seu tempo, na 
que os grnvados galega 
acompañaban os de outtas 
fisterras europeas, nun estu
do sobre as distintas siluetas 
humanas gardadas na pedra. 
Agora xuntanse na Casa 
da Arres máis dun cento 
de fotos das no a e pirai , 
labirinto e outras lerias le
gadas poi amigo que ta
mén se poden observar nal
guns calcos a trunaño natu
ra l. A expo ici6n Jecorre 
en tre apartado : o primei
ro e tuda a orixe do gmva
do ; o segundo fai un ache
gamento ao centro J 
maior c ncentra ión de pe
trogl ifos do mundo; final 
mente, a terceira parte trtlta 
de acar considera ióm et
nográficas. Abre de Luns a 
Venres de 11a14 e de 17 a 

Begoña 
Groba é 
unha das 
integrantes 
da 
exposición 
colectiva da 
sala 
Caixavigo 

Cón temporánea . mantén 
abert.as · catro mostra-s. A 
adrcada á obra da pini:oi:a 
cubana finada na década 
dos 80, Ana Mendieta, 
que abre até o 13 de Outu
bro. Gracias do lugar de 
Antón Lamazares, unha 
montaxe asentada na pin
tura· que pecha na primei
ra _semana de Setembro;, e 
a _segunda entrega do-de
pósito da colección da 
Fundac!Qn ARCO. A sá 

abre de Martes a Sábado 
cle 11 a 2.0 h., Domingos e 
fes.r.ivos de 11 a 14 h . 

•FESTA 

CONCURSO 
DE CARRILANAS 

O Venres 13 entre a praza 
de Conxo e Torrente ten 

· lugar o primeiro· concurso 
de carrilanas qlfe organiza a 
Asoc iación Viciñal Aure
lio Aguirre. 

•MÚSICA 

Sampone. . ' 

ÍI CINEMA 

MANNEKEN p¡ 

O pase dó Cine clube Lu
m iere, o Mércores 18 ás 
20,30 h nos Salesianos
(entanto -arranxan o habi
tual Cidade de Vigo). O 
belga Frank Van Passel di
rixiu en 1994 esta comédia, 
que é a sua primeira longa
metraxe. Entrada 40-0 pta. 

CINEMA DE ESTREA Il 

- aluna de Carla Maside e 
.Carlos Sobrino, expón 
xunto con Rosa Castro, 
Begoña Groba, Ramón 
Rodríguez, Juan de Ybarra 
e Manuel Carrera, na mos
tra colectiva que abre até o 
17 de Setembro na Sala J e 
Arre Caixavigo. Visitas de 
Luns a Sábado de 18,30 a 
21,30 h . Domingos e feira
dos pecha. 

O ES~UD9 DA ·GAL.IZA DE• 

SEl'IAD.2 PQR CASTELAQ 

.EN''INSl§NIA QU ~vEI~ 

NUEVO MESTER DE 
}UGLARIA ,.- " 

O Venres ).3 na praza ·do 
Toral dentro do ciclo Rai-· 

·_ces musieais europeas. 

O Centro Caix'élvigo_ten 
preparado o ciclo Cinema de 
estreá que aterece fílrri.es en 

ANTONIO ABAD 

Expón pinturas até o 2.1 de 
Setembro na sá Sargadelos 
cle Vigo. 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta +: 160 pta 

de gustos de =envio 

. - ' 
•.TEATRÓ 

COMÓ EN lRL_ANDA 
NON ME IMPORTA NADA 

Pre.zo 200 pla 
Pag.:imento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

de <;aixa Galicia . 

O vindeiro 21 de Setem
bro' o Centro -Dramático 
Galego apresen ta no te
atro Principal uií.ha nova 
peza Como ei;i . Irlanda, 
sacáda de "Noct1,1rno de 
medo e morte" de An
tón Vilar Ponte e "Xine
tes para o mar" do frlan
d.é John Milli'nton Syn-

· versión orixin.al sub-titula
da en castelán, do 16 -ao 26 
de Setémbro, en pases de 
20,30 e 23 h. O programa 
anúncia as fitas In the bleak 
midwinter de Kenneth Bra
nagh (GB 199'5) para o 16, 
Georgia de Ulu Grosbard 
(U~A 1994) o 17, A Caixa 
(Portugal-Frama 1994) do 
n01neado director portugués 
Manuel de· O liveira, ó Xo
ves 19; Llnderground de 
Emir Kusturica (Hungria 
1995) o 23, L'Uomo delle 
stelle de Guiseppe T omato
re {Itália 1995) o 24; e de 
remate o Xoves 26 a Lisboa 
Story (·Aleínaña 1995) de 
Win Wenders. 

A , galería Ad-hoc acolle 
unha mostra col@ctiva de 
artistas bascos. 

As VOCES DO PASADO 

A Casa das Artes expón o 
resultado de quince anos de 
prospección arqueolÓx ica .e 
investigación sobre ,petro
glifos nos xacernentos éeltas 
ga legos, que realiza o De
partamento de Arqueolo
xia do Museu Municipal de 
Castrelos. A mostra ven ser 

2091 0501 . 
'683040001024 -

Solicita o cantidade 
que desexes .áó 
Apdo. ,1371 , 

36200 de Vigo. 

. ge. O título déb'ese a un 
poema ·Je Alfredo Bra
ñas: Trns a estrea permá
n.ecerá 9 dias en Santia
go, e despois viaxará a 
Narón e Ferro!. 

·ii EXPOSICIÓNS 

PILAR TEMES 

Esta pintora e escultora 



O nacimento 
da banda 

deseñada é 
anterior á 

aparición do 
Yellow Kifl. 

Be,deteca de 
LISBOA 

ANOSATERRA 

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

Anúncio's de balde 
• Gostaríame que me puidesen 
gravar dous tilm~s que emiten na 
canle Cineclassics do 9 ao 22 de 
Setembro dun dos meus directores 
favoritos, Tod Browning. A datas son 
London after midnight (1927) do 9 ao 
15 de Setembro, e The thirteen chair 
(1929) do 16 ao 22. Podédesme cha
mar ao teléfono (986) 55 12 68, a par
tires das 4 do serán até as 22 horas. 

• Curso de idioma ruso, 5 níveis a 
partir do 1 de Outubro. Aberta a 
matrícula. Cursos de xadrez para 
nenos a partir dos oito anos e ta
mén para adultos. Máis información 
de 5 a 8 do serán, de Luns a Venres, 
no teléfono 22 44 57, en Marqués de 
Valadares, 14-1g oficina 5. Vigo. 

• Oterécese furgoneta Rat Talento, 
PMA 2.350 kg, con condutor para 
transportes vários. Chamar ao (986) 
86 26 42 e perguntar por Abel. 

• Preciosos cachorrlños de can 
buscan donos. Entan-vos a esperar 
no Centro de Protección de Animais 
de Compostela. (polígono do Tambre) . 

• Mi/homes Grupo Gai da Corunha 
está a vossa disposic;om para 
qualquer informac;om ou sugestom 
no apartado dos correios 24, A Corun
ha 15080. Solicitai-nos o número de 
agosto na nossa Ghalseta que vem de 
sair do prelo e nom dubides de por-te 
en contacto com nós, serás bem-vido. 

• Venden-se canciños cocker. Ma
rróns ou negros/Machos ou femias. 
Teléfono (981) 67 23 58. 

•Véndese ordenador 386 DX. (982) 
22 60 35. Preguntar por Luís. 

•Véndese gaita de buxo, nova, con 
funda. Feíta por Seivane. 85.000 pta. 
Teléfono (909) 82 94 77. Manuel. 

• Regálase un gatiño moi cariñoso, 

PUCJ\ . 

listo e xoguetón. Chamar ao (986) 20 
18 25 ou 20 16 65. 

• O Movimento Defesa da língua 
(MOL) envia o seu boletim Língua 
Nacional N2 2, a quem o desejar. In
cluí material para se autofinanciar. 
Livros, camisolas, bandeiras, autoco
lantes, etc. Encomendas no Apartado 
570 de Ferrol. Envio gratuíto. 

• Estou buscando información so
bre as e os okupas. Simboloxia (se 
a teñen) , que é que as/os move a 
"okupar'', como escollen os seus 'ob
xectivos, se están unidas/os pO'r al
gunha tendéncia ideolóxica, se ocu
pan os edífícios para viviren neles ou 
con outras finalidades, etc. O meu 
enderezo: Carlos Manuel Callón To
rres. Castiñeiras-Areeiros , 134. 
15966 Santa Uxia de R'beira. 

• Camisetas do Plantabosques'97 
á venda. Por cada camiseta planta
mos tres árbores (teixo, acivro e 
sobreira) nos bosques galegos. 
Prezo 1.000 pta. Solicitádeas a Xeva
le, Apartado 35 Chantada. Pago por 
talón , contrareembolso ou xiro postal. 

• Oferta de discos e casettes. Pre
zos interesantes. Señor Baños (986) 
413496. 

• Grupo de novas músicas, con 
experiéncia, precisa baixista e per
cusionista. Teléfono (986) 28 03 16. 

• Oterécese director de bandas de 
música poplitar. Teléfono (986) 41 
34 96. Sr. Baños. Vigo. 

• <;opyright (leía-se "sopirrait ") é 
urna publ ica~áo electrónica náo-co
mercial de pensamento, crítica e 
criac;ao em galego-portugues . O 
seu endere~o na Internet é : 
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopi
rrait. Nascida em 17 de Maio de 
1996 e originada na Corunha, <;opy-

right já leva dez n1ú1meros. Visita 
Copyright e collabora. 

• Gralha N2 12. Especial Bóveda. 
60 anos da guerra. Notícias. Envio · 
gratuíto. Apartado dos Correios 678. 
32080 

• Mercedes 300 Turbo Diesel im
pecábel. Con todas as extras. 90.000 
Km. reais. Aforre 3.000.000. Prezo de 
ocasión por ausentarse só 4.000.000 
pta. Máis informes: (986) 37 06 53. 

• Se acreditas no Reiiltegracionis
mo e moras en Ponte-Vedra ou arre
dores, pom-te en contacto coa As
semblela Reinteg.racionista Ene Agá, 
através de carta no Apartado d0s -co
rreios 266 de Ponte-\/edra, ou por tele
fone nos números (986) 84 47 29 (Hen
rique) ou (986) 85 94 58 (Ran:iom). 
Qualquer colaboragom é Bem-vinda! 

• A Asembleia reitengracionista 
Ene Agá de Ponte-Vedra pom a venda 
camisolas grises ilustradas com 28 
personages históricas da Galiza ao 
pre~o de 1 .000 pta. unidade. Pedimen
tos nos teletones (986) 84 47 29 (Hen
rique) ou (986) 85 94 58 (Ramom). 

• Alúgase piso amoblado, moi cén
trico, na Guarda. Tamén se vende fin
ca de 1470 metros cadrados na entra
da da Guarda. Teféfono (986) 61 15 60. 

• O colectivo antimilitarista Cor
neta Objecta (ANOC) vai editar um 
cuadernilho (formato compact disk) 
com contos , poesías , debuxos e 
qualquer traballo que faga referéncia 
ao antimilitrismo . Quen desexede 
colaborar pode enviar as obras, má-. 
ximo urn fólio , a: Corneta Objecta 
(ANOC) Apart. 1.024, 27.080 Lugo. 
Até o 4 de Outubro. 

• -Compro selos para franqueo con 
ou sen goma, usados e tarxetas tele
fónicas. Apart. 32.004 28048 Madrid.• 

movida no Projecto Inter
cidades do Ministério de 
Cultura xa estreada en 
Lisboa. 

Lisboa 
• EXPOSICIÓNS 

ABO 
NORTEAMERICANA 
ANTES DO. YELLOW KID 

Unha mostra comisariada 
por Carlos Pinheiro, que 
ven demostrar que xa ha
bía cómics antes de Outu· 
bro 1896. O ano da apari
ción do Ye llow Kid en 
EEUU tomado como naci
mento da BD, da que se ce
lebra este ano o centená
rio. A Bedeteca de Lisboa 
expón numerosos exempla
res de revistas norteameri
cas, nomeada mente de 
Puck e ]udge, con debuxos 
moi feitiños e ben conser

21 h . Sábados de 17 a 21 h. a exposición permanente da Joao do Porto. apresentou 
vados que datan de 1890. 
A Bedeteca fica instalada 
no Palácio do Contador en 
Olivais. Sul. Teléfono (07-
3511) 853 79 41. 

D mingos de 11 a 14 h . Col cción Laxeiro do Con-
cello de Vigo, unha vizosa 

ALFONSO ABELENDA escolma de máis de 40 ca-

bbra do humorista gráfico 
dros que percorren diferen-
tes épocas do autor. Abre 

e pintar coruñés encadrado até o 30 de Setembro, de 
na nova figuración, Alfan:.. Luns a Venres de 11 a 14 e 
so Abelenda, do 4 ao l 7 de de 17 a 21 h . Sábados á tar-
Setem bro na Nova Sala de e Domingos á mañá. 
Caixavigo. 

MusEU - · 
FRANCIS PICABIA QUIÑONES DE LEON 

Chega ao Centro cultural A Casa das Artes acolle até 
Caixavigo a mostra titulada o 29 de Setembro, as últi-
O soño español, coa ubra do mas. obras adquiridas polo 
artista dadá francés Francis Museu Municipal de Vigo 
Picabia (1878-1953). De - desde 1990. Horário: .de 
Luns a Venres de. 18,30 a luns a Venres de 11 a 14 e 
21,30 h., Sábados de 12 a de 17 a 21 h. Sábados á tar-
14,30 e de 18,30 a 21,30 h., d~ e Domingos á mañá. 
e Domingos de 12 a 14,30 h. 

GRAVADOS DOS 90 Potto 
DE LAXE!RO 

•TEATRO 
A Casa das Artes mantén 
aberra a mostra dos grava- REPRESENT ACIONS 
dos realizados nesta década NO SAoJoAo 
polo nomeado pintor. No 
mesmo local pódese visitar O Teatro Nacional de Sao 

a sua programación até fi-
nal de ano . Unha produ-
ción própria do Grande 
Teatro do Mundo de Cal-
derón de la Barca ocupa 
os primeiros pases, do 19 
ao 2 7 de Setembro e do 
1) ao 27 de Outubro, bai-
xo a dirección de Nuno 
Carinhas e cenografia de 
Nuno Lacerda. O texto de 

· Gil Vicente A Tragico-
média de D. Duardos di-
rixido por Ricardo Pais e 
con cenografia de Antó-
nio Lagarto, ten a sua re-
posición do 6 ao 17 de 
Novembro excusada polo 
éxito acadado a finais da 
anterior tempada. Logo 
virá, do 6 ao 15 de De-
~embro, Duas semanas co 
presidente de Mary Mo-
rris, nunha adaptación de 
António Feio con música 
de Paulo Curracio. Antó-
nio Feio tamén dirixe e 
traduce a obra de Neil Si-
mon Perdidos en Yon-
kers , en Decembro do 20 
ao 27, unha montaxe pro-

•MÚSiCA 

TINA TURNER 

No Estádio d'Os Belenen
ses o vindeiro Domingo 22 
de Setembm. Infonnación 
no (07 -3511) 397 94 22. 

.MULLERES NO )AZZ 

A Projazz Fundation pro
move este concerto duplo 
no que concorren dous 
nomes importantes do jazz 
actual. Diane Kraf e Jane 
Ira Bloom, cantante e sa
xofonista. A primeira cun 
album recente moi louba-

. do pola crítica e a segun
da coñedda en Portugal 
pola sua brillante actua
ción no Guimaraes Jazz 
en 1994. Será o vindeiro 
19 de Outubro ne aud itó
rio do Centro cultural de 
Belem. t 

Encrucillada XOAN COSTA 

Horizontais: 

l. Sitio que pode ocupar algo mi alguén 5. Ir para fó
ra 6. Contracción 8. Natural de Rusia 9. Un máis un . 
11. Dá voltas ao redor de algo 12'. Agarrar ou aguan
tar de algo 14. Pronome persoal de primeira persoa 
15. Entregou a alguén 17. Expresión para facer andar 
as cabalarías 18. Arteria que leva o sangue desde o 
ladó esquerdo do corazón 19. Forma abreviada de 
tanto. 21. Nese lugar 22. Demostrativo que expresa 
proximiqade a respecto de quen fala 24. Pezas do es
quelete 26. Coñezo 28. Ao revés, adverbio de afirma
ción. 29. Que non ere en Deus 30. Xera, funda 32. 
Ao revés, símbolo do sodio 33. Abelorios 34. Faldras 

Verticais: 

1. O que xa pasou 2. Corrente natural de auga que . 
desemboca noutra, nun lago ou no mar 3. Voz de 
mando 4. Persegue sen descanso 5. Punto cardinal 
oposto ao Norte 7. Distintos 8. Mostrou alegría 9. · 
Sentimento de pena, compaixon. 10. Ao revés, cabe
za de gando. 11. Movemento feito coa cara ou mans 
parea expresar algo 12. Moi finos ou delgados 13. 
Envés, reverso 16. Parecía 18. Toma nota 20. Peza 
saínte que teñen algúns obxectos e serve para colle
los 22. No plural, espacio de terra próximo á casa e 
usado para mallar os cereais 23. Irmá do pai ou da 
nai 25. Parte da cabeza que está entre os olios e as 
orellas 27. Produce eco 31. Ao revés, igrexa episco
pal. 33. Expresa con palabras. 

Caldo de letras 
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En Chantada o governo do"PP non puidoJmpedir o cámbio do nome das ruas 

A homenaxe aos demócratas represaliados chega Os vilas 
eC> PAULA BERGANTIÑOS 

Paseando pola · rua do Gene
ralísimo un veciño cavila no 
acto de homaxe ao mártir. É a 
rua do Generalísimo, pero ta
mén podia ser a da División 
Azul, a do General Mola ou a 
de Primo de Rivera. Sesenta 
anos despois do levantamen
to militar o Partido Popular 
négase a cambia"r os nomes 
das ruas que fan honor á di
tadura namentras formacións 
nacionalistas e asociacións 
de veciños esixen a retirada 
destas placa~ e traballan na 
recuperación da história dos 
mártires do 36. En Chantada 
o despiste do governo muni
cipal cobrouse catro nomes 

A falla de asisténcia a un pleno 
de dous concellais do PP, per
mitiu que proposperan cinco · 
mocións apresentadas pola for
mación nacionalista Chantada 
Nova .. -Na última esixiase que o 
governo m,unicipal retirase a 
placa de Alférez Provisional 
dunha das ruas do concello e 
que fose sustituida por Praza de 
Alexandre Bóveda. Aproveitan
do a minoria dos populares, 
Chantada Nova incluiu· na sua 
moción catro ruas máis. Asi as 
ruas de Alférez Provisional, a 
do General Franco, a do Alférez 
Baanante e a de José António 
Primo de Rivera coñeceránse a 
partir de agora como rua Aie
xandre Bóveda, Avenida ' de Lu
go, Lamas das Quendas e Ma._ 
riano Cedrón, repectivamente. 

Con anteriorid"ade a formación 
. nacionalista apresentara en 
. tres ocasión s. iniciativas no con
cello. esixindo o cambio de de
nominación das placas que 
lembrában aos protagonistas 
do levantamento militar do 36. 
Daquela ás mocións nen se
quer contaran ca apoio dos 
concellais do PSOE. 

Praza de Galiza Márlir e11 
Porriño 

Durante tres horas conservou 
u_nha praza de Porriño o nome 
de Praza de Galiza Mártir. Nun 
acto simbólico convocado polo 

Rua de Mondari:a: que 
mantén o nome do 
Ditador. · 
Poñerlle á rua Capitán 
Eloy de Ourense o nome 
de Castelao, custoulle aos 
promotores multas de 
máis de 500.000 pesetas 
no ano 1979. ·Hoxe segue 
campando a mesma 
placa. · 

BNG tapouse cun rótulo a.placa 
_que insica que o lugar segue a 
levar o· nome de Praza do Ge
neralísimo .. A iniciativa da for
mación nacionalista chegaba 
logo de que o governo munici
pal do PP non aceitara mudar a 
actual denominación. · 

puido evitar o govérno muniCi
pal foi que .os veciños se retiran 
á Praza do Generalísimo como 
a Praza do Cabezón 

Fene lembra ao párroco· 
republicano 

O párroco do Val do Xestoso, 
A só dez quilómetro, en Pontea- Andrés Ares Diaz, fusilado en 
reas, tampouco prosperaron as Fene no 1936 é 0 único caso 
iniciativas do BNG que tiñan co- coñecido en Galiza no que as 
mo obxecto modificar a nomen- forzas franquistas fusilaran a un 
clatura das ruas. ·Na vila ponte- crego. Coincidindo co 60 cabo-
vedresa tamé_n seg u e existindo dano da ·sua ·-marte, a iniciativa 
unha praza que lembra a Fran- · dunha comisión de veciños en-

-co. O que até o de agora non .- cabezada polo párroco de Bara-

llobre Elias Seoane, o crego se
rá homenaaxeado o vindeiro 3 
de Outubro. No programa de ac
tos está previsto a celebración 
dun fLin.eral na igrexa de Barallo
bre e a descuberta dunha lápida 
no cemitério parroquial. 

Andrés Ares, de 45 anos, mo
rreu en Barallobre o 3 do outo
no de 1936, ás 11 da noite con
secuéncia, .segundo consta no 
Rexistro Civil de Fene, das "fe
ridas que recibiu por arma de 
fogo, ao pretender fugarse can
do pola forza da orde era con
ducido a practicar unha dilixén
cia". Posteriormente o Xulgado 
de Pontedeume abreu un su
mário para esclarecer as cau
sas que rodearon a sua marte. 
Segundo as conclusións do su
mário a Audiéncia Provincial da 
Coruña considera demostrada 
a perpetración dun delito. 

Noutra vila galega, Maceda, un-
. ha expos)ción sobre a vida de 
Benigno Alvarez e unhas xorna
das de debate serán os actos 
centrais dunha homenaxe popu
lar que se celebrará na primave
ra do vindeiro anq co gallo do 60 
cabodano do seu pasamento. 

-Con estes actos o BNG de Ma
ceda tentará, a través dunha co
misión veciñal, materializar unha· 
inicativa parida polo governo mu
nicipal antes da moción de cen
sura. Até o de agora os veciños 
ainda se manteñan a espera de 
que o Partido Popular cumpra o 
acorde dun pleno municipal no 
que se decidi~á adicarlle unha 
rua a Benigno Alvárez. 

Este 60 aniversário do golpe 
franquista está servindo, por pri
meira vez desde os anos ime
diatos á marte de Franco, para 
que xurdan iniciativas populares 
de homenaxe ás vítimas da su
blevación. A teima da dereita , 
en ocasións apoiada polo 
PSOE, foi sempre que non se 
debia "reinexer no pasado". A 
devandita argumentación serviu 
para que moitas cidades ga
legas conserven unha manchea 
de símbolos da Ditadura: ne
mes de ruas, placas do -Ano da 

. Vítória, ou gravuras en pedra co 
nome dos caídos.+ 
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Os ollas 
dodemo 

XELIS DE TORO 

M r. Blair, o líder dos la-
. boristas británicos, su· 

friu unha das transfor
madóns máis radicais na histo, 
ria política mundial. Isto que 
podía ser o titular de reclamo 
dunha programación de feira, 

, ao lado da vaca de sete cabezas, 
a muller barbuda, e o forzudo 
Dimas: pode ser tamén o titular 
dun comentarista dedicado a se, 
guir as noticias dos medios bri, 
tánicos. Mr. Blair pasou" de ser 
caracterizado como Bambi a ser 
caracterizado como o demo. 

Se ben é certo que os conserva
dores británicos semellan moitas 
veces sair das catacumbas do 
tempos prehistóricos, saudo os 
de tempo , gloria , morale , im· 
perios, perdido na n ites do 
tempos; non é mentira que 
seu a e ore publicitari c ñe, 
cen e saben utilizar ao eu favor 
os moderno medio ele c muni, 
cación, e son quen d orqu trar 
campanas dun grande impact . 

A campaña comenz u co r stro 
de Blair, ao que e lle arrinca a 
tira dos olios e no eu lugar apa, 
recen os olio do demo (O lema: 
Novo laborismo, novo perigo) ¡ a 
segunda imaxe é a imaxe dunha 
carteira e dentro ven e o !lo 
do demo (Novo laborismo, novas 
impostas). 

A campaña foi criticada desde 
medios independentes aducindo 
que da entrada a un tipo de 
campaña suxa de ataque ao ad, 
versario no que se evade o deba, 
te político. ¡Pero quen esta fa, 
lando do debate político! O par, 
tido conservador leva dezasete 
anos no poder e vai utilizar todo 
o que faga falta para pasar outros 
dezasete anos e pico. E xa dixe, 
ron que precisamente por er 
tan polémica a campaña é alta, 
mente productiva, rrec1 amen e 
por convertirse en n ticia. 

O partido l bori ta egue le, 
vando unh di ·cancia nas n, 
qui as que leva traza d bar •r 
todos o records; en embarg) • 
pesar da enorme popularida<le 
acadada pola campaña de r xu , 
venec ment n id a ·, lid re , 
etc. O nov laborismo non e· 
mella atopar e a guslo 11<1 tcl , 
vi ión, nas fotografía , fciltalk· 
frivolidade. 

Volvendo ao d sollo , •ria qui
zais un bo con ello ::i Mr. Blair 
que puxese gafas aínda que 
xan unhas mi crabl Rayban. + 

VOLVER AO REGO 

Manuel Fraga é un pre, 
sidente motorizado 
que vai deixando os 

volvos polas cunetas. Na sua 
visita a Madrid ia de maratón 
sprintando pola Castel.lana 
abaixo en dirección contrária 
e atronando coas bocinas dos 
cinco coches que ian de es, 
colta. Como en Benvido Mis
ter Marshall, pero ao 
correndo de ministério 
nistério, esmolan.J _ ,.dll!!~'k~v~-~1 

q.uiña a toda p ' ~\~ ra re, 
xouba duns mi ·s~s n 
nel a patétiC' ~t 
padriño acab O 
non for porqu 
do n_oso país.• 




