
A Rede Gládio ou a estrutura segreda da OTAN Rainóñ Var~la: 
~~~~~~-15~~~~~~-

Do 4 ao 12 de Outubro 
VIII Xornadas de Banda Deseñada 

de Ourense 

"Incinerar \ 

costa 40.000 millóns 
e reciclar 

Nova ~ente árabe 
.contra Israel 

--~~~~-17~~~~~~-

As bolsas de residéncias universitárias 
priman as. boas notas 

--'----~10~-------~-----21-~~~~~~ 

só. 6.000" 
---9----
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O Congreso do PP apli.ude a,Portomeñe e 
·ignora a ~érez Varela · .~ 
O PP ven de valorar ·as suas 
forzas n.o Vtll Congreso qu-e ce
lebrou os días· 27 e 28 en Com
postela que coloca ao partido 
no ponto de sáída para · as pró
ximas eleicións autonómi'cas. 
Mesmo dicindo Fraga no dis
curso de clausura que só d,en
tro de un ano apresentarán -o 
programa eleitoral aos galegps, 
a revalidación mediante ova
ción do seu pasto como candi-

·Autobuses. de balde 

dato e a chamada xeral a refor
zar e unificar o partido converti
ron a sesión plenária nun acto 
de clara orientación eléitoral. 
Da nova executiva sae fortaleci
do o secrétário xeral do partido . 
na Galiza, Xosé Guiña que ade
mais de obter rnaiores compe
téncias e un maior número de 
adeptos na Executiva, impuxo o· 
seu discurso na maior parte dos 
oradores do congreso. (Páx. 4) · 

_para manifestarse en Madrid o·s ~e Outub~ 

Na rolda ge prensa que ofere
ceu a Mesa do Sector Lácteo o 
dia 26 de Setembro, apresen
touse _a postura en relación ao 
conflicto da supertaxa e á atitu
de do Ministério de Agricultura. 
Asimesmo, falouse da mobiliza
ción que o dia 8 levará a Madrid 
aos pro.dutores e produtoras ga
legas co lema de non á superta-

Seis detidos durante 

xa. Mália a dificuldade engadida 
do translado, as organizacións 
agrárias esperan unha grande 
afluéncia de manifestantes pola 
gravidade da situación. Queren 
que a ministra: Loyola del Pala
ci0 peña enriba solucións polí
ticas e que se remate coa cri
se que ano tras ano se deriva 
da imposición de cotas. (Páx. 5) 

a visita do príncipe Felipe a Compostela 
A preocupación porqúe a visita 
do príncipe Felipe a Santiago fo-

. ra tranquila alporizou ás forzas 
policiais que se encarregaban 
da sua seguridade. O tillo do Reí 
chegou á cidade para pechar o. 
V Centenário da UniVersidade e 
a ~xposició.n Gallaecia Fulget 
Entre o grupo de persoas que o 
esperaban, atopábanse o presi
dente da Xunta, Manuel Fraga e 

IIlS1fORIAs E ALGÚN · 
PERCANCE TODAS DITAS 

EN ROMANCE · 
· Antón Cortizas 

Unha ·divertida e coidacla 
- . introducción 
ó mundo da poesía. 

o reitor da Universidade, Dario 
vmanueva e tamén un grupo de . 
mozos da Asemblea da Moci-

. dade Independentista e das Ju
ga, que desplegaron unha pan
carta coa palabra lndependén
cia. Ante ·a iminente chegada 
do herdeiro da coroa, a policía · 
detívoos e transladounos á co
misaria, onde $eis delas pasa
ron vintecatro horas: {Páx. 7) 

~E!NDA, 
HENRIQ{]l:E 

DEMAIS FAMIUA 

~avier Docampo 

Adelaida é unha rapaza pouco corrente. 
e as causas que fai 

tampoucq sona as típicas ... 

-.... .. . 
::=.~:r· 

' /f.~J,~1 
;i/F?p::titr.-:' 

,¡;t@':"rf/$$ 
!77117.!'~" 

.Y,tí-1(,';?lf,,;~"J..-x 
gal x1a ··~E~m:m 

Un dos exemplos máís claros db 
proceso de esterilización que pa/ 
dece a sociedade galega mostrase 
na auséncia de debate, mesmo 
sobre temas cardinais do noso fu- · 
turo. Velaí a financiación auto-

Que comece 
o debate 

nese ermo, pero son demasiadas 
as frentes que ten que atender. 
Cataluña logra un sistema. finan, 
ceiro á medida das caracterísficas 
da sua comunidade. Barcelona e 

nómica. Nas decisións do Consello de Política Fiscal 
e Financeira do Estado, Galiza careceu de peso políti
co, tanto que non deixaron sequer falar ao seu repre, 
~entante, o Conselleiro Orza. Nengunha das suas ne, 
cesidades foi contemplada. A Xunta vese abrigada a 
presentar como boa a n_egociación, conscente de que 
a cónciéncia galeguista medra entre o eleitorado. Pe
ro todo acaba aí. O país carece de voces, sectores so, 
ciais, estamentos· ou empresas con independéncia e 
capacidade para difundir as suas ideas. Só o BNG 
emerxe como elemento clarificador e dinamizador 

Madrid logran.un supetavit con 
este modelo. Pero Galiza pode quedar sepultada en, 
tre as autonomias de segünda clase, Beiras xa apon, 
tou que con este acordo rómpese a díferéncia consti, · 
tucional entre as nacionalidades históricas e as re, 
xións. O que lograra Castelab coa sua insift:éncia_en 
que o Estatuto de Galiza fose aprobado, base lexiti; 
madora da seu actual consideración á par do catalán 
e o basca, está a ser dilapidadQ por un preboste dou, 
tra épo.ca e por un partido dos que non se sabe se re
saltar máis a incompeténcia ou a labilidade coa que 
sacan brillo ás calzas do seu patrón centralista.+ 
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, _ -l~Stalaciónsinilífare~:pasto da éSpeculación urbaní stici . 

· ·. · .. o· MiniStériO '.ae·, .Defensa: po·n -. á -'Venda· -
. .. monumentos históricos galegos 

¡ j 

-0- ,PAULA CASTRO 

A Xeréncia -de -lnfrqesttúturas de ._D~fensa Gele~rará o próxim9 9 de ,Qutubro anh~ poxa pública ._de várias 
propriedades do Estado:desafectadas do uso de Defensa nb _cbncello de Ferrol> Na subasta, que- terá lugar 

. no-acuartelamerito de Atochá, inc.lúense' cons1rü~cións·declaradas· Bens de Interese Cultural pola.Dfrección 
·_ Xeral de ·Patrfftiónio :HistórJéo eDoéuniéntal.,:norneadameme o .castelo de San Felipe, que está declarado 
- Momimento .Histprico A_rtístico; $egund~ o ,décí.eto de· 22 de. abril de 1949' sobre protección de castelos. 
Tras ·desta poxa·, os ~on.umentos poderian pasar a mans privadas ou ser adqurridas por estranxeiros. 

As,propriedades da Mariña que saen a subasta teñen _un valor mín~mo de poxa de 648 millóns de pesetas. 

n centenar de«persoas participa
ron, o Domingo 29 de Setemt;>ro, 
na concentración cidadá c0nvo-

. cada p_olo BNG -á entrada do 
castelo de San Felipe. No aeto 
os asistentes solicitaron a modi- . 
ficaci6n .da Lei de Xeréncia. de . 
lnfraestruturas de Defensa,. a in
mediata paralización das poxas 
pyblicas de Bens de Interese 
C1,.1ltural e. a reversión gr.atuita· á 

.- sociedade civil das instalacións 
de-Satectadas de usos militares. 

Segundo a Lei de X~réncia de. 
lnfraestruturas de Defensa, . 

. aprobada o ~ 1 de Xullo de 1984,. 
impídese ceder gratuitamentea 
nengunha persoa física ou xurí- . 
dica os bens· de D'efensa desa
·fecfados de usos militares, o que . 
de$de o Bloque Nacionalista Ga
lega convirte "propriedades· de 
grande valor paisaxístico e histó
rico-artístico, en produtos de eS:
peculación urbanística". Da feito, 
de celebrarse a poxa do 9 de 
Outubro, o Minitério de Defensá 
poderia beneficiarse cun total de 
648 millóns de pesetas, suma 
das cantidades mínimas fixadas 
para a poxa, segundo publica o 
Diario Oficial de GaHza o 1 O de 
Setembro pe 1996. · 

A polémica, da enaxenación de 
propriedades militares xurde en 
1991, can.do O· Exército saca á 
vendá a bateria de Segaño, na 
entrada da ría de Ferrol, cunha 
superficie de 44.970 metros ca-

·drados e que fei adquirida por 
un enxeñeiro coruñés por ün to-

· tal de .12 millóns de pesetas. 

A.raíz desta venda·0s alcaldes 
dqs éoricellos de Ferrolterra ini
ciaron. ·co·ntactos pwa ·adoptar -
unha postúra coRxunta que pro
piqiara que ás instalacións milita-

, re$ desafectadas de usos de de
fensa pasaran a domínio público:. 

~~accióris muniéipciis. 

En Marzo de 1'991 unha repre
sentación de álcaldes e conce
lleiros de 16 .municípios da co
marca reuníronse cos Secretá
rios. Xerais de Turismo e· Depor
te e co daquela conselleiro de 
Industria, Xan Fernández, para 
que a Administración autonómi
ca se fixera cargo dos custes da 
cesión e conservación dos bens. 
"Os conéellos de Ares, Mugar
dos, Ferrol, Mañón e Valdoviño, 
os máis prexudicados, deman
' . , - ' . ' ' Pas~ 'á páxina seguinte 

.Of~rta da X~réncia de lnfrc:il'.strutui=a, ~e~ D~fensa ao ,concel~o ~e; A•:es p~r- ".ó,;i~s pro· 
prie~ades militares. · · . 

,,.·• 
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Ven da páx. anterior 

damos que fora a 
Administración 
autonómica a 
que se fixera car
go das proprieda
des que Defensa 
xa non precisa
ba. En nengun 
caso, os conce
llos podíamos 
comprometernos 
a comprar, reabi
litar e manter 
esas instala
cións", asegura 
Manuel Rodrí
guez Doval, ex
álcalde de Ares, 
"ademais esa ce
sión tiña que ser 
gratuita". 

Nas mesmas da
tas, Juan Valver
de Díaz, xeneral 
e Director-Xeren
te de lnfraestru
tura de Defensa 
remite a R0drí
guez Doval un 
comunicado no 
que lle informa 
de que o Ministé
rio coñees o inte
rese da corpora
ción municipal de 

1 
Defensa vendiá 
uns terreas 
cunhas estradas 
que tiñamos que 
arranxar e que 
levan a 
propriedades do 

• Exército, asi 
revalorizábamos o 
resto" 
MANUEL 

RODRIGUEZ OOVAL, ex 
alcalde de Ares 

te expresamente 
·o ióterese .·dese 
con"cello na ad
quisición onero
sa de todas ou 
algunha delas". 
O · escrito vai 
acompañado dun 
listado de 18 pr9-
pr i edades entre 
as que figuran 10 
estradas e que 
suman un -total 
de 169.127 me
tros cadrados. "O 
que propoña De
fensa era que 
adquiríramos os 
terrees. Claro, te
ri amos que 
arranxar unhas 
estradas case 
terceiromundis
tas, que pasarían 
a ser municipais 
pero que levan 
unicamente a 
propriedades de 
Defensa. Desa 
forma, lago eles 
poderian vender 
con máis facilida
d e o resto", di 
Rodríguez Doval. 

En Setembro de 

Ares nas propriedades desafec
tadas e solicita que "se manifes-

1991, o Parla
mento galega aproba unha pro
posición non de leí da deputada 

DE SAN FELIPE 
CAS O PARA oso cNrL 

GRATUITO . . 

' 

Valor incial das propriedades a subastar 

Propriedades Mínimo da poxa 

Castelo de San Felipe .................................... ... ... 164.900.000 
Bateria de Prior Norte .. .... .. .... ... .. ..... .. .. .... .......... .. .. 11.367.900 
Comandáncia Rexional de Obras ...... ............. ....... 34.548.100 
Antiga bateria A.A. de r.ionte Covas ........................ 2.489.187 
Almacén Local de lntendéncia ........................... .. 426.700.000 
Punta do Seixo Branco ............................................ 8.787.200 

TOTAL ....... .. ......... .... ...... ....... ..................... .......... 648.792.387 

ES1A SEMANA 
ANOSATERRA 

nacionalista Pilar Garcia Negro, .' Fernández de Mesa, defende rio 
na que se insta á .Xunta a de~ . , r-Cóngreso un ha proposición non · 
mandar do Ministério de Defensa - ae lei que recolle os critérios do 
a paralización das subastas e a BNG e do concellos de Ferrolte-
inmediata negociación dun plano rra, de cesión gratuita das pro-
glob~I que permita a recupera- priedades. A proposta do depu-
ción dos edifícios e propriedades tado popular non foi aprobada 

. ,e a sua utiliza_Gión pública. Oeste p9los votos en contra do· PSOE. 
xeito, comentéiba a parlr.imentá
ria do BNG, "evitaríase que as 
propriedades militares pasaran a 
mans privadas ou a operacións 
de especulación urbanística". 

Tamén en Setembro, o deputa
do do grupo popular, Arsénio 

O 28 de Novembro de 1992 a 
Xunta apresenta un Plano Es
pecial, asinado polo presidente, 
Manuel Fraga e os sindicatos. 
No plano recóllese que "dada a 
precária situación da comarca e 
o seu incuestionábel servizo du-

Defensa, un Min~ist~rio intocábel 
Pésie aos compromisos-adquiri
dos pola AdministraciOn autonó~ 
mica, á defensa do deputado po
pular, Arsénio Fernández de Me
sa, no Congreso dos Deputados, 
no ano 91 e ás presións sociais 
veiculizadas polos grupos muni
cipais dos concellos de Ferrolte
rra, nen se aproboú a modifica
ción da Lei de Infraestructuras 
de Defensa, nen se paralizaron 
as poxas públicas, nen se trami
taron cesións gratuitas de edifi
cios desafectacios da uso militar. 

zada en Catalunya,, tr.into coa 
Administración autonómica co
mo local, cun prezo simbólico 
ou con convénios que hap~ria 
que coñecer directamente", di
·xo· Rodríguez. 

Especulación urbanística 

Desde o BNG considérase que 
as poxas públicas reflicten que 
un organismo do Estado como o 
Ministério de Defensa funciona 
como unha in-
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rante séculas-á Defensa,. faise 
preciso un acorde co Ministério 
que permita, por un prezo sim
bólko, que os bens desafecta
dos sexan transpasados aos 
correspondentes patrimónios 
municipais sen contrapartidas 
de nengun tipo". Ademais, o 
Plano prevé a tramitación, por 
parte da Xunta, da adquisición 
do castelo de San Felipe e a 
sua posterior utilización para 
servizo de várias consellarias. 
Pero, no mesmo apartado, in
clúese a valoración do castelo 
en 190 millóns de pesetas.• 

administración pública pode ad
quirir o castelo", engadindo que 
''foi unha pena que non o adqui
rise a Xunta xunto con outro edi
ficio en 207 mrl!óns de pesetas a 
finais de 1993". Segundo .o ex
conselleiro, agora concelleiro 
por lndependentes por Ferro!, a 
modificación da Lei nestes mo
mentos é o de menos e á vista 
de que a Administración no se 
vai facer cargo do edificio ten 
que ser o concello quen o ádqui-

O pasado 19 de Setembro, o 
deputado- do BNG no Congre
so, Francisco Rodríguez; apr~
sentaba unha proposición nQn 
de lei relativa ao mantimento 
nas Administracións públicas 
dos monumentos histórico-ar
tísticos desafectados, que .con
tou cos votos a fayor de PSOE 
e IU, pero que non foi aproba
da .polos votos en GOntra de 

mobiliaria e que 
o feíto de que se 
vendan as pro
priedades desa
fectadas demos
tra que se tr.ata 
de especulación 
urbanística: 

Arsé_nio 
Fernández de 
Mesa (PP) na 

ra .. "A min paré
ceme moi ben 
sensibilizar ao 
povo, pero hai 
-que compralo e 
xa se nos devol
verán os cartas 
se despois a Lei 
se modifica. Se 
esperamos a 
que se modifique 
pódenos dar 
aquí a Semana 
Santa do 2050". PP, CIU e·cc. -

Curiosamente o deputado en
carregado de defend_er as te
ses do G~erno, contrárias á 
modificación da Leí de Infraes
tructuras, foi Arsénio Fernán
dez de Mesa, quen se compro
mefera a achár unha solución 
cando o estaba na oposición. 

Pola sua banda, Francisco Ro
dríguez, asegura que "o único 
que se pedía era a reforma dun 
artigo da Lei, porque é inxusta. 
En 1994 fixéronlle unha modifi
cación pero non chegaron a 
máis". A reforma de 1994 dicia 
que en todo caso as .enaxena
cións se comunicarán previa
mente ao Ministério de Econo
m i a, que poderá manter os 
bens no património do Estado 
para afectalos a calquera outro 
servizo da Administración.· 

Segundo Francisco Rodríguez 
esta modificación .abriría a po
sibilidade das cesións. "Posibi
lidade que sospeito que foi µtili-

"Hai que ter en 
conra", asegura 
Xaime Bello, 
parlamentario 
galega do BNG 
e concelleiro en 
Ferrol, "que De
fensa se fixo coa 
titµlaridade das 
parcelas através 
de cesións gra
tuitas ou por 
compensacións 
simbólicas. Ade
m ai s, non lrai 
que esquecer o 
impago de tribu
tos locais polas 
actividades e pa
trimónio imobiliá
rio deste Ministé
rio, Armada, 
Exército de Te
rra e Bazán, . que 

oposición 
defendeu a 
entrega dos 
terreas, agora no 
Congreso defende 
ao Ministério. 

Manuel Rodrí
guez Doval con
sidera que a par
ticipación de Xan 
Fernández na 
concentración f oi 

se poden cuantificar en máis de · 
2.000 millóns de pesetas nos úl
timos dez an9s". 

Pola contra, Xan Fernández, ex 
conselleiro de Jndustria, quen ta
mén asistiu á ·convocatória do 
8NG diante do castelo oe San 
Felipe, afirmaba que "só unh.a 

·un ha operación 
do concelleiro 
para lavar a sua 
imaxe, "xa que 
en grande parte 
é responsábel da 
actual situación 
pola sua xestión 
cando era con
selleiro de lndús
t (i a". Aderñais , 
Doval considera 
que o feito de 

que el non defendera desde un 
princípio a modificaCión da Lei 
de Infraestructuras resposta á 
intención de manteras suas bo-· 
as relacións co Ministério. En 

. calquera caso, o concello de Fe
rrol, incluido o PP, xa desesti
mou a proposta do concelleiro 
de_mercar o castelo. • 

Unha cOrporación em})reSa,rial aritipadíf ista . 
O Exército segue a funcionar como unha grande 
corporación empresarial privada que move uns 
poderosos fios dentro do próprio Governo, cunhas Claras 
conexións con potentes indústrias, non só 
armamentísticas, que van moito máis lonxe da pretendida 
defensa. Só desde esta perspectiva se pode entender 
que funcione como uriha sociedade anónima que, ás 
costas doutros ministérios, senlleiramente do de 
Economia e Facenda, que debera controlar os bens 
públicos, procura fundos próprios para reinvertilos nos 
seus xoguetes armamentísticos. Esta política ten duas 
agravantes. Que a maioria deses terrees foron cesións 
gratuitas, incautacións ou mercadas por·précios 
simbólicos. E que o Ministério de Defensa non se 
comporta coa mesma avarícia en todo o Estado, facendo 
múltiples concesións en Catafunya, mentres que :ia 
Galiza se mostra como máis abare Mercader de Venécia. 

Esta atltude prodúcese sorpr~sivamente cando o 

~xército español esta tratando. de mudar a sua imaxe 
social, con lavado de faciana ño que entra o azul e 
branca a xeito de uniforme internacional, ben sexa da 
ONU ou da OTAN, en pretendidas misións 
humanitárias, dando mostras dunha suposta 
adaptación ás novas tecnoloxias para tratar que sexa 
percebido socialmente como un signo de modernidade 
e de adaptacións aos novos tempos, .aínda que estes 
sexan os duns exércitos agresiyos cos máis 
desfavorecidos polo sistema, moi distantes da cultura · 
da paz que afirman predicar. 

A outra circunstácia é a dos obxetores e insumisos 
que desbordaron desde 1985 todas as previsións do 
Exército español, percibíndose a eliminación do 
servizo militar obrigatório como unha vitória. Unha 
vitória que, se se pensa ben,. non está tan clara nen é 
tan rotunda como pudera parecer a simples vista. Coa 
pro~esionalizaci9n do Exér~ito consí~uese o 

recoñecimento dunha loita histórica e tamén é 
enormemente positivo para aque!as persoas que non 
terán que pasar polo Exército, resolvendo problemas 
individuais. Pero o Governo tamén matou dous 
páxaros dun mesmo tiro coa implantación do Exército 
profisional: a sua modernización e a adaptacións aos 
critérios da OTAN e a eliminación un dos elementos 
quemáis mobilizaban á sociedade contra os militares, 
o servizo obrigatório. · 

. Os movimentos de insumisos e obxección terán agora 
que reconverterse, como ocorreu nas campañas 
contra a OTAN, e constituirse como movimentos para 
a paz, abarcando todos os aspectos do pacifismo. Os 
bens especulativos do ExércHo é unha boa ocasión de 
mobilización cidadá e de concienciación para pór estes 
instrumentos de guerra ao servizo do povo, ou seu 
único e verdadeiro dono.• 

;-l 
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GAL-IZA 
Vázquez Portomeñe recebe pal111as frente ao ignorado Pérez Varela 

O· congreso do PP recoñece 
que as división ,poderian ser fatais nas próximas eleicións 

. *C. VIDAL 

O PP ven de valorar as suas 
forzas no VIII Congreso que 
celebrou os dias 27 e 28 en 
Compostela que coloca ao 
partido no ponto de saída pa
ra as próximas eleicións auto
nómicas. Mesmo dicindo Fra
ga no discurso de clausura 
que só dentro de un ano apre
sentarán o programa eleitoral 
aos galegos, a revalidación 
mediante ovación do seu pos
to como candidato e a chama
da xeral a reforzar e unificar o 
partido convertiron a sesión 
plenária nun acto de clara 
orientación eleitoral. -Da nova 
executiva sae fortalecido o 
secretário xeral do partido na· 
Galiza, Xosé Cuiña que ade
mais de obter maiores compe- · 
téncias e un maior número de 
adeptos na Executiva,. impuxo ~ 
o seu discurso na maior par
te dos oradore.s do congreso. -

bate sobre a sucesión de Fraga . 
A "grande família popular" -ter
mo repetido polos oradores- e a 
calificación de "forte, coexiona
do e· sólido" coa que Maria Xe
sus Sainz caldeou o ambiente, 
pasou a ser a clave de consen
so ·que rexiu en toda a sesión, 
convertida xa en acto protoco
lário. A auséncia de debate le
vou tamén a pasar a modifica
ción dos .estatufos que permitiu 

-que Fraga elexira a seis mem
bros do Comité Executivo, fren
te aos cinco permitidos, para 
poder meter asi a Conde Roa, 
que o Venres desaparecera da 
·lista dos integrantes do órgano 
de dirección. I 

O .galeg.uismo da for:za 

O discürso galeguista no partido 
_promovido por Xosé Guiña con
tou rieste congreso con fieis se
guidores dentro dos dirixentes 
galegas. As citas de Cas
telao e Rosalia en boca 
dos presid~ntes das de
putacións de Ourense e 
Lugo e o conselleiro Xe
sus Palmou apoiaron as 
teses do secretário xeral 
frente aos ministros Ro
mai Beccaria e Ma(iano 
Raxoi -que falou en es-· 

- pañ0I- teimudos en de
mo~trar ó peso de Fraga 
no Governo central: 

Despois de que Xesus 
Palmou defendendo a 
ponéncia política .sinalara 
a vocqción do partido de 
"eurorrealista~ cun gale
guismo que leve a supe-
rar o"'illamento de Gali
za" e cc»nvirta ªº pa~s eh 
"célula de universalida-

O VIII congreso do PP de Galiza . 
celebrado baixo o lema "A forza 
galeguista" trasncorreu durante 
duas xornadas sen maiores no
vedades, segura xa a confirma
ción da candidatura de Manuel 
Fraga ás próximas eleicións au
tonómicas, despois da sua auto
proclamación e con unha soa 
lista á Executiva que ia ser ta
mén aprobada polos militantes 
presentes na sesión plenária. 
Poucos cámbios tamén no órga
no de dirección do partido go
vernante na Galiza, da que pa
saron a formar parte o Delegado 
do,Governo central Xoán Miguel 
Diz Guedes e o cori-selleiro de 
Cultura e Comunicación Social, 
Xesus · Pérez Vare la, que foi o · 
único dos 46 membros do novo 
Comité Executivo que non reci
biu ovación do público, senón ° 
que o seu nome obtivo, pala-· 
contra, .un significativo siléncio. 

de", manifestándose her- Entanto os ;eus afins xa postulan a Pérez Varela como sucesor de Fraga, os militantes do PP reci
d.ei rÓS dos galeguistas biron a sua entrada na Executiva cun·significativo silén~io. 
dos anos trinta, Xosé 

- Guiña rexeitou ·a "melan-
colía de · Rosalia, Castelao e 

O único vote en contra na ·po- Garcia Bodaño" nun momento 
néncia de meio ambiente apre- no que "estamos nun país de 
sentada polo deputado Xoán transición cara á modernidade". 
Casares ,deu télfnén a tónfea do A r:nesrn-a idea foi repetida des-
congreso no que apenas se tra- pois por Mantiel Fraga coa mes-

tado_ dicindo q\Je "propostas co
mo a reforma do Senado, a par
ticipación na reforma da adnii-
-nistración de cara á administra-

ción única, e no modelo de fi
nanciamento tivo moito que ver 
as conversas de Fraga con Ra
to, Raxoi e Aznar". 

A. EIRÉ .. mitaron emenda~>- e qu~ ia . .res-.> ma teima de converter-ao seu 
ponder ao _reclamo de un~fica- partido:en berieficiário das "mu- - 11 

- • 

ció_n_ de car_a ás eleicións auto: .. - . lleriñas e. homiños que nunca 
nómic_as. O _e~quecimento do_ - pediron nada e hoxe .. teñen o 
presidente do .. congreso .xosé que.- s~ merecen, e merecen 
Luis Baltar de someter a ponén- - máis" " P.ara o presidente da · 
cia c;fe desenvolvimento indus- Xunta,. que recoñeceu que esta-
trial e eIT!prego á votación mar- ba ·ch~9and.o o momento de di-
caba tamén a intención de elud_ir. cer- que "este é o d53rradeiro 
calquer debate forte que mos- congreso", o PP ten .que ser 
trara divisións no partido. Quen "esa forza galeguista que con 
máis claro o dixo foi o preside!)- esa forza c;te votos poda de-
te da beputación de Lugo Fran- · tender ó noso país" nun "concei- · 
cisco Cacharro Pardo, ao maní- to de unidade verdadeira de Es-
festar que "o partido é un factor,. paña na ·sua pluralidade". 
fundamental, pode haber riscos, · · 
se non hai unión". Mariano Ra- O secretário do partido na Gali-
xoi seguiu na tónica de "coidar o za, Xosé Guiña busco u de-
partido, porque nas administra- ·tender o maior peso político de 
cións se está ou non". · Galiza tanto ante ci Governo es-

A necesidade manifesta de 
manter unido ao partido de cara 
á.s próximas eleicións convertiu
se· nunha das consignas do con
gres.o que pasou páxina ao de-

pañol como o europeu, en desa- , 
cardo coa afirmación de Risco 
cando ciicia que "España era un 
muro, un atranco para Galiza". 
Guiña optou tamén por mostrar 

· · o peso político de Fraga no Es-

. O galeguiSmo, 
. _ _,patrimó1lio de ~oclos 

A defensa dos intereses nacionais de-Galiza é ·algo que "non d~bia de 
ser exclusiyo dunha soa formación política, ainda que .esta sexa un-

·. ha frente interclasista. Ieñen_ razón tanto Xgsé. Cuiña como Abel 
Caballero cando proélarñan qu~ o galeguismo non ten que ser patri
mónio de nengun grupo político. Certo. O lóxico seria que os parti
dos actuantes na Galíza foran galegas, tivesen como primeira mi
sión a· defensa dos intereses comuns. Mais non estamos nun país 
normalizado e, ao mesmo tempo que as descalificacións por arrogar
se todo o protagonismo galeguista, asistimos a unha sistemática ac
tuación política na que se antepoñen ·a cotio intereses alleos aos 
próprios, acatando, en consonáncia coa idiosincrásia .partidária, de
cisións que veñen impostas desde fóra. os· galegÚistas de comezos 
de século atoparon unha verba que expresaba as eséncias e as con
tradicións ao me~mo tempo: Nos. Xesus de Nazaret deixouno ben 
sentado nos Evanxélios: "non se pode servir a dous señores".+ 

A situación política na que agra
man as críticas da marxinación 
de Galiza na política estatal pa
saron a ser tamen motivo de 
contestación polos dirixentes po
pulares que, ao igual que Guiña, 
quixeron botar por terra ás acu
sacións da oposición transmitin
do a imaxe dun Fraga con peso 
nas decisións estatais. Como 
Guiña, Mariano Raxoi tirou 
dunha lista de logros para Galiza 
que dixo foran conseguidos des
pois da viaxe de un dia de Fraga 
a Madrid na que salientou o mo
delo de financiamento -"no que 
sae beneficiada"- que segundo 
el recolle as propostas substan
ciais de Galiza. Romai Beccaria, 
despois de agradecerlle a Fraga 
que aceptase ser novamente o 
candidato do partido, dixo que 
sen el "non estarian as autovias, 
a loita contra incéndios, o sector 
industrial desenvolvido, o sector 
lácteo defendido aqui e en Euro
pa, a sanidade no nível acada
do ... " e fixo votos para que o PP 
continue governando os próxi
mos catro anos para que "Fraga 

·remate tantas obras empezadas, 
ten que ser el_ quen inaugure as 
autovias da Galiza". 

Pero tanto un ministro como o 
outro, desouviron o discurso ga
leguista que soab~ no estrado 
-Cacharro chegou a dicer que 
non podian vir de fóra a dicer o 
que tiñan qüe facer aquilo- e 
teimaron en apresentar os argu
mentos para demostraren a 
conveniéncia de ter en Madrid 
un governo do PP, que fora nas 
eleicións xerais o maior reclamo 
dos populares. "Todos os esfor
zos dan o seu froito", dixo Ma
riano Raxoi para anunciar a sua 
presenza e a de Romai, quen si
nalou· que "non taremos u,nha 
Galiza próspera sen unha Espa
ña que prospere como o está a 
facer co governo de Aznar". + 

-
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A manifestación do qia· 8 quer amasar á ministra a oposición á supertaxa 

As organizacións Ográrias e~timan que perto 
de 1 0.000 gadeiros acudirQn a Madrid 
-0- ARANTXA ESTÉVEZ 

ANOSATERBA 
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A. IGLESIAS 

Na rolda de prensa que ofereceu a Mesa do 
Sector Lácteo o dia 26 de- Setembro, 
apresentouse a postura en relación ao con
flicto da supertaxa e á atitude do Ministério 
de Agricultura. Asimesmo, falouse da mobili'
zación que odia 8 levará a Madrid aos produ-

tores e produtoras galegos co lema de non á 
supertaxa. Mália a dificuldade engadida do 
translado, as organizacións agrárias esperan 
unha gránde afluéncia de manifestantes pola 
gravidade da situación. Queren que a minis
tra Loyola del Palacio poña _enriba solucións 
políticas e que se remate coa crise que ano 
tras ª"!º se deriva da imposición de cotas. 

- Aumenta o número de escolares 
no ensino privado 

A. PANARO 

"Estos son os obxectivos que 
apresentamos en Madrid: non á 
supertaxa 95-96 e o incremento 
do direito a producir que nos per
mita que as explotacións lácteas 
da Galiza poidan seguir desenvol
véndose e que os gandeiros poi
dan vivir do sector lácteo no futu
ro", afirmou lidia Senra, do Sindi
cato Labrego, que xunto con 
Unión Sindical Agrária Galega, 
Unións Agrárias da Galiza, Xóve
nes Agricultores, Unión de Coo
perativas Agrárias de Ferro! e 
Asociación Galega de Cooperati
vas Agrárias convocan a mobiliza
ción do dia 8. Sairá ás doce da 
mañán da Porta de Alcalá e rema
tará diante do Ministério de Agri
cultura. Os sindicatos agrários si
nalan que quen estea interesado 
en ir ou organizar unha viaxe po
de dirixirse ao seu concello ou 
contactar con eles mesmos. 

Os sindicatos cifran a multa por 
sobrepasar a cota en 2.800 mi
llóns mentres as empresas din 
que non van cambiar a política 
de retención de pagos mentres 
non se clarexen as cifras e a po
síbel execución das multas. "O 
futuro do sector pasa por non 
aceptar esa multa de dous ou 
tres mil millóns de pesetas, unha 
multa que nestes momentos é 
inasumíbel e qLJe afundiria a 
economía familiar destas explo
tacións, a economia das vilas e_, 
en definitiva, o futuro do sector 
lácteo e o da economia do naso 
país", dixo Luis Anxel Fernán
dez, de UC.AFE, q'ue fixo un cha
mamento á manifestarse a todos 
os sócios das cooperativas. 

Para os gandeiros é costoso 
deixar as explotacións e viaxar a 
Madrid . "A afluéncia .da xente 
no11 va¡ ~~r fl. me~m,a q~e se. f_o- ; 

ra aquí porquen entendemos 
que ir a Madrid custa máis, so
bre todo para aquelas explota
cións nas. que só hai unha per
soa xa que as vacas hai que 
muxilas igual. De calquer xeito, 
esperamos unha grande mobili
zación; o máis importante é que 
por primeira vez o conxunto do 
sector lácteo vai a Madrid a ma
nifestarse. A ministra comezará 
a pensar que hai que buscarlle 
solucións ao problema, que é 
grave de abando e que afecta a 
moitas famílias", sinala lidia 
Senra. O responsábel de UUAA 
reseñou que as administracións 
tentaban minimizar o conflicto. 
"Descafeinan o problema para 
que a manifestación perda peso. 
Non seria raro que uns dias an
tes a Administración .tivera a 
tentación de apresentar unha re
ceita case máxica para o sector, 
para acadar un efecto desmobi
lizador de cara ao dia 8. Está
monos xogando moitísimo e un- . 
ha saida ·en falso poderianos 
custar moi cara.", comentou. 
Desde o SLG, cóntase cunha 
asistencia de perta de 10.000 
persoas á manifestación. 

Os datos que manexa a conse
llaria falan dun déficit de produ
ción que abala entre as 250.000 
e as 350.000 toneladas. Se se 
multiplican por corenta pesetas 
ao litro, segundo as organiza
cións agrárias, estarianse per
dendo,. 12.000 millóns de pese
tas nas explotacións leiteiras. 
Os concellos nos que a gandei: 
ria é básica, a supertaxa é un 
problema de primeira orde po~o 
que son moitas as corporacións 
municipais que apoian e colabo
·ran na mobilización do dia a. Ta
mén oferece o seu apoio a Fe
deración Galega de Municípios. 

Primeiro 
foron milleiros 
de mariñeiros 
os que 

"" acudiron a 
°""' manifestarse a 

Madrid polo 
· conflito do 

lletán. 
Odia 8, perto 
de 10.000 
gandeiros 
repetirán, 
desta vota, 
dionte do 
Ministério de 
Agricultura 

O barco áo leite en pó 

T amén houbo mencións por parte ·. · 
das organizacións agrárias para o . 
barco irlandés que pretendia des- -
cargar 1.800 toneladas de leite 
en pó en Ribadeo a pasada se
mana e que tivo que voltar a Ir
landa ao. mobilizarse os gandei
ros. O representante de USAG, 
Leandro Quintas, .sinalou a de
cepción que provoca o Governo 
Fraga no sector ao autorizar as 
contínuas importacións. de leite. 
"As 1.800 toneladas equivalerian 
a catre dia~ de produción leiteira 
na Galiza. E o exemplo do desin
terese de Manuel Fraga", di. Para 
lidia Senra, hai unha intención 
de dividir ao sector. "Mes a mes 
aumenta a multa de moita xente, 
non está asegurado que se vaia 
a pagar e a ministra xoga a divi
dirnos dicindo que hai gandeiros 
que están producindo por riba do 
que deben e o resto da socieda
de ten qúe cargar con isto. Se se 
carga p sector lácteo, tamén se 
resentirán as arcas do Estado. 
Nós tamén pagamos impostas 
que servirán para pagarlle o paro 
aos traballadores das indústrias 
lácteas e do comércio .local, can
do o sector se afunda", afirmou e 
engadiu que se a manifestación 
de Madrid non lles parecia de 
abando ás administracións para 
entender, convocarian as que fi
xeran falla para poder producir. 

Pola sua parte, Guillermo Salga
do, da Asociación de Empresas 
Lácteas, sinalou que se ian seguir 
retendo os pagos aos gandeiros 
que sobrepasaran a produción 
mentres non estean listos os da
tos. As organizacións agrárias di
senten desté!- postura porque eren 
que están condicionando o pago 
~s_ ~~luci~n~ 9<? P!<?~l~IJl-ª: ~ ____ _ 

Nas idades máis cativas, o número de nenas no ensino pú
blico baixa ou se mantén estábel , segundo un informe que 
apresentou o Grupo Parlamentário Socialista, no que tamén 
se reseña a tendéncia a medrar en número de alunas nos 
centros privados. Os socialistas culparon ao Governo·' gale
ga dos datos nos que se reflecte que na Educación Infanti l, 
os centros públicos aumentaron nun 1,43%, pasando de 
45.691 a 46.345, e nos privados nun 1,77%, pasando de ter 
17.328 alunas a 17.635. En Educación Primária, descende 
o ensino público nun 5,09%, de 123.802 a 117 .500 mentres 
que nos coléxios privados só un 0,82%, de 50.613 a 50.200. 
·O número de centros de educación infantil tamén descende, 
de 354 a 34 7 mentres que nos privados manten se en 61 . 
En Educación Primária, os publicas pasan de 1._071 a 
1.063 e os privados gañan doce centros, de 147 a 159. + 

A Xunta amplia 
· o horário comercial en-catro horas 

Desde odia 26, os comércios poden abrir desde as oito 
da mañán até as doce da noite. O motivo é o decreto 
aprobado pola Xunta, no que se amplia en catro horas 
máis ao dia o horário de apertura. A Federación Galega 
de Comércio non está de acordo con esta medida que 
afecta a 45.ooo· pequenos comércios e a 120.000 Jraballa
dores e queixouse de que o Governo autonómico non o 
tivera consultado nen explicado os motivos. O antigo ho
rário tiña un máximo de nove da mañán a nove da noite. + 

-Sancións para as nais 
que se mobiliian polo ensino 
O Governo Civil de Pontevedra abriu expediente sanciona
dor a várias mulleres que se mobilizaron pala reclamación 
dun centro de Ensino Secundário Obrigatório en Marin. A 
consellaria de Educación di que e§tá pendente da cesión 
de terreas e da disponibilidade de orzamentos. Desde hai 
semanas véñense dando asambleas e mobilizacións -de 
pais e nais de alunas en demanda do centro. Segundo a 
Leí de Seguranza Cidadá, a multa que se lles pode impo
ñer as mulleres sancionadas chegaria· até os cinco millóns 
de pesetas. O · BNG, a traves do parlamentário Bieito Lo
beira levou unha pergunta ao Parlamento que se retire 
tanto a . construcción do qentro como á represión sofrida 
palas nais que derivou nos expedientes sancionadores.+ 

Non haberá reducións de peaxe na Galiza 
Ademáis da posibilidades de que tramos das novas 
autovias do país poidan ter peaxe, a actual concesionária 
Autopistas del Atlántico rexeitou reducir as tarifas. O Minis
tério de Fomento e as concesionárias de autoestradas-do 
~stado están a conversar para reducir as tarifas dos 
usuários pero a concesionária da A-9 afirma que eles xa co .. 
bran un 40% por abaixo do que lle permite a lei e é o seu 
modelo o que se quere aplicar ás autoestradas do Estado. 
Viaxar da Coruña a Vigo custa 1.545 pesetas.+ 

o·061 cues~onado no Sul do· país 
Cunha manobra de marcha atrás, 6 Sergas tomou a deci
sión de manter o servizo de ambuláncias do 061. O cese 
do servizo na Area Sul-tiña que entrar en vigor o dia 1 de 
Outubro pero a Dirección Xeral do Sergas decidiu revo-_ 
car a decisión sen que o persoal sanitário coñeza os mo= 
tivos. O Servizo de Emerxéncias Médicas do 061 estaba 
senda custionado por sindicatos e persoal sanitário ao 
non amasar eficácia na sua tarefa por non ter persoal ca
pacitado próprio e botar man dos traballadores da sanida-

, de pública, chegando 9- darse o caso de ter que abando
ar un pasto de urxéncias por requerir a ambuláncia do 

,.Q61, q. p,r@sen;;;:q. pµn ~nt~r.m~i r.9 nun acciden.te_-tje jráfi c?-.~ , .; , , L. 
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OPtNIÓN. J _, 

A INFORMACION SO~RE O TERRORISMO DE EST ¡\DO) 
'A PIQUES DE CONYER TIRSE NUN DRAMALLON_, E 
CONSIDERADA AQUI POLO ESCRITOR XA VIER QUEIPO 
DESDE NOVOS PONTOS DE VISTA. UNHA FARSA IN-

MORAL E TERRIBELMENTE ATRACTIVA. UN CRIME 
NON PERFEci:o, CON DEMASIADAS EVIDENCIAS, E DE
MASIADAS VITIMAS, UNHA GRANDE OPERACION DE 
SIMULACRO E UNHA LEI DE PONTO FINAL ENCUBERTA. 

·l . 

. GAL: CRIME PERFECTO. 

Costóume comezar a escribir este artículo 
. de opinión. CQstóume por tres motivos di
ferentes, aínda que dalgún xeito conveixen
tes nunha idea central. A razón primeira é 
que eu, aínda que certarnente escorado da 
banda do nihilismo, (as costas inzadas de fe
ridas e treizóns), creía ná existencia- da ra
zón e nos mecanismos de control parlamen
tarios. Deixéi de creer. A segunda é que 
creía na existencia dunha clase intelectual 
cornprorneti.da e éticamente responsable, 
capaz nun intre dado de reaceionar e poñer 
o grito no ceo, de axi-

XA VIER Ql)EIPO --· · 

"(O Executivo non sabía nada. O Presidefi.te. 
do Goberno enteróuse pola prensa das pri-

. meiraS' accións do GAL O Xefe do Estado 
despachaba regularmente co Presidente do 
Gobemo, pero falaban doutros temas). O re
sultado é inmediato: estas mensaxes mil veces 
repetidas son a. verdade, e todo o que as poña 
en dúbida está facendo apoloxfa do terroris
mo ou é sospeitoso de delitos de traizón. O 
segundo paso é a cerimonia da confusión, on
de varios presuntos implicados se cruzan acu
sacións mutuas pero contradictorias, ata que 

chegarnos a unha terra 
tar a bandeira do pro
gresismo e da moder
nidade. Deixéi de cre
er. A terceira sería un
ha razón negativa, a da 
miña incapacidade pa
ra aportar ideas novas 
o~ análises propias. 
Nunca acreditéi nas 
miñas capacidades ata 
que comprendín que o 
silenzo me facía cóm
plice das ideas antide- · 
mocráticas que desti
lan as proximidades do 
poder. Afortunada
mente non estou á es-

'A Lei do Punto Final 
enéuberta, ten como 
obxetivo salvarnos dá 

desilusión. máxima, que a 
tan cacarexada 

de ninguén onde flon se 
pode saber quen dí ver
dade (ou parte), quen 
rninte (por palabra ou 
omisión). Como nunha 

·novela por entregas pu
blicada nun folletín de 
comezos de século, ·uns 
funcionarios elevados á 
categoria alternativa de 
heroes nacionais ou de 
encubridores corruptos, 

. pera de ningunha axu
da oficial e resido no 

"Transición" non existiu, 
que continuamos a viver 

nunha dictadura 
maquillada de 
democracia" 

- van contando esto e es
toutro, van dicindo digo 
onde dixeraa diego e 
van renovando día tras 
día o sentimento de far
sa que a opinión pública 

estranxeiro, circuns-
tancias as dúas que me permiten chamar ás 
cousas pol.o seu nome sen necesidade de 
moitas metáforas. 

Hai no caso GAL e nas súas ramificacións 
máis obscenas, que serían a desaparición do 
real (O GAL non existiu como terrorismo 
de Estado, o executivo e as altas cúpulas do 
poder enteráronse pola prensa), e o exter
minio dunha ilusión (A fata morgana de 
que vivímos nunha democracia), un cheiro · 
a podremia e a sorrío, a cloaca e a st.:Ístra- _ 
ción (n§gación) histórica. · · · "" 

Plantexado como crime, a actuación do · 
GAL non foi perfecta. Demasiadas eviden
cias e demasiadas víctimas, moitas trazas de 
corrupción e d.e implicación de todo o ~ntra
rnado do pOder do EStado' ( conta.5 bancarias: 

. desvio de fondos reservados, negativa a pre-,, 
sentar os orixinais de certos.papeis' do CE- · 
510 que inculparían a altas instancias do Pº' 
der, apresuramento do executivo a revisar a 
lei de secretos oficiais, insisten~ia de que hai 
que nllar 'para diante e-esquecer 9 pasado ... ). 

¡., . ••• • 

O crim~ non é p_e!fecto e aínda que o Mal 
non ·a.couga a Xu-stiza .serri.pre triunfa sobre 
o Mal. .Esta é a rrÍernfaxe dos filmes, onde ós 
malos son malos e feos, elles cheira o aién-::
to, e os bos sempre·se levan con eles á rapa-. 
za máis bonita. A perfección no· manexo do 
crime; p.a súa manipulación· e pres.entaciÓn' 
posterior, na súa carnuflaxe en fin,' sería en 

' ~senda o acto criminal por excelencia. ~ . 

xa percebe dende .o co
mezo. Entretanto, a lista 

de presuntos implicados, acusados ou candi
datos a selo vai modificándose segundo-de , 
onde xífle o vento, e o circo de entradas e sak 
das da cadea vai dando cada día máís unha 
sensación éle opereta bufa, onde se pode ver a 
Ubú disfrutando dun merecido descanso,-sa
bendo que o único que non está en cuestión 
é o seu rol de garante de toda a farsa. 

Todo é, nesta farsa, terribelmente inmoral e, 
se. cadra por isa, terribelment~ sensual e 
atractivo. Os actores non creen na súa pro
pia existencia e nQn asúmen responsabílida
de algunha, sabendo cbmo saben que logo da 
contamiñacióri informativa, chegará unha 
xeira de sobresaturación, onde xa ninguén 
terá o menor interés en saber quen foi o que 

. dou a. or~e de s~cuestrar a Segundo Marey, 
ou de 'asesiñar a García Goena, :ou de tortu
rar ata a marte a Lasa e Zabalá. Será o trunfo 
da impunidade, ~mde. ista rnáq4~a · xigantes- . 
ca de xenerar desilusión que é o E?tado, ond~ 
se diluien e diseminan as responsabilidades. 
de todo este exercicio de. simu.la¿ión, (simu- . 
ladón da persecución dos culpable~; simula, 
ción da non existencia de responsables _polí
ticos, simufacion '. da 'xustiza) enarbolará a 
bandeira da b6n ;fín do esqueGemento, da , 
natureza benfoi\:Ora do perdón, de.·pasar ,páxi- . · 
na para consolidar o Estado de.-Dereito, ·de 
facer como 'se nada ti'vese pasad0; ·desa cólec
ción de lugares comúns e xuizos maniqueos 
onde os asesiñatos 'do GAL son "mellares" e · 
"rnáis xü.stos" que os da ET A, independehte
mente de quen sexa a víctima. 

0-obxetivo último da estratexia do poder sería A propia existenci_a deste attfcúlo é a e~- · 
cor.taxiar á opinión pública o conformismo tensión lóxica da simulación xeraliÚida. Os 
.rnáis miserable, que si ben non nega na súa tó- xuices poden chamar ás testemuñas, \:ertos 
talidade o fenómeno GAL, o minimiza na súa implicados están na cadea, outros obtiveron 
maldade ética, redúceo ó absurdo dunha ac- · a liberdade, todos op_inan e se contradín, a 
tuación-puntual e xustifícao como desviación obediencia debida chega a un punto. que 
lóxica diante da escalada terrorista. . non pode ser outro que o que é, e entón é 

A sustración da realidade corneza precisa
mente na profusión de inform'.ación. Semella 
unha contradición, pero non o é. Comezan a. 
difundirse falsas verdades ata facer de elas un 
lugar común, materia e dogma indiscutible 

cando actúa o principio de indetermiñación 
de Heinsenberg aplicado á política (canta 
máis información ternos, rnáis difícil se fai a 

. localización dos responsabeis, que son por 
esencia inalcanzables e así a realidade esba
ra por dianre nasa como xelatina), nunha 

sorte de trompe l'oeil que difumina ó res
ponsable, que fai tf)do increibl~, coma se 
non existira, coma se xamaís tivera aconte
cido. zQuén era García Goena?, se non era 
ninguen importante ¿por qué. o mataron? Se 
foi un· erro entón non importa, pois non era 
r¡inguén importante. Se Galindo recibía or- · 
denes ¿de quén? Se non as recibía e actuaba 
de motu propio para garantir a seguridade 
do Estado ¿que fa¡" na rúa? Se o Xefe do Es
tado despachaba regularmente co Presiden
te do Gobemo e este enteróuse pala prensa, 
ñon deberían entón, en boa lóxica, ser "acu
sados dunha mala xestión, de non saber de 
que vai isto de gobernar, de non ter c9ntrol 
sobre o funcionamento do . Estado. ¿E todo 
is to tan podre que é mellar non rnexer? 

A inmoralidade concretase ó remate en que 
o real é o simulacro. Toda ista cortiña de 
fume pretende agachar en realidade que to
do o pomposo Estado de Dereito non ése
nón a sentina dun barco onde s.e mesturan 
os bafos do óleo denegrido das engranaxes · 
do buque, os fedores do peiXe apodrecido e 
a presenza de ratas e bacilos inmundos. Esta 
Lei do Punto Final encuberta, onde todos 
sabemos que_ nunca se chegará a solución 
con nomes e apelidos de quen deu .a orde, 
quen apretou o gatillo, quen sabía e consen
tiu, qüen foi o ideólogo de toda a trama e 
lle la propuxo os seus superiores que díxe
ron adiante, ten como obxetivo salvarnos 
da desilusión máxima, que a tan cacarexada 
"Transición" non existiu, que continuamos 
a viver nunha dictadura maquillada de de
mocracia, onde o secreto de Estado ten_ o 
valor de secuestrar a realidade e onde a xus
tiza non-pode exercerse libremente. 

Hai unha clonaxe da realidade, un exter
minio sistemático e unha suplantación po
lo seu duplo. Nada foi como se dí que foi. 
Nada existiu realmente (Lembren que os 
neofascistas din o mesmo de T reblinka e de 
Dachau). N inguén di a verdad e. Mellar 
deixar pasar. A perfección na simulación é 
pois o crime perfecto. Poderíamos', por can, 
sanzo ou por §lnsias de concordia, deixar 
pasar páxina. E unha tentación permanen
te. Non debell).OS. A pena que sufre a per-

'fección (p crime) é a da súa: reproducdón. 
Se esquecemos voltará á repetirse e pode 
9ue ei:tón as víctimas sexamos nós .• 

, Xavier Queipo ~.,escritor 

3 DE OUTUBRO DE 1996 

UN LAZO AZUL 
PARA M.ORDECHAI 

VANUNU 

X.F. PÉREZ ÜIA 

Odia 14 de Outubro ¿omezará en TeÍ 
- Aviv (Israel) unha conferéncia interna

éional presidida polo prémio Nobel da 
-Paz J. Roblat baixo o título Democrácia , 
direitos humanos e Mordechai Vanunu . 

. Lembrernos algúns feitos básicos do Caso 
Vanunu-: no ano 1986, un artigo do Sun
day Times de Londres revela que I rael 
preparaba un programa bélico nuclear, de 
costa á cidadania e o Parlamento do 
pais. A información facilitada por Mor
dechai Vanunu, técnico dunha central 
nuclear, deu base a e peciali ta en armas 
nucleares para afirmar que Israel xa di -
puña dunhas 200 armas atómica , que a 
convertía na exta poténcia nuclear. Su
cesivos governos de Israel reiteraran que 
non partiria dele a iniciativa de introdu
cir annas nucelare eft Oriente Próximo. 

O 30 de Setembro ·de 1986, Vanunu de
sapareceu misteriosamente en Roma, se
cuestrado por' axeni:es do Servizo Secre
.to de Israel. O governo de Tel Aviv ne
gou de prirneiras toda relación co se
cuestro pero pasado un mes viuse abriga
do a recoñecer que Vanunu estaba en Is
rael baíxo custodia do Estado. Hoxe sá
bese que V anunu fara drogado e tran -
portado nun contenedor á Israel nun 
barco de bandeira panameña. 

Procesado a porta pechada, foi acusado de 
espionaxe e traicion e sentenciado a 18 
anos de cadea. Amnistia Internacional refe
riuse ás condicións de detención como 
crueles, desumanas e degradantes. O Parla
mento Europeu solicitou a liberación de 
Vanunu e condenou o comportamento 
das autoridades de Israel. Rotblay propuxo 
a Vánunu para o Prémio Nóbel da Paz. 

Despois 'de 3.653 días de aillamento, 
Vanunu merece de nós un grande lazo 
azul que pida a sua liberación. A pesar 
do seu heroico comportamento a pral da 
paz e do de arme nuclear, é decepcio
nante a atención que lle conceden os 
rneios <le comunicación. 

Se consideras que a cau a merece ser de
fendida, solicita a liberación de M rde
chai Vanunu á Embajada de Israel en Espa
ña, calle Velaz.quez 150 ~ 28002 Madrid.• 

XOSÉ FERNANDO PÉRl!Z ÜIA éteconomista e foi xefe 
da Sección dos Paises do Sul da Europa oa Comi ión 

Económíca para Europa (CEPE) da ONU. 
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Enfréntanse.á Xunta por non dar perspectivas económicas de futúro 

Os reitores denuncian a crise-da 
, • , , r ~ ,, 

Universidade sen financiamento pl~riaiiual . 

'* A. ESTÉVEZ 

Ante a apértura do curso e a 
inminente expiración do pla
no plurianual de financiamen
to universitárioJ os reitores 
galegos lanzaron unha men
saxe para o Governo galega. 
A necesidade de ter certeza 
no desenvolvimento das tres 
universidades precisa de car
tos e de planos a médio pra
zo. A Xunta non quer cargar 
con todo o peso destas insti
tucións e prefire ir outorgan
do orzamento ano por ano. O 
máis explícito, Dario Villa
nueva, reitor da Universidade 
de Vigo, pede unha prórroga 
do plano como única saida 
para un ha situación de_ crise. 

X .. Rodríguez: Váz:quez:, Dorio Villanueva e X.L.Meilan Xil. 

Villanueva pede a prórroga en 
base a que a Xunta adebeda 
cartas ás tres universidades xa 
que non pagou o previsto no 
plano plurianual vixente desde 
1989 até o 31 de Decembro de 
1996. Os tres reiteres fixan esta 
débeda en perta de 9.0~0 mi
llóns de pesetas. O conselleiro 
de Educación Xan Pifieiro Per
mui di que a vai pagar a maio
res dos orzamentos que se des
tin~n anualmente. Ao non haber 
un plano de financiamento, o 
pago da débeda pode levar a 
engano porque a consellaria di
luiría nunhas cifras que os rei
teres non coñecen. Para Piñeiro 
Permui, hai un teito claro e que 
o Governo non pode cargar co 
p~so das universidades. 

Para Dario Villanueva, o finacia-

mento plurianual permite pro
gramar o desenvolvimento máis 
. alá dun ano económico, periodo 
cativo para eses obxectivos -e 
despexa as tensións entre as 
tres universidades xa que ordea 
a economía de cada unha delas. 
Baixo as suas palabras, está a 
analise d¡:J.lguns economistas 
que ven o abandono dos planos 
plurianuais como uñ xeito de es
tabelecer cJientelismo, favore- -
cendo a unhas universidades eri 
detrimento das outras. Xosé 
Luis Meilán Xil fala de consoli
dar a "autonomia" das universi
dades e reducir incertidumes 
cara o futúro. Tamén pede a in
tervención do Parlamento para 
clarexar as cantas que atinxen á 
Universidade e os recursos pró
prios e alleos que se destinan. 
Cre de xeito ·firme na utilidade 

~ policía ameazou a un xornallsta por talar en galega 

Vintecatro horas en comisaria 

dos planos plurianuais como 
equilibradores do sistema uni
versitário . 

Dario Villanueva, o reitor com
postelán, solicita da Xunta. a li
quidación da débeda en dous 
anos e asignar os mesmos car
tas er:i 1997 que no actual. O ho
rizonte da fin~nciación privada 

. tamén- está no debate. _O - ~eitor 
de Vigo; Xosé Luis Rodríguez, si
nala que as intencións da Xt,mta 

· impediran levar a cabo-accións 
de desenvolvimento e que habe
rá que buscar financiación priva
da. Mália ~que os recursos priva
dos están presentes nas univesi
dades galegas a través de pro
xectos e investigacións, son os 
cartas públicos os que pagan os 
salários e posibilitan a implanta
ción de novas titulacións .• 

·-

r 

por manifestarse diante do-príncipe 
A preocupación porque a visita 
do príncipe Felipe a Santiago to
ra tranquila alporizou ás forzas 
policiais· que se encarregaban 
da sua seguridade. O fill~ do Rei 
chegou á cidade o dia 26 de Se
tembro para pechar o V ~ente
nário da Universidade e a Expo
sición _ Ga//aecia Fulget. Entre o . 
grupo de persoas que o. espera- .. 
ban, afopábanse o presidente .da 
Xunta, Manuel Fraga e o reitor 
da Universidade; Dario VilJanue
va e tamén un grupo d~ mpzos 
da Asamblea da Mocidade lnde
pe.ndentista e· das Jug_a, que 
desplegaron unha pancarta coa 
palabra lncf.ependéncia. Ante a 
iminente _chegada do perdeiro da . 
coroa,. a policía .detívoos e trans- . 
ladounos á comisaria, onde sejs ._. 
delas pasaron vintecatro horas.· 

Diante do Pazo de Fonseca con
gregábanse unhas cen persoas 
tras o cordon policial, alguns tu
ristas con cámaras fotográfic.as, 
xornalistas e vários axentes de 
paisano encarregados da seguri
dade. Sobre as doce do medi.o
·d ia anúnciase a chegada do . 
príncipe. "Un grupa de indepen
dent.istas, a poucos -metros de 

onde ten lugar o recebimento 
desplegamos band.eiras ga- · 1 

legas, berrando independénoia e 
lanza polo ar volantinas co lema 
Monarquia española tora da Ga
liza. lndependéncia", que cho
ven enriba das autoridades pre
sentes no momento 011 que Fra
ga se dispón a .dqr- mqn ao tillo 
do rei" ,. cantan José Sfemartiñ:l e, 
Antonio Gáréia. · . ;· · , " 

-
Foi un. policía de paisanó o f1Ue 
arrincou a un dos mozos unha . 
bandeira, golpeándoo e prodü
cindo unha ·caida de várias per
soas, entre as que se atopaba 

.. unha xornalista. Do grup0 de 
_per,soas que se formoii aq rector, 
os policias detiveron a ~ei_s e os 
conduciron ao furgón policial. 
Deror:ise incidentes curiosos co
mo o que lle acontece ªº xorna-
1 is ta da Rádio Televisión de 
Compostela, Paul0 Rubido, ao 
achegarse para interesarse polo 
que estaba acontecendo. Un dos 
axentes ameazouno con detelo 
por non falarlle en español. Can
do intentou explicarlle os seus di
reitos lingüísticos, o- policía me
teurio ne furgon cos seis inde-. 
pendentistas · detidos, que trata-

ron· de explicarlle qúe el non ia .. 
con eles e que non tiña que ver 
coa. pancarta. "Cpn seis horas na 
comisaria, xa verás como apren
_des a talar castellano'', díxolle o 
policia. Cando un dos encarrega
dos da seguridade do príncipe 
veu que detiljan ao xomalista, in
terveu e ptJidci ser liberado. 

· óS:. se-is" mozos réstantes torbn 
conducidos á comisaria. Segun
d.o_. reJatan S-amartim e _García, · 
forqn ri.gúrosamente cacheados, 
despoxado~ dos cordol'.ls dos 
zapatos e pechados nos calabo
zos acusados dun presunto. deli
to de "desordes públicas". Odia 
27 "son'-postos. a disposición xu
d1cial .despois de pasara toda a· 
norte en comisaria e interroga
dos .. pola xuíza do Xulga.do de 
Instrucción Nº 4 que dictou un 
auto de liberdade. José Samar- . 
tim e António García apresenta- . · 
ron unha denúncia por deten
ción ilegal. Cren que a actua
ción policial débese á "persecu
ción do independentisf'T)o que 
chega até as ameazas e da que 
non se fai eco ninguén, cun si
lenciamento que outorga impu-

. nídade a estes actos". • 
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VANTAXAS EN TREN 1 ·G.f 1 

¡·NON A-s PERDAS! fi 
BONO 'lO ABONO ANUAL UNIVERSITARIO 

Só Trens Rexional e Rexional Exprés Só Trens Rexionais e Rexional Exprés 
10 viaxes Ida ou Volta Viaxe de Ida e Volta Semanal 

Calquera data 50% de desconto aproximado 
30% descanto aproximado Curso Escolar . . 

Validez 3 meses 

. ABONO MENSAL ESTUDANTE CARNETXOVE -
Só Tr-ens ·Rexionqis e'Rexional Exprés . Trens Rexiona-is e Rexional Exprés 

· Viaxes ilimitadas Todos os días 
Calquera data 20% de de?conto 

65% descanto aproximado · 

IDA E VOLTA 
~ 

Todos os Trens Rexionais e Rexional Exprés 
Válido 15 días natura is 

10% de descanto 

' 

PREZ OS BONO BONO BONO 
10 MENSAL ANUAL 

-
SANTIAGO-VIGO 5 .400 .l 5.700 25.100 
SANTIAGO-PONTEYEDRA 3.600 . 10.100 17.700 
SANTIAGO-VI LAGAR CÍA 2.350 6.700 11.100 
SANTIAGO-A CORUÑA 3.600 10.100 16.700 
SANTIAGO-OURENSE : 6.425 18.400 29.600 
SANTIAGO-MONFORTE - . 9 .575 25.300 . 44.600 
SANTIAGO-O CARBALUÑO 

r 4.950 14.200 22.900 
A CORUÑA-SANTIAGO .. 3.600 rn .1 oo 16.700 
A CORUÑA-VILAGARCÍA 6.950 17.000 . \ 27.500 
A CORUÑAPONTEVEDRA 7.650 21.200 35.600 
A CORUÑA-VIGO . - 8.650 22.900 40 .1 00 
A CORUÑA-LUGO 5.950 17.ooo··, 27.500 
A CORUÑA-FERROL . 3.600 . 10.000 16.700 I• 

A CORUÑA-MONFORTE 9.575 25.300 44.600 
-

HORARIO LIÑA VIGO-SANTIAGO-A CORUÑA 

VIGO PONTEV. SANTIAGO A CORUÑA 
Rexional111 - - . 6!20 7A5 
Rexional 6130 7102 8!31 ' 9A5 
Rexional Ex12rés(l l 7,45 8l l3 9l20 10)2 . 
Rexional 8125 8l58 10!24 11128 
Rexional Ex12rés 9A5 l 0113 11120 12120 
Rexional Ex12rés l l ,45 12113 13!20 14122 
~exional Ex12i-és(l l - - 14!30 15)9 

- Rexiona 1 Ex12rés( l l 13A5 14113 15120 16122 
Rexional 14125 14157 16126. 17130 
Rexional _Ex12rés .15,45 16113 . 17120 18122 
Rexianal · 16125 16159 18125 - ·19l28 
Rexional - .17125. 17158 . 19l20 20127 .. 
Rexionalj3¡ 18)5 18158 20110 -

- Rexional Ex12rés 19,45 20113 . 21120 .22128 
Rexkmal - 20125 . .20159 22128 23145 

_ Rexional 2L35 -221"15 23l35 - lo 

HORARIO LIÑA -A _CORUÑA-SANTIAGO-VIGO 
-

A CO~UÑA SANTIAGO PONTEV. VIGO 
- RexÍonalp¡ - 6, 15 7,25- 8,00 
· Rexional{4l 6100 .... 7,23 8l51 9,39 
-Rexi·onal Ex~rés{l l 7l30 8,30 9l38 10,07 
Rexional 8130 9,45 - 10151 11,30 
Rexional Ex~rés 9130 10,30 11138 12,07 
Rexional Ex12rés . 11,30 12,30 - 13138 14107 

· Rexional¡2¡ - 13125 14l35 1511 o 
Rexional Exgrés¡i} · -. 13130 14,30 15;58 16107 
Rexional .14,05 l 5¡2 l l6l35 1711 o 
Rexional Ex12rés 15,30 16,30 17138 18,05 
Rexional 16105 17,2T 18,35 1911 o 
Rexional 18105 19121 201.35 21!10 
Rexional ExQrés 19l30 20130 21)8 22,07 
Rexional 20!05 2-1 !20 22)8 23! 12 
"Réxional 22,00 23 30 - -

. (l) Non circulo Sábados e Domingos. -
(2) Circulo os Venres durante o Curso Escolar. 

(3) Circulo os Domingos durante o Curso Escolar (consultor festivos) . 

(4) Entre A Coruña e Santiago non circulo Sábados e Domingos. a Consulta en Información paradas intermedias e 
circulacións en días festivos. 

INFORMACIÓN A CORUÑA: (981) 15 02 02 
SANTIAGO: (981) 52 02 02 RENFE , VIGO: (986) 43 1 l 14 

~ ' .Á 
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Continua a reubicarse o lbto noutra zona do vertedoiro. A. PANARO· 

. - -

Isabel Tocino reuniuse con.Fraga e dixo que non declaraba zona catastrófica 

O PP non coAquire Cón1prometer .. ao Governo . 
centraf na solución dO vertedoiro de BelÍs 

1 

A presenza na Galiza ·da ministra d~ Meio Ambiente,_ Isabel Toci
no, serviu para confirmar que o Gov.erno central non vai colabo
rar na solución so-problema de~ivado do alude de lixo producido 
no vertedoiro de Bens. A reunión· que Tocino tivo co presid_ente 
da Xunta, Manuel Fraga, tampouco serviu para que este últi
mo convencera á ministra de mudar o seu anúnci9 de inibición. 

A presenza de vários ministr9s 
galegas en Madrid, nomea
damente o de Sanidade, Xosé 
Manuel Romai Beccaria, e .o de 
Administracións Públicas, Ma
riano Raxoi Brei, non serviu pa
ra mudar a atitude do· Governo 
que preside José María Aznar. 

Mália que o PP galega non con
queriu comprometer ao Governo 
central na solución do problema, 
o conselleiro de Política Territo
rial, Qbras Públicas e Vivencia, 
Xosé Cuiña anunciou que a 
Xunta si colaborará, aínda que 
non precisou éomo nen con que 
meios. Neste sentido, a éonse
llaria de Sanidade, nos días se- . 
guintes á catástrofe, dificultou 
os. traballos do concello da Co:-. 
ruña na reubicaci6n dos viciños 
das imeuiacións, en concretó 
duns douscentos residentes no 
povoado do PGrtiño. ·A demora e 
entregar un informe sanitário 
provbcou o agravamento do en
frentamento entre residentes e 
autoridades mun~ipais .. · 

Os labores que se están a reali
zar no vertedoiro de Bens están 
orientados a reubicar o lixo neu
tra. zona da esterquei,ra e ir con
SQl idando unha barreira para 

. conter eventuais novas avalan
chas, pero a'índa non comezou a 
construirse a muralla de conten
ción ·para evit~r derrubámentos. 
No mar, na enseada do Portiño, 
melloraron as medidas para e'ii
tar que_a basura chegue a ex
tenderse. pola bahiq da Coruña e 
que mesmo yaia até o Ferr_ol, 
como sucedeu en dias anterio
res. A proteccióñ iñstalada ini
cialmente foi retirada e.agora hai 
unha rede de douscentos metros 
de lonxitude e sete de altura que 
está confeccionada .con náilon e 
suxeita por un cabo de aceiro. 
Polo de agora, o concello conti-:
nua coa idea de seguir' adiante 

coá xestión do vertedoiro sen 
buscar outras alternativas. 

Os· compromisos da visita da 
ministra á Coruña limítanse a 
"acelerar" a chegada de fundos · 
europeus para financiar en parte 
o selado da escombreira·e rexe
neración do monte de San Pe~ · 
dro de Visma. ·Pero en calquer 
caso, os cartas que Isabel Toci
no anuncióu que poderian che
gar de Europa -non deu garan
tías- nunca pasarán de 600 mi
llóns de pesetas, cando a canti
dade estimada para afrontar o 
desastre son 2.000 millóns. 

Xosé Cuiña, pola sua banda,' di
xo que o plano da Sociedade 
.Galega de Meio ,Ambiente, So
gama, servifá para afrontar o 
problema a curto prazo. A Xunta 
prepara un novo proxecto sobre 
os resíduos sólidos urbanos e o 
31 de Decembro porá en mar- · 
cha unha lei sobre o lixo. O Mi-· 
nistério -de Meio Ambiente. ta
mén prepara unha Lei de Enva
ses e Resíduos de Envases. 

Mentres isto sucede, a Aso
ciación para a Defensa Ecolóxi
ca da Galiza, Adega, puxo os 
feítos en coñecimento do fiscal 
para que averígüe .se hai res
ponsabilidades penais por un 
suposto delito ecolóxico. Cada 
dia que pasa van coñecendpse 
os erros cometidos na xestión 
dó vertedoiro. · 

O Governo municipal coruñés 
A convoc.oú, para o vindeiro ~5 de 

Novembro, un pleno para deba-
ter a catástrófe dé geñs. A reu
nión celebrarase dous meses 
despois· da solicitude apresenta
da pola oposición municipal, es- · 
gotando o. praz6 legal para efec
tuar a convocatória, algo que foi 
contestado polos grupos da 
oposición, que ~onsideraron a 

demora unha falta·.de respeto 
aos mecanismos de partici
pación democráticos: 

Por outra banda, o presidente 
da Xunta insistiu no seu com
promiso de ·seguir adiante co 
Plano de Resíduos Sólidos Ur
banos e de que participe no pro
xecto a Sociedade Galega de 
Meio Ambiente, Sogama, tal e 
como esta constituido o seu ac
cionariado: un 51 o/o .en mans da 
Fenosa e ·o restante 49% en po
der da Xunta. Precisamente a 
Fenosa é proprietária da planta 
dé Meirama onde se vai incine
rar o lixo do Plano de Resíduos'. 

Ainda que .hai tres meses o Par
lamento aprobou a elaboración 
dunha ponéncia conxunta para 
abordar o problema do lixo ur
bano, o PP e o PSOE amosá
ronse conformes en que se tra
balle en función do texto que 
apre$entou 6 PP e que ten a 

. mesma filosofía que a lei actual, 
que contempla a incineración. 

·Planta de transferéncia 
en Lugo 

·O derrubamento · do vertedoiro 
de Bens deu a v.oz de alarma en 
todo páis e a seguridade das 

, esterqueiras está a ser posta en 
dúbida. En Lugo, o alcalde Xa
quin Garcia Diez negou que ha
xa perigo AO vertedoiro de Tei
xeiro, pef-cLanun9iou que en 
1997: estará construida unha es
tación .de transferéncia que xes
tionará Sógama. Nesta cidade 
ven. de entrar en funcionamento 
unha contrata, Urbasei, que 
xestionará "'a recollida de resf: 
duos e ó>proprio .vertedoiro de . 
Teixeiro, ·do que un informe da , 
própria Urbaser dixo que estaba 
nunha "situaqión explosiva". An
te esta afirmación, o ,-alcalde pe-

. diu á empresa que depurara as 
responsabilidades por. ese infor
me, xa que, afirmou, ''Telxeiro é 
un dos vertedoiros máis moder-
,nos do Estado". Para retor.zar 
ésta afirmación, Garnla Diez 
empregou un informe elaborado 
polo e~xeñeir:o municipal.• 

:., 

. 
A privatización 

-dos vertedoiros 
e o seu control 
"O grand~ problema no trata, 
mento e xestión de resíduo ·é 
que cando se quer realizar un-: 
ha investigación acerca deles 

· atópase-case sempre unha 
oposición por parte dos xesto, 
res de vertedoiros e demais 
modos de tratamento de re f, 
duo de todo tipo", estas 
declaracións pertencen ao in, 
vestigador Lisardo Núñez e re, 
cólleas EL CORREO GALLEGO 
na sua edición do Xoves 26 de 
Setembro, cando aborda as 
consecuéncias do 
derrubamento do vertedoiro 
de Bens, na Coruña. 

"Houbo unha época na que se 
nos axudou fortemente neste 
tipo de investigacións [sobre 
os resíduos] -continua a 
dicer- e os resultados son visí, 
beis, corno demonstran as pu, 

. blicacións en revistas de pri, 
meira liña internacional, pero 
iso desapareceu. Non sei os 

" motivos, pero coincide coa 
aparición de xestión por parte 
privadá. Unha vez que isa se 
privatiza, as investigacións ce, 
san, porque, en lugar de facer 
caso aos científicos, fanllo ás 
consultoras, que traballan 
sempre por intereses das pró, 
prias empresa ". + 

Fundos de reptis 
O pasado 23 do mes que 

· andamos, António Sanxoán, 
através da sección Días Conta, 
dos, en EL IDEAL GA~LEGO, 

XOSÉ LOIS f LA REGION 

" 
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arremet.e contr.a o PP e. contra 
Manuel Fraga pola sua polítj., 
ca informativa: ·"Quen dixo · 
axuste, quen dixo recorte. 
NoH- haberá diñeiro para os 
funcionários pero si o hai para 
caralladas. Esta Xunta necesi, 
ta ter permanentemente unha 
esmorga para utilizala de mo, 
tivo navideño e converterse 
e1,1 Papá Noel. Asi pode ter 
comprados aos me.ios privadq_s 
(os públicos xa soh seus), aos 
culturetas, a un fato de cloc.en, 
tes. Tanto.ten a excusa, ano · 
santo, centenário universitá, 
rio, ou un inventado ~ ridícu, 
lo bii:nilenário galego. O caso 
é repartir cartas a cámbio de 
panexíricos en forma de libros 
de luxo, fascículo coleccioná, 
beis, comisarias de 
exposicións. Necesitan alguén 
que apláuda cando se minte 
ou cando e falta á palabra. E 
para iso hai que contar uns 
fundos especiais antes chama, 
dos de reptis". + 

España e 
as suas colónias 
O diário EL PAIS, que empre, 
ga a inclusión de fascículo 
para promocionar a ua venda 
os fins de semana, ven de sa, 
car un coleccionábel coa Guia 
de España, unha publicación 
visual adornada con textos 
que non teñen desperdício. 
Até o momento só foron pu, 
blicadas algunhas partes dedi, 
cadas á Galiza, á que trata con 
absoluto descoñecimento, 
abundáncia de tópicos e como 
se fi r unha colónia de 
ultramar: "Galiza é tamén a 
rexión máis mariñeira de Es, 
paña: tres das suas catro pro, 
víncias miran ao Adántico, e 
a base da sua cociña é o mari , 
co. Galiza combina sabiamen, 
te presente e pasac:J.p. O eu 
terreas ~emasiado e carpado 

paz , 
mansión de 
pedra de rix 
eñ rial. ( . .. ) 

A orixe céltica 
desta terra é 
recoñecíbel 
nun bon 
número de 
vestíxiós 
arqueolóxicos 
e na gaita, ins, 
trumenro tra, 
dional da Qa, 
liza". A guia 
taméF1 intlue 
receitas .dé 
pratos típicos, 
como "as viei, 
ras, [qu~] se 
bañan en salsa 
de tomate e 

. coñac e se 
. asan· á brasa". 
Todo próprio . 
das vellas en, 
ciclopédias 
franquistas.+ 
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Como· se· elimina o lixo na Ga
liza? 

Hai várias -formas de eliminar a 
basura. Unha delas é vertela de 
forma incontrolada, como sucede 
en máis de 250 concellos do país, 
a excepción dun ·grupo de municí
pios que o fan en Compostela e 
Ourense. Un vertedoiro incontro
lado sitúase emiba da terra, nun 
terreo sen preparar. Ás veces es- · 
tá valado e vixiado, pero non dei
xa de ser un vertedoiro incontrola
do. lsto" ocasiona múltiples proble
mas no solo, na atmofera e na 
auga. Contamina o solo e pasa ás 
augas suterranéas. No proceso 
de fermentación da matéria orgá
nica, que é a metade da basura, 
prodúcese un líquidq coñecido 
como lixiviado, que vai ao solo, 
contaminándoo a nível microbio
lóxico e químico, e despois chega 
ás augas baixo chan para rematar 
nun rio. Ademais, moitos vertedoi
ros están incendiados, ás veces 
permanentemente. Os do Grove 
e de Lalin arden todo o ano, e 
mesmo Bens estes dias estaba a 
queimarse en parte. Neses casos 
prodúcense compoñentes quími
cos como furanos , dioxinas, no
móxido de carbono e outros ga
ses tóxicos. En definitiva é un mal 
meio para eliminar o lixo. 

Que outros remédios quedan? 

Un é vertedoiro controlado, como 
en Santiago e Ourense, que con
sisten nun furado no terreo, im
permeabilizalo con PVC ou plásti
co ... para botar a basura en ca
pas moi pequenas, de cincuenta 
centímetros, e prensala, tapándoa 
todos os días. Non coritamina nen 
a milésima parte porque só ·está 
aberta a frente e a proliferación 
de ratas é moito menor. ·Non polu
ciona o solo nen a atmésfera por
que non se incéndia, xa que da
naria a impermeabilización. Os 
vertedoiros controlados non son 
demasiado caros, o de Compos
tela custou 400 millóns de pese
tas. Por outra banda hai que con
seguir que os lixiviados non che
guen direitamente a un rio, senón 
que vaian a unha fosa e que pa
sen a unha depuradora especial. 

Tamén cabe a incineración. 

É a de maiores custos econó
micos e ecolóxicos. Vai superar 
os 40.000 millóns de pesetas na 
Galiza e ecoloxicamente non é 
correcta porque ao queimar a 
basura, aínda que se aproveite a 
enerxia da incineración, des-

·préndese dioxinas, furanos e ou
tros compostos químicos noci
vos, canceríxenos, mutáxenos .. . 
e sóltanse gases que afectan á 
capa de ozono e incrementan,.o 
efecto inverTTadoiro. De todos 
xeitos, Adega non defende nen
gunha das tres alternativas. 

Daquela haberá outra? 

A diminucion, a recuperación e o 
r~ciclado do lixo. Hai que. selec
cionar nas vivencias, con tres ou 
catre bolsas de lixo. Pódese se
parar a matéria orgánica para . fa
bricar un abono especial chama
do compost.. Na Galiza -a única 
planta destas características está 
no Ferrol e o Plano de Resíduos 
da Xunta planea pechala, cando 
no Estado haf 39 .. O vidro tamén 
se pode separar porque repre
senta o 7 ou o 8% da basura. Hai 
várias plantas no Estado peró na 
Galiza non. Co papel, os metais e 
as pillas. sucede o_ mesmo. 

ANOSATERRA 

, . . -

E presidente de Adega 

Ramón Varela · .. 
'Cóf!lpre reciclar o lixo porque é máis barato_ e ten menos custe 

ecolóxico· que inc.inerar' 
*° H. VIXAND.E 

COMO EXPERTO· EN CUESTIÓNS MEIO AMBIENTAIS, RAMÓN VARELA, PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN ECOLÓXICA DA. 
GALIZA, AOEGA, ABORDA O PROBLEMA DA SATURACIÓN DO LIXO, COINCIDINDO COA RECENTE CATÁSTROFE NO 

VERTEDO.IRO DE BENS E PROPUGNANDO A NECESIDADE DE ENC~AR UN PLANO DE RECICLAXE DE RESIDUOS, QUE SE 
OPÓN AOQUE FORMULA A XUNTA, .CARO EN EXCESO E QUE CONTEMPLA COMO OBXECTIVO ÚLTIMO A INCINERACIÓN. 

•. 

A PANARO 

contado, Ternos un·s -meios de planta de compost vale_ 400 mi-
com unicación social que son llóns e-unha de vidro tamén. 
quen_ de tacemos consumidores 
de calque.r' produto en moi pouco Que opiná da situación do 
tempo. Pero fai falta v9ntade po- vertedoiro de Bens? · 
lítica, algo que non existe porque 
o Governo galega non ten de- Bens é. un exemplo do que vimos 
masiado interese en fomentar a de. dicer: unha máa prática na eli-

Pero iso é demasiada presión alternativa do reciclado. q pro- minación de resíduos, que non é 
sobre a sociedade. blema do lixo soluciónase ·con tal, senón que é transladalos de 

duos como fixeron era.. prelúdio . 
·ao que sucedeu. Houbo informes 
en -anos anteriores anunciando o 
p·erigo. Eu personalmente publi
qoei nun libro na Editorial Bahía, 
que se titl}la Os resíduos na Gali
za, e nunha das páxinas falaba 
das avalanchas de lixo nos verte
doiros, e mencionaba aos do Fe
rrol e da Coruña. Pero a isto non 
se' lle fai caso. Ademais non de
bia-~-i&tif'..-tJr:t v.er:tooGiro--incootro-

, . . 6.000 millóns, non con 40.000, lugar, a un sítio xeograficamente 
As soci e_dades pF-e~i:an-s-e- Ele-- _,Go.mG-pr-eie.f'.lde-a-X.u-nta~-:-m-Oi--~nci i.na~ma.Gel'.lar-r-es' -
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lado que estivo botand9 contam
nación ap meio mariño desde hai · 
moitos anos porque non tiña sis
tema de recollida de lbdviados. 

Vigo e a Coruña · so·n as· cida
des que máis r~síd_uos xeran. 

As áreas urbanas son .as · que 
máis lixo xeran: un quilo por habi
tante e dia. A província da Coru- · 
ña xera o 48% ·da basura e Pon~ 
tevedra o 28%. No rural parte da 
basura recíclase. Actuar sobre a 
província da Coruña significa ac
tuar sobre a metad~ da. Galiza. O 
problema máis acuciante estaba 
en Vigo, A Coruña ... nas cida
des. En Compostela comezaron 
a solucionalo .o ano pasado e Ou
rense tamén ten un remédio, aín
da que máis precário. Na Coruña 
hai unha responsabilidade políti
ca do alcalde Francisco Vázquez, 
porque o responsábel da xestión 
de resíduos dunha cidade é o~al
calde, aínda que lago se subcon- . 
trate o servizo . .O concello ten 
que.supervisar, controlar e dar as 
hormas. Por riba hai outra res
ponsabilidade ·maior que é do 
Governo galega. Houbo dous in
tentos de elaboración de planos 

· de tratamento de resíduos e .nen
gun deles levouse acüante. O pla
no actual é unha grande incinera
dora, cun gasto de.40.000 millóns 
de pesetas e que non serve para · 
a Galiza entre· outras razóns por
que · está mediatizado polas pre-

. s.ións das grandes indust~ias e 
grupos· firiariceiros. Perder esta 
ocasión de. ouro é unha respon
sabi l idade polític.a enorme. A 
Xuntá ~stá a ·presionar a ·todos 
para que se aceite o seu plano, 

-cando debería reconsideralo. 

Pero hai ·un problema imediato. 

De?de logo non pasa por sacar 
o lixo dun punto e levalo a outro. 
Ao final o lixo está aí. Cómpre 
buscar solucion para ese verte
doiro e pór en marcha de ime-

. diato un plano de reciclado. A 
planta de cdmpost do Ferrol está 
infrautilizada e se poden pór en 
marcha outras de reciclado . de 
vidro, papel e metais en cinco ou 
seis meses. Con isa solucionase 
o 85% do problema. Para o res
to precisaríase dun vertedorio 
controlado pequeno, aínda que 

. ese 15% tamén podía chegarse 
a aproveitar no futuro; nun prazo 
de un ano ou dous pódese reci
clar máis do 90% do lixo. 

O que fai Vázquez é errado? 

Éo. uñ parche de moitos millóns 
de pesetas. Haberá que evitar 
que a basura sega a cair móntaña 
abaixo1 pero existen meios para 
solidificar o que está a deslizarse. 
Formas de estabilización mellares 
que facer u11ha muralla, , e.orno 
pretende. Vázquez. Logo tarttén · · 
hai ·que tratar de· rebaix~r a altura 
c;lo veftedoiro e montar un contro
_lado nas proximidades d~ Coru
ñá. · Houbo má xestlón do verte
doi~o. _maa . actu~ción para §olu
cionar os problemas ~a aétualida
de e ·non:·hai a medidas para non 

·continuar vertendo lixó en Bens. 
Estase ·a .desperdífciár un_ha op~:>r- . 
tunidade. Fálase de dous millóns, 
_pero con eses cartas hai anos 
que se podia ter un vertedoiro de 
calidade e ·controlado. Non só hai 
qÜe preocuparse do paseo maríti
mo; tamén están dos problemas 

· de infraestrutura básica, como o 
trafamento de augas, que é moito 
máis _completo en Compostela. A 
un rexidor municipal recoñécese 
non só pol9 ·brillante que pode 
deixar unha zona de galerías .. se
nón polos outros elel'!lentos infra
estruturais que non se ven pero 

- que-dan . .calidade de vida.• 

.; . 
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Prima o. baremo académi~o sobre o económico para acced~r a un ha residéncia 

HabitcÍcióris, para· Os. listos 
~ PAU-LA BERGANTIÑOS 

O curso 1996-97 inaúgurase na 
Universidade d.e Santiag~ de 

, Compostela coa confirmación, a 
través dun informe encargado 
-polo reiterado de Dario Villanue
va, de que son os estudantes . 
con menos recursos económicos 
os máis perxu9icados polos crih~.
rios de adxudicación de pr.azas 
dentro do Sistema de Residén
cias· lnt~grado (SHI) estrenados 

. o cµrso pasado. A clausura do V 
Centeilário da USC veri seguida 

·da confirmación de concesións 
de prazas en función dun .. bare
mo que, en coñtra dos obxecti
vos cos que se criara 0 SRI, pri
ma os recursos académicos fron
te aos económicos. Súmase a is
to o encarecemento dos précios 
dos cuartos e ás denúncias por 
parte dos estudantes da falla de 
democracia no funcionamento. in
terno das residéncias estudiantfs~ 

O informe el~borado polo Depar
tamento de Estatística e de ln
vestigacíóns Operativas da Fa
cultade de Matemáticas da USC, 
para avaliar as consecuéncias· 
dos novas critérios de adxudica
ción de prazas. do ºSRI, demostra 
que o novo baremo posto en 
práctica polo reiterado de Dario 
Villanueva beneficia as persoas 
con mellares puntuacións acadé
micas en perxuizo dos estudan
tes con menos recursos econó-

. micos. Nas estatísticas elabora
das demostrase, por exemplo, 
que un alumno cunha renda su
perior a 350.000 pesetas e unha 
media dun 7 ten preferéncia fron
te a un alumno con menos de 
250.000 pesetas de renda e máis 
dun 5 no seu expediente. -

". . .' 

Peche na Casa da Balconada no curso 94·95. Os estudantes exixian que non se modifi· 
caran os critérios de acceso ás residéncias universitárias e trataban de impedir o derru· 
bo dos pavillóns do Burgo. A PANARO 

A necesidade de máis prazas 
. d~ntro do SR! que permit~o a 
entrada aos estudantes con 
menos recursos económicQs 
súmase· o progresivo incremen
to dos seus prezos. Namentres 
o reiterado segue ·sen cuinprir o -
acorde polo se comprometeu 
hai dous anos a estabelecer no 
Monte do Gozo prezos seme
llantes aos que se ofertaban 
nos pavillóns do Burgo, derru
bados a finais dQ curso 94~95, 
os estudantes terán que pagar 
durante este curso até 23.000 
pesetas por cuarto. Por outra 
banda, mália as peticións feitas 
no seu dia pola Plataforma por 
un Sistema de Residéncías In-

. tegrado Público e de ·catidade .o 
complexo do Monte do Gozo e 
a residéncia Baixo Miño de .Lu-

go, seguen a ser xestionadas 
por entidades privadas . 

Criticas Cio 
·fundonamento interno 

No seu balance sobre o funcio
n amento interno dos centros 
durante o curso pasado, os Co
mités Abertos de Faculdade · 
(CAF) e o Movemento Estu
diantil Universitário (MEU), criti
can a ialla de democrácia inter
na. En residéncias como o 
Monte .da Condesa ou o Coléxio 
Maior Fonseca foron denuncia
dos reiteradamente-casos de in
cumprimento; por parte dos di- · 
rectores-e subdirectores, do Es
tatuto do SRI e das Normas de 
Réxímen Interno aprobadas po-

. las asembleas de residentes.+ 

'. . 
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Cara a cara 

_H- . ai tipos con sorte. Poucas per~o~s poden gabar,se de teren f¡, 
· ,. tado· aos -Óllos-a per.soeiros históricos, deses-que se estudan 

_ - obrigatoriamenl:e nos planos de estudos, sexan da eso, de on, 
te ou de mañá. Respirar durante uns segundos o mesmo ar, compartir 

_ igual metro cuadrado .riun universo de millóns de hectárea , xunto 
· -cos homes que ocupan_o ponto mais alto no escalafón do poder. En 
San Caetano traballa un deses elexidos pola fortuna. 

Hai uns meses participou nunha viaxe das que din para e achegar á 
realidade Cubana e similares. Despois de recorrer toda a lila r partin, 
do libreta , lápices e medicamentos caducado , nunha mañá d resa, 
ca de ron e guantanamera apareceu o Comandante no hall d H teL 
O turista solidário tropezou,se con Fidel na porta principal; Como le 
va compañero .. ., unha fot con t do o grupo, incluido dous escoltas 
morenos en primeiro plano e fartura de moj ito para un ha boa tem, 
pada son a prova do encontro co irmao de Raul Castro. 

A segunda coincidéncia foi nun elevador. Cando se fechou a porta e 
mirou para os seus acompañantes, a saliva convertiu, e,lle en ce, 
ménto e as maos ficaron pegadas á altura dos cadrí . Eran Fraga e o 
seu escdta. Nos dez segundos que durou o traxecto ninguén abriu a 
boca mais os pensamentos podían adiviñar,se nas olladas; teño que 
amañar isto da próstata ... , qué dema iado ayer a ciento cincuenta por 
la Gran Via ... , pois é verdade que é cabezón .. 

A nómina de aparecidos con;plét.a,se co herdeiro da Coroa española. 
En plena plaza do Ofaadoiro, rodeado de gorilas, lambecús e alaban, 
ceiros produciu-se o cruze. Don Felipe saudou protocolariarnente a 
un fato de cidadáns que exercian livremente o seu dereito a mandato 
a pasear ao vertedouro andante de Bens, encanto a sua garda persoal 
os enchia leg;;i.lmente .a ostias. 

O vindeiro obxectivo ,do procurador de encentro casuai é o mátei, 
ro do Deza. Avondará,lle con poder apertar,Ue a mao para e decatar 
do estado de descomposizón política do interfecto.• 

-GALLAECIA NON· FULGET 

Depois. de quinhentos anos a Universidade . 
de S~tiago (ou, G que é o rnesmo, a Univer, 
sidade galega, pois -até a década dos oitenta 
<leste sécukl a de Santiago era a única Uni, 
versidade existente na Galiza) tem mna asig, 
natura pendente, já que ainda nao é um cen, 
tro de fonnac;ao de. cultura nacional galega. , 
Com efeito, hoje em: dia quantos ·professores 
e alunas usam o galega nas diferentes activi, 
dades académicas, que peso tem a problemá, 
tica da formac;ao ~oci?l galega nos planos de 
estudo e n-as ·especialidades· das diferentes ca, 
rreiras, quantos trabalhos de investigac;ao re, 
alizados nas Urüversidades galegas contri, 
buen tealn.iente á conversao da Galiza numa 
comunidade nacional moderna? Nao é ·pree::i, 
s9 fazer nenhüm inquérito para saber que es
sas quantidades sao numericamente míni, 
mas, testimunhais, e com fonnas nominalís, 
ricas, protocolárias oü litúrgicas. Em contra 
da divisá renacentista Gallaecia fulget (Galiza 
brilha) -que s.e.rviu. de lema .para a cele, 
brac;ao do V Centenário da Universidade de 
Santiago-, Galiza nao brilha nas Universi, 
dades existentes na Galiza ou pelo que brilha 
é, precisamente,-pela sua ausencia. 

XAVIER VILHAR TRILHO 

modernidade científica que é universal. Te,
mos que desfazer tal falácia argumentativa. _ 

Precisamente, te.m sido naqueles momentos 
nos que na Universiaade de Santiago apare, 
cem síntomas de modernizac;ao, em redor dos 
anos 20 ·e 30 deste século, quando também a 
Universidade galega se tem aproximado, nao 
por acaso, á cultura galego,portuguesa CQm a 
criac;ao de instituic;6es ligadas a tarefas de in, 

_imbricac;ao na sociedade) acerca do papel da 
Universidade; surgimento el.e uma sensibilida, 
de social (compromiso coma questao social) 
e política de novo esti lo ( extensao das po, 
sic;6es republicanas, democráticas e naciona, 
lista galega} em sectores significativos dos 
membros da comunidade universitária; e in, 
corporac;ao ainda que minima, da mulher á 
Universidade (entre 1919 e 1927 licenciam, 
se as primefras mulheres em Medicina, 

vestigac;ao relacionadas -
com o país: Instituto de 
Estudos Regionais, lns, 
tituto de Estudos Portu, 
gueses, Seminário de Es> 
rudos Galegas·' e a 
Missao Biológica de Ga, 
liza.de Cruz Gallástegui. 
Foi nesses anos, nos que 
se verificou uma m_t.1, 
danc;a' qualitiativa na 
Universidade de Santia, 
go, por causa de urna sé, 
ri~ de factores: maiOr 
formac;ao científica do 
quadro professoral; cres
cimento demográfico do 
alunado, que necessita, · 
va espac;os para uma,for
mac;ao integral (projec, 
to d.e con truc~ao da 
Res idencia U niversitá, 

,.E . 
. sses anos vinte, trinta 

do ·presente século 
demonstram ... nos que tudo 

está ligado: a 
modemiz~\:ªº do país, o 

auge da qu~lidade 
científica _o inicio da 
·construc\:ªº de urna 

cultura nacional galega -
moderna" 

Farmacia, Ciencias e fi, 
losofia e Letras, matri, 

. cula,se em Oi.reito a 
primeira aluna e acede, 
por prirne'ira vez, uma 
·mulher ao cargo de pro, 
fessora au~iliaHempo, 
ral na Facultade de Fi, 
losofia e Letras). 

Esses anos vinte, trinta 
e actuais i:!o presente 
século demonsttam
nos -ern contra da 
ideia, própria do gale
go colonizado, de qu e 
urna Universidade ple, 
n amente ga leg u izad a 
se ri a um centro pro, 
v in cian o e fo lklór i, 
co- que tudo está li
gado: a modem izac;ao 

superiore e o nascimento de urna tenden, 
cia política nacional gal ga e dem crática. 

A verdade mais que univer al é concreta. 
A Universidade de Santiag , a Univer ida, 
de galega, tem que chegar a ser urna Unidi, 
versidade , quer dizer, urna Universidad 

. universal .(que busca a unidade univer al da 
verdade) e urna Universidade di ver a, (urna 
Universidade que bu ca a verdade desde a 
concreta diversidade galega). A divisa de , 
sa Unidiversidade poderia s<a aquele lema 
ecologista de "Pensar globalmente e actuar 
localmente". O "pluralista politeismo tri, 
bal" revela,se, depois de tudo, como muito 
menos nocivo para a busca da. verdade e 
para a convivencia democrática do que o 
afá universalista abstracto do "moneteísmo 
cosmopolita". Como dizia Tolstoi, "se que
res ser internacional vai á tua própria aldeia". 

.,A Universidade de Santiagq nao tem sido 
nein é ainda um factor de nacionalizac;ao, 
quer dizer, um factor de construcc;:ao de 
uma cultura nacional galega, como, ~o seu 

Há gente w1iversitária de espíritu académico 
puro e cosmopolita (mas que nao por isso dei ~ · 
xa de estar inserida na cultura espanhola, 
com a que se identifica) , que, quando se faJa 
de que a Universidade tem que ser galega, es
candaliza-se, pois para esta gente esse seria 
um objcctivo provinciano antiuniversitá rio, 
dado ·que a Universidade, como instituic;ao 
buscadora, por acima de tudo, da ve1:dade, es
taría (de gaiegui::aMe) érn contradic;ao cóm a 

.ria, exi tente hoje no campus Sul) e Faculta, 
des novas ligadas á realidade económica do 
país (como a de Veterinária); difusao entre 
todos os estamentos universitários de urna 

clo país, o auge da quq_lidade científica da 
sua i nst i tui~ao univecsitári a , o inic io da 
construq:ao -de urna cultura nacional gale

. tempo-, fo ram as Universidades de París pa, 
ra a Franc;.a, Salamanca e Alcalá de Hena, 
res para a Espanha ou Coimbra para Portu, 
gal. Esperemos que nos próximos seguintcs 
c¡uinhen tos anos, quepo sa viver a U niver, 
sidade de Santiago, esta tenha tempo sufí, 
ciente para· cumprit o rol de Universidade . 
nac ional galega, de con stru tóra de urna cul, · 
tura n acional galega e rnode~Tla . + 

~ hova mentalidade (modemizac;ao científica ·e 
ga moderna, a aparic;ao do coniprornisso so, XAVl ER V1LHAR TRILHO é Professor 
cial, a ' ihco rpb!-a:c;ao~ da mulher -ad estudos' ~ '• ,. 1 · i•. • i -1 'd; U!ll~er¿iclade de'S~uítfagó' d·~c'o~pÓs-tela 
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O acordo do governo .munici
pal da Fonsagrada no que se 
solicitaba da Consellaria de 
Agricultura a cesión dos lo
cais das vella cámaras agra
rias para uso dos sindicatos é 
ignorado pola Xunta de Gali
za. O deputado do BNG no 
Parlamento Emíilio López 
apresentou unha pregunta á 
Mesa do Parlamento na que 
exixe qüe o Governo autonó
mico explique cales son as ra
zóns que impiden que a Xunta 
ainda non efectuara a cesión 
do edifício. Desde que o patri
mónio propriedade durante a 
ditadura do antigo sindicato 
vertical lrmbndades de Labre
gos e Gandeiros foi transferi
do as Comunidades Autóno
mas os sindicatos reivindican 
da Xunta de Galiza poder utili
zar parte destes espacios. 

-GAUZA 
ANOSATERRA 

1-_ .• C~MARCAS 
...... -~ " ~,.... . 

Para o SLG a non recuperación para o agro do património das Cámaras Agrárias fn:a o restabelecimentó pleno dos direitos e liber· 
dades usurpadas polo ditodura. A: IGLESIAS 

A corporación municipal, presidida por Unión do Município, remitiu a petición ao.Governo 

A Xunta impede que os sindic'atos 
usen os locais da Cám~ra Agrária de Fonsagrada 

Emilio Lbpex Pére1: presentou no Parla· 
mento unha pregunta a respeito do potri· 
mónio do Cámara Agrária da foj1sagrada. 

-0- P. BERGANTIÑOS 

Un destes casos é o de Fonsa
grada que cun baixo e duas 
plantas de case 200 metros 
cuadrados por planta ten capa
cidade para albergar aos sindi
catos e a outras actividades 
agrarias. Os acordes plená
rios, nos que o Governo muni
cipal , presidido por Bertin De
za, de Unión do Município, de
cidiu, en contra · da vontade 
dos concelleiros do PP, remitir 
a Conselleria de Agricultura a 
petición apresentada por Xó
venes Agricultores, Unións 
Agrarias e o Sindicato Labrego 
Galega, non toparon eco no 
Executivo galego. 

"A pesares de teren sido trans
feridas as competéncias sobor 
deste património á Comunida
de Autónoma -explica Emilio 
López- o Govemo semella es
tar estudando como non ·entre
gar estas o.ficiñas para usos 
sindicais, edificios que ou ben 
están sofri.ñdo un deterioro 
progresivo ou están sendo in
frautílizados". Baixo a sospeita 
de . que as intencións do Go
verno galego son contrárias a 
regular, neste caso en Fonsa
grada, a utilización dos locais 
das Gámaras, o deputado do 
BNG exixe da Xunta que expli
que cales son os "preceptos 
tegais" ou as "razóns de tipo 
ideolóxico, relixioso ou metafí-

AUTOVIAS, ESA VENDA 
LOIS DIÉGUEZ 

-
sico" -que He impiden ao Exe-
cutivo satisfacer as peticións 
dos sindicatos agrários. 

Até _o de agora a Xunta de Gali
za non acedeu a ningunha das 
peticións destás organizacións 
Ainda-que en moitos dos casos 
es sindicatos só reclaman o uso 
a tempo ·parcial, os espácios · 
concedidos até o de agora só re
cairon en mans do concellos. 
Neste sentido o Sindicato Labre
go Galega mantén que nos úni
cos casos nos que a Xunta se 
mostrou favorable a cesión foi 
en vilas pequenas e nunca en_ 
cabeceiras de comarcas, moito 
májs importantes para a organi
zación racional <;:Jo sector. • · 

Adoita-~e dicer que o progreso ten que levar 
forzosamente o seu tributo de desfeita. A fra
se, en -si, xa mete medo, pois aceitá-la impli
ca, por definición, o non reaxir para atallá-lo. 
As· definicións tan absolutas le:van-se neste 
tempo dun xeito que non admite discusión. 
O vágado da modernidade cara ao século XXI 
está impoñendo auténticas barbaridades) está 
destragando tanto futuro que, os que veñan 
detrás de nós quedarán horrorizados ante esta 
insensibilidade criminal de bos rendementos. 
Asi, dicer hoxe algo en contra da CE é ana
tema; criticar este sistema democrático .que 
sufrimos, inconsciéncia mortal; e pedir que 
eses mostros de autovias non nos enterren, 
tolémia de reti:ógados . 

cOJ;n.probar como desaparecen imensas carba-
! lle iras, prasfos e regatos ... a orografia natural 

dunha terra húmida? E quen se achegou a B_~ 
gante para ver: como o paso da autovia anda a 
tremar sobre un terreo de braña, e ·como, par-o, 
atallá-lo, se enchen de entullo as sonadísimas 
Lagoas de Riocaldo? Porque unha causa é di
cé-lo como eu estou facendo agora, e outra ve
lo; ve-lo na re~.lidade que fai arreguizar até a 
persoa máis indiferente. 

poucos amos europeos e os ~eus peó.ns n~ti\'.OS) 
amola, doe a adaptación daqueles .que tefien a _ 
.abriga de combater o irracional e retrógrado. , 

Pergunto eu se non hai outras alternativas a 
este modelo de anchísima estrada. Na chaira 
ou na montaña, ten que -levar as mesmas ca
racterísticas? En país de latifúndio ou minifún
dio, tamén? Os trazaaos han ir forzosamente 
polos lugares máis ricos e fermosos? Teñen, as 

As autovias, din, son imprescindíbeis se non autovias, para ser realidade, necesidade dé des-
queremos quedar aillados· do resto do mundo. trució~ do tren, do barco ou do avión? O can-
Pode ser. Mais, quen se achegou ao Val do to das transnacionais volve-nos a todos tan ca-
Neir~ para ver esa fenda mortal que vai arrui- ladiños, insensíbeis e cegos? Quizabes si, e isto 
narvales e riqueza? Quen se rneteu palas vali- é o horror, pois máis que a desfeita (inevitá-

:ñ<!SA4,cr, 1)9~ lt;v,an:a. f??~c¡::em~~ e Pedrafita para . ; , }?el, aq parecer, par~ a~e.gurar os . inter~ses duns _ 

Son dos que van valentemente cara adiante, 
avanzando nos tempos. Por iso digo o que di-

- go . Mais é posíbel que os verdadeiramente 
avanzados de cara ªº futuro, sexan rn::ste mo
mento combatidos como auténticos freo& do 
progreso. As autovías, hoxe, na Galiza, fan-se 
asi por iso, porque pasan por aqui, este "País 
del Noroeste", este País de ouvidos aos cantos 
de sirena .. Por algo a esa navallada que nos fai 
sangrar lle chaman "Autovia del Noroeste" . E 
pode acontecer que cando, definitivamente, : 
teñan destruída a nasa economía, sexan elas 
un camiño para os turistas que veñen aqui' a 
comprobar nos museus que un dia houbo un 
País e unha xente que acabou por desaparecer 
debido ás feridas agrandadas tamén polo seu 
extremado silenzo acobardado.• 

LOJS Ü!ÉGUEZ é escritor 
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Pendenté a liña hrroViária 
Marin·Pontevedra 

Desde os anos 70, o 
proxecto de conectar por 
tren Marin e Pontevedra 
deixou a pegadé;l de pontes 
e viaductos construidos pe
ro aos que lle falta a insta
lación das vías. No ano 
1903 e, máis tarde , na dé
cada dos corenta, propúxo
se este proxecto para 
conectar a vila de Marin co 
eixo A Coruña-Pontevedra
Vigo e os estudos que se fi
xeron posteriormente amo
saron a rendabilidade desta 
obra. O BNG leva agora es
ta.iniciativa ao Parlamento 
xa,qu9 consider~ que serví 
ria para potenciar as posibi
lidades comerciais c;io porto 
e abaratar-O tránsito de 
rr:iercadorias. • 

Viciños da Veiga 

contra .un vertedoiro 
Viciños da parróquia de 
Pradolongo, pertencente 
ao concello ourensán da 

-·· veiga, ievan várias sema
nas manifestando a sua 
oposición á instalación 
dun vertedeiro a 700 me
tros de distáncia das· 
vivendas e que ademais 
contaminaria vários 
manantiais. O alcalde Vi
cente Garcia pretende 
aproveitar o lugar ocupa-

~ do por unha vella canteira 
para a~umular o lixo do 
concello. O Servizo de . 
Protección da Natureza 
considera inapropriado o 
lugar elexido. Un 
portavoz veciñal sinalou, 
por outra parte, a A Nasa 
Terra que desde que se 
deron as protestas o 
alcalde, pertencente ao 
Partido Popular, tomou 
várias represálias contra 
os veciños, entre -elas a _ 
de deixar de recollerlles o 
lixo durante quince 
dias.+ 

Estuda_n privatizar parte 
da Radioloxia 
do ho5pital de Ferrol 

- A Conselleria.de Sanidade 
13>oderia privat!zar parte do 
Servizo de Radioloxia do 
·complexo Hospitalário 
Arquitecto Marcide-Novoa 
Santo, segundo denunciou 
a CIG - Saude da comarca 
do Ferrol. O que parece ser 
"un·· simple estúdio de nece
sidades sanitárias" poderia 
desembocar en breve espa
zo de tempo na instalación 
dun equipo de Resonáncia 
Magnética xestioriado por 

· capital privado. Segundo 
datos manexados pola cem
tral sindical, durante este . 
ano a Conselleria de Sani
dade adxudicou 1.1651 mi
llóns de pesetas ao lnsituto 
Galego de Medicina Técni
ca (MED-TEC) para xestio
nar diferentes ámbitos da 
asisténcia sanltária pública 
galega. t . . . , ,' · 
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Endesa, Fenosa e Citroen manterán o seu domicílio fiscal en M~drid 

O Governo central rexeita de plan,o 
as· propostas financeiras galegas· 
* PAULA CASTRO 

Xosé Manuel Beiras afirmou 
que se está a criar un clima in
formativo que "imposibilita to
da forma de diálogo", acusan
do á Xunta de "fraude infor
mativo" cando informa do ti
nanciamento. O lider do BNG 
sinalou tamén que na última 
reunión do Consello de Políti
ca Fiscal do Estado "non se 
modificou nada relevante ·do 
que xa era o modelo inicial 
proposto polo PP", ao tempo 
que se teria observado, se-

. gundo Beiras, un "acatamento -
submiso" por parte da Xunta. 

En roda de prensa celebrada o 
pasado 26 de Septembro, o li
der nacionalista enumerou as 
cinco propostas do BNG rexei
tadas xa no parlamento gale
ga. A primeira facia referéncia 
a que o sistema de financia
mento polo que agora se opta 
non· deberia atrancar unha po
síbel evolución cara un estado 
federal ou confedera!. A segun
da pedia que os mecanismos 
para lograr a autonomia finan 
ceira non queden restrinxidos 
ao IRPF. En terceiro lugar fa
ciase referéncia a débeda his
tórica de Galiza. O seu rexeita
mento, segundo Beiras, signifi
ca graficamente non recoñecer 
a situación de desventaxa da 
que parte a nosa comunidadei 
En terceiro lugar, o BNG, pedia 
que a Xtmta recurrise ao Tribu
nal Constitucional no caso de 
que non fosen aceítadas as 

On:a foi acusado por X.M. Beiras de cometer fráude inteledÚal. 

propostas que presentaba Gali
za. A cuarta proposta naciona
lista, rexeitada polo parlamento 
galego, aludia a que o sistema 
de financiamento non deberia 
quedar nunca subordinado ás 
exixéncias do Tratado de Ma
astricht, en canto colisionasen 
coas necesidades de desenvol
vemento da comunidade auto
nónoma galega. 

Pór último o BNG exixia· un in':.. 
cremento paulatino do reparto 
dos recursos a favo\ das na:-

Sen autonomia financeira, 
pero ·con n1o~opólio informativo 
Xosé Manuel Beir_as 'e Xesús 
Vega Buxán, ambos deputa
dos nacionalistas desmiuzaron 
un modelo de Hnanciamento 
tan dens_o como importante pa
r.a o fl)turo. Pero a sua queixa 
principal foi para a información. 
Grupos parlamentares corno o 
SNG que se. esforzaron por · 
acadar un consenso mínimo 
non foron informados, até tres 
dias despois, das 
resolucións- to-

a Xunta. E dicer que de un tótal 
de 800 mil millóns, a autonomia 
financeira non abranguera a 
máis de 120 mil. Do famoso 
30% do IRPF, a Xunta sé terá 
capacidade normativa de xeito 
inmediato sobre a metade. 

Das cinco propostas do BNG 
consensuadas en Galiza nen
gunha foi aprobada. Empresas 

como Fenosa 
ou Endesa das 

D~s cin~o 
propostas · 
do BNG 

Póntes seguirán · 
cotizando en 
Madrid. Aznar 
texeita con toda 
cbntundéncia a 
cesión do IVA e 

madas polo Con~ 
sello de Política 
Fiscal e Financei
ra. Orza e Fraga 
xogaron todas as 
bazas posíbeis
para difundir a in
formación ao seu 
gasto. Segundo 
Orza, Galiza con
tará con 50 mil 
millóns· máis nos 
próximos anos, 

consensuadas en 
.Galiza nengunha 
foi aprobada. 

doutros impos
tes ás comuni
dades autóno
mas. Eran pon
tos claves que 
sé a desinfor-

pero non dixo cal 
será o incremen-
to dos demáis. 
Todo aponta, segundo Beiras, 
a que este modelo. tenda a un 
incremento das diverxéncias. 

A autonomia financeira de ver
dade redúcese a un 40% dos 
chamados · recursos incondicio
nados que son menos do 50% 
dos recursos totais que manexa 

mación conse
guiu' disimula,r. 
E todo nun mar-
co económico 

xeral que mostra que, por pri
meira vez, as rentas de traba
llo serán inferiores ao 50% do 
total. lso si, Cuiña conseguiu 
agora unhas fragatas que, en 
realidade, xa estaban acor
dadas desde o inverno pasa
do. Outra das ventaxas do uso 
monopolístico do tele-fax.• 

cionalidades históricas, en detri
mento dos atribuidos ao apare
llo central do Estado. Beiras 
considera que sen esta condi-

~ ción a financiación global está 
Qondenada á guerra dos "agrá
vios comparativos". O lider na
cionalista calificou de "engano
sas e falaces" as promesas de 
Orza de maior autonomia finan
ceira, mantendo fixos os cupos 
qúe van para as autonomias e 
para o Estado. 

Pápel mollado . 

Xosé Manuel Beirás referius~ 
tamén ás 17 resolucións apro'
badas en Santiago, rexeitadas 
na sua maioria en Madrid. A 
primeira ·delas solicitaba que o 
IVE, os impostes sobre consu
mos especiais e o imposto de 
matriculación fosen cedidos á 
Comunidade Autónoma. Era 
unha das máis importantes e 
foi desestimada. Tamén foi re
xeitada a terceira que pedia, 
ainda que· através dunha escu
ra redacción, que as empresas 
que -realizan as suas labores en 
Galiza paguen os impostes 
nesta comunidade. Mesmo se 
poñerán trabas ao traslado de 
residéncia "para evitar os parai
sos fiscais". 

O portavoz nacionalista sostivo 
ademais que .a -proposta de que 
o modelo aprobado non ofereza 
menos· recürs-os .que o actual 
será válida. sé momentane
ámente, pÓis o desequilíbrio iria 
incrementándose ano a ano, to
da vez que non se r;ecoñece a 

· débeda acumulada e o modelo 
que agora se asume poténcia_ 
as diverxéncias e noºn corrixe-os 
desequilíbrios. 

- ' 
Como anécdota, Beiras apontou 
a aprobación do Fondo de Nive
lación de Servícios para as co
munidades deficitárias, un fondo. 
que sé contará con 1.0 mil mi
llón~ de pesetas a repartir entre 
todas as comunidades e que, 
segundo o líder nacionalista es
tá destinacio a contentar "a Iba-· 
rra e aes seGtores máis centra
listas do PSOE".+ 
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Terrorismo económico 
MA.NUELCAO 

Hai anos, cando o antiimperalismo mantifia todo o seu senti
do, resaltábase o importante papel do lumpen arxelin6 na loita 
contra o colonialism0 francés. Certamente, eran outros tem
pos. No tnundo de hoxe despois da caída e desprestixío do co
munismo e inmersos os países daquela tomados como modelo 
en guerras civis, ditaduras, lupanares ou fundamentalismos vá
rios xa podemos-dicer que as "vangardas" asentadas no lumpen 
e lideradas por alumeados conducen aos povos con seguridade 
e decisión temerária ao máis absoluto dos desastres. Aquelo de 
"estamos ás beiras do abismo, demos un paso adiante" é practi
cado máis veces do desexábel en moiros países do mundo. In
teresa tomar nota por se nos tenta o demo. 

-
É de seu o povo galega pacífico e tolerante, desconfiado e prag
mático. Salvo episódios no que a razón e ve obturada polo 
máis fondos sentimento e paixón a violéncia na Galiza é de ti
po individual e ten as mesmas pauta e causas que en calqueira 
outro país do mundo. Coñecido é o interese dos meios de comu
nicación que operan sobre Galiza en resaltar o e porádico uce
sos violentos que acorren no médio rural coa torticeia int nción 
de confundir tomando a parte polo todo e apre entar a n po
-vo como atrasado e violento. Ainda hoxe cando relatan un uce
so poñen en galega as verbas do pre unto criminal mentras can
do se trata dun evento festivo usan invariábelmente o español. 

'Poucas veces o povo galega preferiu a vía violenta ao longo da 
história. Só en casos límite e cando era a única forma de actuar 
e sempre para defenderse. No mundo de hoxe, o cidadán galega 
sabe que a violéncia é unha via marta que ó pode perxudicar. 
Actualmente, o terrorismo é a principal das formas que toma o 
comportamento violento. Ao ser realizado por grupos pequeno 
e esporadicamente non necesita o apoio masivo da povoación e· 
permite que determinados grupos ·sociais se expresen. Non é difí
cil realizar un acto terrorista pero tampouco o noso povo, ou ca
pas significativas do mesmo, se sentiu atraido por estas prácticas. 

Ultimamente, está a poñerse de moda o terrorismo económico 
que ten como finalidade básica actuar sobre os recursos e as ex
pectativas económicas dunha determinada zona. O terrorismo 
económico está a ser tan efectivo como a matanza de persoas. 
Curiosamente, os obxectivos económicos son tamén os preferi
dos nas guerras máis actuais. Ao horror das matanzas de civi 
contrapónse a destrucción "limpa" de vías de comunicación, 
infraestruturas, bloqueo comercial, etc. USA pode mandar un 
pais a Idade Media destruindo un capital físico que tardará 
anos en recons.truír sen perigo <liante da própria opinión públi
ca (Irak, Bosnia, .etc.). 

A recente actuación de ETA en Galiza poderia encadrar 
neste novo modelo de terrorismo económic poi bu ca ate
morizar á povoación e desalentar aos vi itante co obxectiv 
evidente de perxudicar economicamente a determinadas zonas 
turísticas. A eleición dos obxectivos segue a mesma lóxica que 

. neutras parte.c; do Estado sendo en Euskadi onde se manifesta 
con maior claridade a preferéncia pola destrucción de activos 
económiEos (mobiliario urbano, autobuses, fábrica e estable
ce~entos comerciais, etc.). + 

'Está'ª poñerse de moda o terrorismo 
económico que ten como finalidade 
básica actuar sobre os recursos e as 

expectativas económicas dunha · 
determinada zona" 
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Denúncia a CIG·a raíz da polémica da~ fusións 

As caixas do Sul fan investimento especulativo 
O investimento creditício nas 
caixas do Sul marcha para tóra 
en investimentos que 'nada te
ñen que ver co desenvolvimento 
económico do país, segundo se 
desprende un informe da CIG 
emitido a raíz da polémica da 
fusión das tres caixas do Sul. 

O investimento creditício nos 
sectores económicos básicos 
(agricultura, indústria, comércio e 
pesca) das tres caixas do Sul 
nunca supera o 9,3% en relación 
cos recursos alleos captados e, 
segundo os Gasos, reducíuse até 

o 66% desde 1989. lsto significa 
que, do aforro galego nas tres 
caixas do Sul. menos de unha 
décima parte dos empréstitos far 
destinado a financiar proxectos 
empresariais relacionados cos 
sectores básicos da economia. 

CaixaVigo é a ~ntidade· quemáis 
cartas inviste nos sectores eco
nómicos básicos, pero a porcen
taxe só é do 9,3 e coñeceu unha 
diminución desde 1989 do 
39,6%. Caixa Ourense é a se
g u i nte , cun investimento do 
6,3%, pero cunha redución do 

64,7% a respeito do mesmo ano. 
Por último e'stá a Caixa Ponteve
dra, que só ten un investimento 
creditício do 2;65% nos sectores 
básicos e que coñeceu un recor
te do 66% desde 1989. 

A Federación de Banca, Aforro, 
Seguros e Oficinas da CIG, ao 
dar a eoñecer estes dados, mani
festou que non está en contra da 
fusión das caixas do Sul, pero 
matizou que exixe determinadas 
condicións: o mantenimento dos 
pastos de traballo, a mellara da 
xestión aparellada a acadar un 

rraior compromiso [10 desénvolvi
men1ó económico e industrial -do 
país e rachar a actual política cre
dití cia para pular polo "investi
mento nos sectores produtivos in
trínsecamente galegas". 

Por último, a CIG-suxeriu que os 
rep_etidos anúncios de~ ftis~ón 
das caixas non son máis que a 
representación dunha "función 
xa coñecid?", na que "como 
sempre a realidade mestúrase 
cos desexos e cos interestis po
líticos e caciquis dos colectivos 
interesados".• 

ACCION 
EN GA11CIA 
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B o L S A s 
700 MILLÓNS PARA A AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS NO ESTRANXEIRO 

Un ano móis, a través da nosa FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, 
concédeselle a 25 xoves licenciados galegos bolsas de estudios para que 
perfeccione.!' os seus coñecementos cos programas educativos móis avanzados 
das universidades estranxeiras de máximo prestixio. 

Nas sale convocatorias celebradas, dotámo-la programa de bolsas con 700 millóns 
de ~s para matrículas universitarias, gastos de estadía e manutención, seguros 
de enfermidade e accidentes, compra de !ibros e viaxes de ida ... e voila. Porque 
os nosos estudiantes, ó recolleren a súa bolsa, adquiren o compromiso de regresar, 
con todo o que saben, para devolvernos toda a acción en Galicia que poidan 
desenvolver e da que tódolos galegos sexa~os beneficiarios. 

Relación de Bolseiros e Estudios que van realizar en Estados Unidos: 

Blanco Pillado, José Juan, "Master's Degree en Física de Partículas". Fariña 
Mouriño, Montserrat, •Master in Business Administration". Galdo Míguez, Isabel, 
"Master in Civil and Environmental Engineering". García Berdeal, Irene, "Master 
en Oceanografia Física". García Ferreiro, Tomás, "Master in Health Policy and 
Management". González Ganzálft, José Moría, "Doctor of Philosophy in Compuler 
Science" . Piñón Freire, Susana, "Master en Interpretación de Linguas". Saez 
Ramírez, Javier, "Master in Ocean Ships Systems Management Program". Torres · 
de Benita, María Luisa, "Master en Belas Artes". Varela González, Ana· José, 
"Master in Business Administration". 

Relación de Bolseiros e Estudios que van -realizar en Europa: 

Alonso Femández, Nuria, "Estudios Superiores de Pedagoxía Musical". Álvarez 
Tamés, Paula, "Investigación sobre Dereito Internacional Privado: as súas 
implicacións económicas e comerciais". Barros Guertón, Javier, "O.E.A. Diplome 

- d'Estudio Apprafondies en Urbanisme et Amenagement". Gabema Falque, Juan 
R., "Proxecto de Investigación pasdoutoramento sobre O conceph? de nientalidade 
na Historiografía". Manso Galván, Faustina, "Proxecto de Investigación sobre 
Sedimentación Mariña". Marino· Arzúa, Carlos, "Master in Business 
Administrationn. Presedo Rodríguez, Ana María, "Cursa de Ortopedia· Pediátrica 
e Patoloxía Infantil do Aparello.Locomotor". Rodríguez Mariño, Eleuterio, "O.E.A. 
en Economie et Politique Maritime" . Táboas Rodríguez, María, "Master en 
Interpretación de Conferencias". Varela García, Mónica, "Master en Interpretación". 

Relación de Balseiros e Estudios que van realizar en Gran Bretaña co British 
Council: · 

Blanco Arias, Patricia, "Doutoramento en Xenética Molecular". Brión. Caíño, Rosa, 
"Master _en lingüística, Traducción e Interpretación". Centón Blanco, Ana, 
"Investigación en Medicina" (Receptor glucocorticoide en tumores corticotropasJ. 
Oomínguez Rubira, Santiago, "Master en Enxeñería Eléctrica". Lópéz-Ríos Moreno, 
Santiago,. "Master .of Arts in combined Historical Studies". 

Banco Pa stor 
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O presidente da Axéncia 
Industrial di que a xestión 
de Santa Bárbar~ 
foi des.astrosa 

P~ada Ga~Íoso ,' presidenté da 
Axéncia Industrial do Estado, 
compareceu ·ante a comisión 
de lndústria no Congreso e 
admitiu que a xestión de San
ta Bárbara fara un desastre. 
Anté a pergunta sobre a tac
toria de armas da Coruña 
que lle dirixlu o nacionalista 
Francisco Rodríguez, Prada 

. Gayoso afirmou que "a faGto
ria galega foi conducida · 
dunha maneira predetermina
da ao desastre". O presidente 
da Axencia Industrial, sen 
embargo, non estivo de acor
do en responsabilizar ao Es
tado da situación ainda que · 
matizou que "é posíbel que a 
esta situación non se chegara 
por casualidade". • 

Despido dun sindicalista 
na empresa lnsnor · 

O Despido por Causas Ob
xectivas, aprobado polo 
Governo cando a Reforma 
Laboral, foi utilizado polos 
responsábeis da empresa 
do sector do metal lnsnor, 
en Vigo, para despedir a un 
traballador o 26 de Setem
bro. Este motivo permite · 
aos empresários apresentar 
unha carta de despido sen 
documentación que 
explique as razóns xa que 
se entende que é por 
problemas económicos etc. 
Neste caso, a CIG, central 
pola que foi delegado na 
empresa, ere que o único 
motivo é a nua actividade 
sindical. Hai médio ano, 
despois de denunciar a fal-

. ta de medidas de segurida
de e hixiene laboral, foi re
vocado como delegado 
nunha operación promovi
da pola empresa e pola que 
se celebrou un xuízo, 
segundo a Federación do 
Metal da CIG. Hai meses, os 
traballadores do sector aca
daran o compromiso dos 
empresários de que nos 
despidos por Causas 
Obxectivas, se adxuntara 
tamén unha memória sobre 
·as actividades do 
afectado.• 

Aumentan os beneficios 
de Caixa Galicia 
perto dun 9% 

Co motivo da celebración da 
XV Convención Comercial de 
Caixa Galicia, déronse a 
coñecer os datos económicos , 
da entidade nos primeiros cito 
meses deste ano. Esta cifra, 
18.185 millóns de pes~tas, su
pón un incremento do 871% 
en relación ao mesmo periodo 
do pasado ano. O incremento 
interanual dos recursos dos 
clientes, que estaban a 31 de 
Agosto en 1.365.156 millóns 
de pesetas, é do 15% e a in
versión creditícia aumentou un 
1 T7% en relación a Agosto 
de 1995. A convención 
asitiron os directivos das 52 
oficinas do Banco Urquijo, que 
Caixa Galicia incorporou á sua 
rede no mes de Marzo. + . .. . l ~ . • 
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Asuntos Sociais pechounq porque o Governo autonómico no_n o considera prioritário 

A continuidade do Centro Xove de Anticoncep_ción 
depende dunha axuda da Xunta. 
-0- ARANTXA ESTÉVEZ 

Despois· de 15.000 consultas 
realizadas nos últimos seis 

· anos, o Centro Xove de Anti
c once pc i ó n e Sexualidade, 
ubicado en Santiago, está pe
chado. Xestionado pola Aso
ciación Galega de Planeamen
to .Familiar e Educación Se
xual, o centro dependía dunha 
subvención do Ministério de 
Traballo e Asuntos Sociais, 
que este ano foi denegada· por
que a Xunta considerou que 
"non era unha prioridade'.'. 
Agora, os responsábeis do 
centro pídenlle ao Governo au
tonómico que colabore para 
que a importante demanda de 
atención que mantiña non. que
de desatendida xa que consi
deran que hai unha grave ca
réncia de educación sexual. 

_"Estabarnos pend.entes da sub-. 
vención para o ano 1997 e fi
xám on os na cantidade total 
que viña no BOE. Pensamos 
que houbera un recorte pero a 
sorpresa foi cando ollamos o 
desglose por centros. Ao de 
Madrid concedéronlle o que so-
1 icitara e ao de Barcelona, o 
mesmo. Ao de Santiago, cero 
pesetas'', canta Xosé Anxo Vi
da!, director do centro e vice
presidente da Federación Es
pañola de Planificación Sexual. 
Nun princípio, dirixíronse ao 
Ministério de Traballo e Asun
tos Sociais. "Pero ali nos._expli
caron que cada ano se lle pe
dian informes .ao Governo au
tonómico para que valorara· a 
necesidade e o servizo que 
presta o centro. A Generalitat 
informou de xeito favorábel, o 
mesmo que o_ G.overno de Ma
drid pero a Xunta, comunicou
lles que non era prioritário e re
tiráronnos a subvención'', conta 
o xinecólogo Xosé Anxo Vida!. 

O centro · está áberfü desde' · o · 
ano 1990 e_n San!i~go. Par:tiu 
dun programa ··elaborado pola 
Federación de Planeam·ento 
Familiar, converténdose nun 
plano piloto que se ·materiali
zo u en Barcelona, Madrid e 
Santiago.- "Era unha política de 
demonstración da necesidade 
de educar, formar_ e atender 
aos adolescentés na sexualida
de. Primeiro, para menores de 

· vinta. anos e despois,- en fun
ción da demanda, para meno
res de vi·ntecatro:- 0 modelo é o 
mesmo ·que · .se seguía noutros 
países como Inglaterra ou No
ruega", ·explica o director. O 
Ministério de Asuntos Sociais 
que dirixia Matilde -Fernández 
deu-. laz verde· ao proxecto in
cluindono no -0'52% do IRPF 
destinado a ·ONGs· e activida
des sociais: A própria ministra 
sinalaba a Galiza como unha 
das comunidades que máis o 
precisaba. 

O Centro Xove de 'Anticoncep- · 
ción e Sexualidade comple-

. mentaba aos centros de orien
tación familiar do Sergas. A 
axudá do ministério só se com
prometia ao pagamento das nó
minas. "Comezamos traballan
do oitcr persoas e no último ano 

. xa s'6 estivemos catro. Aparte 

O núm~ro de mozas e mozos que ~olicitan consultas e fonnación -§exual foise incrementando nos últimos !?nos. X. S. LOBATO 

dos salários, o centro necesita 
uns dous millóns de pes_etas 
anuais para gastos", explica 

• 
DA 
TERRA 
AS9BALLADA 

1 

Profesores 
por tategorias 
no IB Uruguai 
deyigo. 

-
Comeza o curso escolar e unha 

· prnfesora.de. bacharelato quer de
nunciar a situación que se produ
ciu nos últimos anos no IB Uru
guaf tle Vigo. Do caso, xa ten co-
· ñecemento o Valedor do Povo, 
que pédiu un infomie-~á delega
ción de Pontevedra e· xa ten no 
seu poder a clocuméntación. A 

·falsificación: de horários en bene
fíd6. dalgillis profesores é a·'base 
dest_f. denún_cia. St¡~ungo ,e$.ta 

_profesora, que se identifíca:polas 
h:ücíais E,G.P, hai diferentes ca-. 
teg~ria~ .de docentes segu~:do a 
sua rel.ación coa equipa directiva 

. que .va,! influir nunha maior fle
xibilidade no seu traballo. 

. ~ 

"No centro confeccionáronse 
ho'rári:os ilegais,: maquillados e 
'disfrazados cando se enviaron á 
consellaria de Educación, practi
cando reduccións na xomada la
boral duns profesores en detri
mento de outros, co fin de favo
recer aos votantes da equipa di
rectiva ou de captar apoios co 
método de facet e deber favores", 
di. Para completar horádos, o 
método máis utilizado, segundo 
explica esta profesora, é utilú:ar 
as gardas de recreo, que duran · 

Xosé Anxo Vidal. Os resultados 
dos'. que fai balance incluen 
15.000 consultas específicas, 

vinte minutos e compu,tan como 
horas lectivas, ou argumentando 
actividades de pantalla que non 
se levan a cabo, como sesi()ns de 
laboratorio. O que resultan son 
"horários perfectos, compactos e 
sen ocos". O caso máis exempli
ficador é o do cura e profesor de 
relixión do IB Uruguai. Os do
cen~es desta matéria teñen que 
ter como mínimo 15 horas lecti
v;;is á semana senón pasarían a 
cobrar por horas. Segundo a de
núncia destá profesora, a direc
ción fomécelle grupos para com
pletar ese hcirário ademáis de su
marlle gardas de recreo, tres, dun 
xeiEO fraudulento. "Oá como re
sultado. que ten o mellar horário 
do centro por ser 'o priÍneiro en 
facerse, sen oco nengun, mentres 
os horários das outras astgna~uras 
masificadas, restrinxidas en ma
nobra debido as operación que .se 1 -

fan na elaboración do horário do 
cura", explica. 

Out_ra· das ilegalidades manifes
tas é <!J.Ue a per5oa que confeccio
na Ó' horário non p

0

ertence a -
egurpá de dirección. 'Eta 'facuV - 1 

táde -está afribuida ao xefe de es- · 
t~dios exélusivamente.' Ah nóti; 
ficar Q caso na tons~Üaria de 
Educación', s.inala ao inspector~ 
de Educaci6n Xerardo Muñoz 
Sánchez Brunete, actualmente 
en Madrid, como consen.tidor 
esta situación ilegal e permitir 
ql).~ se marxinaran i 00§ trabar. i 

llcidores én benefício de outros. 
Sina,\a tamén que as coincidén
cias ideolóxicas están no fundo 
destas discriminacións. "Frente 
aos horários de 12 horas e 2 gar
das, achábanse no cadro de· 
1995-96 outros de 20 horas e 
unha garda, cheos de ocos, cla
ses mañán e tarde, pertencentes 
a provisionais com© o profesor 
de Matemáticas. Cando os en
tregaron, dician que eran equita
tivos", explica a denunciarite. +· 

máis de ·27.000 quilómetros na 
Galiza en cursos e charlas e 
máis de 22.000 rapaces e rapa
?ªS que interviron nos progra
mas. "Os datos están aí: ternos 
duas auditorias anuais e ins
l?eccións ministeriais. Ese foi o 
froito do naso traballo e a proba 
está en que o Centro de Orien.: 
tación Familiar de Santiago es
tá saturado desde que nós tive
mos que pechar", comenta o vi
cepresidente da Federación, 
que entende que o Sergas tiña 
que ter tres centros deste tipo 
en Santiago para satisfacer a 
demanda. 

Convénio coa Xunta 

Hai catre anos, a Generalitat fí
xo~e cargo das nóminas dos 
traballadores do Centro de Anti
concepción de Barcelona. "Can
do era conselleiro Xosé Manuel 
Romai, tivemos várias entrevis
tas pero nunca se comprometeu 
a colaborar. Nós queremos que 
se sobredimensione o centro 
como se merece e por iso pedi
mos a Administración pública 
que colabore. A deci\:)ión está 
perident~ dunha comisión ,da 
que, actualmente, non ternos 
notícias e, mentres, o centro se
gue pechado", di. 

Xosé Anxo Iglesias ere que tan
to na Sanidade como na Edu
c~ción cont!r::iua ~ a haqer, unha 
caréncia de-,educación e forma
ción sexuáf.. Son,,os résponsá
beis <,jo C~ntrq Xove ,9s qu~. pe 
encamaron de formar a pr-qfe~ 
~lo.nai~_ nesta matéria. "Hai 
dous datos: ·o primeiro é que no 
.ano no que . abrimos, 1990, o 
73% das rapazas .:.menores de 
vinte arws que casabari. o _ta
cian preñadas. Este dato. esta
ba case agachado e pertencia 
a un estudo da consellaria. Re
velámolo nun congreso. O se
gundo dato é que a Sida é a 
causa de marte máis importan
te nos mozos e mozas, antes 
que os accidentes de tráfico ou 
de- calquera outra ci_rcunstán
cia: Por estq.s razóns, non se 
pode menospreciar a labor dun 
centro coma este, onde desde 
logo non só dámos pastillas e 
preservativos, como queren fa
cer crer", explica !gle~i~~· ~ . ; . 
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Xuízo a un 
. mestre insubmiso 

O Mércores 2 de Outubro xu l
garon ao mestre de Ensino 
Secundário Jesús Peres Biei
tes por declararse insubmiso á 
Prestación Social Substitutó
ria. O xuízo tivo lugar no xul
gado número 1 do Penal de 
Pontevedra. O fiscal pide para 
Peres Bieites unha condea de 
dous anos, catre meses e un 
dia de prisión menor en tercei
ro grao.+ 

Os colectivos anti·sida-
reclaman o tratamento 
nos cárceres 

Os colectivos anti-sida de 
Santiago, A Coruña, Ouren
se, Vigo, Pontevedra e Lugo 
máis o Grupo de Autoapoio 
de Seropositivos e Enfermos 
de Sida O Imán ven de solici
tar á Dirección Xeral de lnsti
tucións Penitenciárias unha 
solución para os problemas 

· de saúde dos presos 
galegos. As caréncias 
asistenciais que sofren os 
enfermos d~ Sida e QS 
toxiqómanos supoñen, para 
estes colectivos, unha discri
minación en relación ao res
to dos cidadáns. Exixen que 
se poña en marcha a norma
tiva dictada por esta 
Dirección Xeral o pasado ano 
para instaurar programas de 
metadona nas prisións e, en 
canto á Sida, o tratamento 
semellante ao dos enfermos 
non presos.+ 

Só un de catro franceses 
considérase crente 

Mália ser un dos estados que 
máis cedo se converteu ao ca
tolicismo, a sua prática na 
Franza atópase nos momen
tos máis baixos. Co motivo 
dunha visita do Papa Xoan 
Paulo 11 , fixéronse públicos 
dados como que só o 75% da 
povoación está baptizada e 
desa porcentaxe só un 25% 
se considera crente. Casan 
pola lgrexa a metade dos ma
trimónios e só a cuarta parte 
da povoación considera que o 
Papa está acorde cos tempos 
que corren. As estatísticas ta
mén afectan á ordeación reli
xiosa, no pasado ano só se 
ordearon 95 curas.• 

A .>tente nova, ·i 
menos cosmopolita e 
máis realista 

Só o 2% da mocedade do 
Estado se considera "cida-
dá do n;iundq'.' nun Ínquérito 
realiza~o poJo Instituto da 
Xuvent1:1de, no que se reflec
ten o aumen~p, dos , 
localismos. No mesmo estu
do, os entrevistados 
amosan o desexo de 
independizarse do fogar fa
miliár pero re,c,oñecen a falta 
de recursos económicos xa 
que os salários médios non _ 
cubren as suas 
necesidades. Por outra par
te, se hai vintecinco anos un 
68% querían ter máis de 
dous tillos, hoxe só un 28% 
teñen esa aspiración.+ 

! • l \ - . ~- ·.. • • • f • 
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Os médios' españoi~ nunca se retiren a ela., m~lia a abundante documentación 

A ,Rede Gládio protagonista 
- ~ 

da Restauración nonárquica españOla 
-«> B. LAXE 

Hai dez anos que se puxo aó 
descuberto un exército dupli
cado e clandestino criado pola 
CIA para dirixir os pasos polí
ticos dos países europe,us. En 
ltália a principal misión era a 
de evitar a chegada do PCI ao 
Governo; en Grécia a finalida
Cte era idéntica, apoíando o 
Golpe dos Coroneis; no Esta
do español tutelaron a chama
d a Transición para· evitar a 
ruptura e conseguir logo a en
trada na OTAN; en Portugal a 
principal misión foi frear a re
volución primeiro e, logo, 
desmantelar o 25 de Abril. 

En Venécia, mentres se investi
gaban os atentados de Peteano 
di Sagredo, descubriuse a trama 
europea que, desde os anos cin
cuenta, ven actuando clandesti
namente baixo a dire.cción do 
Mando Supremo das Forzas Alia
das en Europa (SHAPE), quer di
cer, baixo o paraugas da OTAN, 
cuxa dirección, efectiva, a militar, 
os americanos se negan total
mente a ceder aos europeus. 

Os seus obxectivos; segundo 
afirma o xu íz italiano Felice 
Casson, eran impedir que a "es
querda chegara ao poder e, so
bre todo, impedir que chegaran 
os comunistas". En cada estado 
esta rede adoptaba nemes dis
tintos. En Bélxica era Rede Re
taguardia. En Grécia, Rede Ve
llón. No Estado español , 
durante a ditadura, a Rede Glá
dio estaba coordenada e dirixida 
por Carrero Blanco. O descubri
mento desta trama puxo de ma
nifesto a identidade dalguns dos 
escuras instigadores dos cha
mados Anos de Chumbo en ltá-
1 ia, pero tamén as masacre~ . 
cuartelazos e golpes de estado 
na postguerra europea. 

O 7 de Novembro de 1988 Giu
lio Andreotti, presidente italiano, 
admítia ante o lexislativo que a 
Rede Gládio tivo sempre o 
apoio financeiro e político dos 
governos, norteamericano, ita
liano, español, británico e fran
cés. Por aqueles mesmos dias, 
o ministro belga de Defensa, 
Guy Coeme, realizara unhas de
claracións nas que afirmaba que 
a Rede Gládio era "unha organi
zación segreda no seo dos set
vícios de información militares, 
que actuou coordenadamente 
en toda Europa". 

As declaracións do funcionário 
dos Servícios Segredos ,belgas, 
André Moyen, viñan confirmar a 
participación da espionaxe espé¡i
ñola na Rede Gládio, desde mea
dos dos anos cincuenta até hoxe. 
"Os servícios españois xogaron 
un papel de faro no reclutamento 
de axentes e no suministro de ac
ción nos servícios paralelos", se
gundo recolle Alfredo Grimaldos 
en Motivo$ de Actualidad. 

Santiago Carrillo, que tanto 
sabe ·de pactos durante a Tran
sición, e que afirma agora nas 
suas memórias qµe os servícios 
segredos o quixeron matar, sen
do Fraga quen lle salvou a vida, 

O 23 F tiña como principal obxetivo o evitar calquer tentación refonnadora. 

considera que todas as convul
síóns protagonizadas polos mili
tares a partires de 1977, téñen 
relación éos planos destabíliza
d ores da Rede Gládio, pois o 
conxunto do aparato franquista-
e durante a Transición, estaba 
ao seu servício". 

-
O coronel Martínez Inglés ase-
gura, .pola sua banda, que "a ín
fraestrutura da Rede Gládio pa
s ou integra ao CESIO e aos 
servícíos de información da de
mocrácía. Esta rede tiña no Es
tado español un servício de in
f orm ación moi ben montado 
para investigar, sobre tqdo, aos 
dirixentes políticos de caracter 
aperturista e democrático. En 
1980, a Rede Gládio realizou un 
exaustivo estudo da "capacidade 
de reacción das distintas organí
zacións -de esquerda e naciona
lista no caso que houbera invo--
1 ución asistida". Este estudo, 
ademáis de contar con confiden
tes internos,· valéronse de traba
llos de -campo elaborados na 
Galiza por duas funcionárias da 
ONU, de ascendéncía cubana. · 

O PSOE tiña notícici5 --

No órgano do PSOE, El Socia
lista, en Maio de 1980 aparecía 
unha reportaxe no qu-e se afir
maba ·que o ·CESIO "mantivo es=
treitos contactos co3 CIA, que o 
designaban en clave co nome 
de Spain Division. Philip Agee, 
ex-axente da CIA, autor de ·di
versos libros sobre o tema, con
firmaba o papel preponderante 
que a GIA tiñ"a na·polítíca espa
ñola de finais dos anos setenta. 

Nun informe titulado "A CIA 
conspira contra España", de Xa
neiro de 1984, dábase a coñe
cer á información descuberta en 
Atenas por un colectivo .do PA-

. SOK grego (partido socialista 
hoxe no poder) &obre os "Pla
nos opcionaís para España" e 
sobre a "Operación Transición". 

Neste informe dos socialistas 
gregos sinaláb:ase qµe "unha 

das· principais sG>rpresas desta 
equipa de expertos foi descubrir 
que a CIA s·e canalizaba por 
duas vías, unha institucional, a 
partires das xestións directas 
das embaixadas norteamerica
nas, e outra parella , ilegal e 
clandestina. A prímeira estaba 
orientada carn a Administración, 
o exército e os servícíos de in
formación, a prensa, os grupos 
financeiros e, antes do Golpe 
dos Coroneis, cara os partidos 
políticos e os sindicatos". 

pero a sua .sorpresa foi ainda 
máis grande cando descubti
ron, docúmentalmente, que a . 
maioria das actuacións des 
servícios de· información norte
americanos nos países medite
rráneos estaban coordenados 
desde a Estación da CIA en 
ltálía e que "unha das prínci
páis bases era a embaixada 
USA en Madrid". No citado .in
forme ~firmábase que "as mí
sións encomendadas ao novo 
embaixador, Thomas Enders 
(en Chile cando o golpe contra 
Allende), consisten en equili
brar as. forzas politícas na Es
paña actual evitando calquer 
tentación reformadora dos go
vernantes. Enders conta cunha 
grande experiéncía e, sobre
todo, cunha grande equipa de 

· expertos que el mesmo solici
tou para que viaxaran a Ma
drid, formando parte da sua 
equipa de· analistas". 

. · Neste informe confidencial, ao 
que tivo acceso o PSOE e que 
nunca foí filtrado nen difundido, 
agás recentemente 'por· Motivos 
de Actualidad, afirmase que "En
ders está moi relacionado cos 
servícios de información e coa di-

, reita conservadora española, _asi 
como co mundo das finanzas, e o 
.seu principal ob'xectivo é que Es
paña non saia da OTAN ·e entre 
de cheo na sua estrutura militar". 

O informe do -PASOK 

No informe do PASOK, recóllese 
que a World Anti-Comunist Lea-
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ge· (Liga Mundial Anticomunista) 
é a organización que usa a CIA 
para controlar aos servícios . se
gredos e financiar os grnpos de 
ext~ema direíta. Afírmase quE? a _ 
WACL "apárece en' 1979 en Es
paña con especial viruléncia , 
adoptando o nome de Triple A, 
despois de ter finiquitado-as si
glas Guerfílleros de Cristo Rey·. 

No Xfll periodo de sesións do 
Comité Executívo da WACL, ce
lebrado na capita1 ·do Paragúaí o 
29-tie Novembro de 1979, á que 
asistíl:J Luís Valero Bermejo re
p!"esentando a España, acordou
se potenciar os grupos armados 
de extrema direita, colaboraAdo 
os amplos grupos militares gol- . 
pistas e coordenando,todo otra
ballo a partíres do CESIO. A car
ta de intencións da WA.CL foí 
asinada en 1966, entre outros, 

. polo embaíxador norteamericano 
na OTAN, Robert Strauss-Hupe, 
o .comandante T.E. Bowler e o 
senador-John O. Marsh, conse
lleiro da Casa BJanca. Outros ~ 
dos asinantes foron Licio Gelli, 
xefe da lóxia P-2, moi vinculado 
ao Vaticano, e ·o historiador bri
tánico Brían Crozrer:. autor 
dunha haxíografia sobre Franco. · 

A Audiéncia Nacional española 
sempre se negou a extraditar 
aos italianos relacionados dírec-. 
tamente· con diversos ·crímenes 

. dentro da guerra de tensión prati
cada para impedir a ·chegada do 
PCI ao Governo. O tribunal es-

. ·pañol alega qu~ "non se conce
derá nunca a extradición por cri
mes e delitos políticos", segundo 
se afirma mm auto do Xulgado 
Central de lnstrución Número 
Dous. Agora que se están a fir-

. mar acordes europeus de extra
dición, nos que non se· contem- · 
plan os crímes políticos, os 
italianos relacionado~ . coa P--2 e 
o terror negro, seguen recibindo 
acobillo no Estado. español. 

Con estes dados poderanse en
tender millar algunha disposi
cións a respeito dos papeis se-

.gredas do CESIO.+ 
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. Periga a. regionaliza~áo 
A realización das eleicións 
aos novos órgaos rexionq.is 
en Portugal, que o l?rimeiro 
ministro António Guterres 

. anunciara para Marzo de 
1997, ·coincidlndo coas eleí- · 
cións mµnicipais, está com- · 
prometida seriamente porque 
pasou a un segundo plano 
entre as prioridad~s do 
Governo: O Partjdo Socialis-. 
ta, que controla o Executivo, 
poderia relega·r a posta en -
marcha da regionaliza9ao até 
fin da lexislatura. O argumen
to que emprega o PS, por 
boca de José Junqueiro, vi
ce-presidente do Parlamento 
é. que · ~nós ná,o queríamos 
urna regionalizagáo que náo· 
fosse participada pelos 
outros partidos". Contado, o 
PS assgura que non vai 
recuar no proceso de . 
revisión constitucional, nece
sário para a regionalizac;ao. • 

A Administración 
comeza a cortar 
os créditos a Cuba 

O· grupo bancário controla- . 
do polo Estado, Argentaría, 
cancelou a liña de crédito 
abellla a Cuba por un·impor
te de 2.125 millóns de pese
tas. O Governo Aznar esta- · 
ria detrás desta decisión, 
que foi desvelada nunha pu
blicación de negócios e , 
,posteriormente confirmada. 
O primeiro crédito foi reinte-

. grado por Cuba pero 
rompeuse co conip.romiso 
de outorgar outro da 
mesma cuantía. A entidade 
financeira ten pensado sus
pender un programa de for
mación de técnfoos bancá-

. rios na Lonxa de Comércio. 
Esta decisión prodúcese 
despois da entrada en vigor 
da Lei Helms-Burton e de 
q_ue Para~ores Nacionais de 
Turismo, empresa estatal, 
desistira de por en.marcha 
oito hoteis. • 

-O terrorismo dos Gal, 
reducido ~ xogos ver~is 

Felipe González manifestaba 
que as accíóns. qu~ se 
levaban a cabo contra grupos 
terroristas non podían ser 
consideradas terrorismo de ·· . 
Estado xa que·habia·dun- lado 
600 mortos e 28 do outro. As 
manifestacións, que levanta
ron reaccións de todo. tipo, 

. deron ás ao vicepresidente do 
Governo, Francisco Alvárez 
Cascos, paFa respostar que o 
terrorismo oos Gal era un in-

. - vento· de González e os seus 
amigos urdido na bodeguilla. · 
Alguns deputados PE!diron 
responsabilidades a Alvárez 
Cascos polos seus ataques 
ao citar a "persoas de 
confianza" do ex presidente 
do Governo e . declarar que 
se tíveran a posibilidade terian 
matado amáis persoas. José 
Maria Aznár desmarcouse do 
vicepresidente sen querer re
ferirse directamente coa 
expresión terrorismo de Esta
do e o presidente da Xunta, 
Manuel Fraga, alineouse coa 
tese de González ao afirmar 

-que ','a defensa contra o terro
rismo nunca pode ser consi
derada terrorismo". • 
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Occidente obriga· á Netaniahü-á tratar a lasifArafarcoma xefe de Est~do agr~viado-~~· ~.-;. 
. -

A última matanza d~ palestinos 
-·. 0 -P:arlamentO. suí~o . { 

aproba que se inves6gue 
\ . 

provoca· un ha nova :fronte ·ára~e contra Israel 
* G. l,..UCA 

As protestas de Exipto e os 
seudies despois da última pro
vocación israeli revelan unha 
nova fronte árabe a _prol da 
causa pale~tina. Despoi.S desta 
nova matanza de palestinos, 
Israel descobre unha resposta 
diferente dos ~eµs ajiado_s e 
ten · que sentarse na mesa con 
Arafat coma xefe de Estado. 

A partir da apertura do paso sote- . 
rrado sobre o bairro árabe de Xe
rusalem, 9 governo de Israel apa
rece como o único que quer re
baixar o· compromiso cos palesti- -
nos. Simón Peres gañara tempo 
para non abrir as · portas deste tú- . 
nel, como tiña prometido con in
sisténcia, porque sabia que seria 
recebido coma, unha ofensa gra-"' ·-
vísima polos palestinos. Se ca
dra, o de Xerusalem é un -agrávio 
superior ao dos asentameñtos 
nos territórios ocupados porque 
se trata . da ocupación da capital . 
árabe coa que tanto ten arneaza- _ 

. . . · de;> Ariel Sharon, o responsábel 
da matanza de Shabra e·Chatila, _ 
agora m.inistro de ordenamento
do territórío de Netaniahu. Sobre -
o deserto da Cisxor9áília, ·a 'impo
sición dun feixe de casas_ prefa
bricadas baixo a vixiáncia de tan
ques é un ¡nsulto;· no Xerusalem 
roubado aos árabes, a progresión 
colonial é non só un símbolo'polí
tico inequívoco senon o enésimo. 
acto de limpeza étnica no cora
zón da cidade s1mbolo e~poliad~. 

A guerra. d~satada coloca na ~sa de negociación ~ retirada do exército sionii~ de Hebr0n e a politica coloni~I de asentamentos. 

Mubarak, no límite 

. Agora, se Peres non quixo forzar 
a situación alén deste limite non · 
foi porque lle tremese o corpo pe
rante as opción de cen novas· 
martes palestinas, porque ten de
mostrado o contrário ben de ve
ces. O que cambia nest~ escala
da é a coesión políticá do mundo 
árabe que Israel e os Estados 
Unidos procuran crebar desde os · 
tempos de Truman, despois de 
tomar o relevo do .imperialismo 
británico. Desde a marte en aten
tado de Sadat (1981) Mubarak 
nunca lle fixera un renúncio ;:i. 

-washíngton pero nesta ocasión 
' ergueu·l:} bandeira do orgull(fára
be e ~non quixo viaxar á Casa 
Branca·. O-rei seucií· Fahd, incon- -
dicional de Washington na guerra 
contra lrak, acusou a tsrael de 
por eri perigo á estabilidade-rnun
dial coa última: matanza de pales-· 
tinos. A posfción exrpcia abre de 
feito o camiño da paz . con lrak, 
conxelada d~spois da Guerra do 
Golfo, e fai pasar páxina aos pai
ses árabes sobre a obrigatória re
feréncia política da ocupación de 
Kuwait e o cerco de B"agdad . 
Agora todos se miran no espello 
da Autonomía palestina, a primei
ra concesióri terrttorial de Israel 
que compromete a Occidente. 

Os sionistas tiñan .que saber que 
a máquina da propaganda que 
adxectivaba os disparos israe
lies. como defesa própría e as 
pedradas palestinas coma aten
tados terroristas, non poderia pli
carse a esta nova situacion. De 
feíto, comprób.ase como as 

axéncias dominantes, sesgadas 
dé simpatías (cando -non de acti
va militáncia sionista coma a 
Reuter); non poden aplicar a óp
tica da marxinalidade :desestabi
lizadora á policia palestina qué 
defende á poboacló.n desamrada 
dos 1íros do exército de Israel. 

d Estado de Arafat é pequeno e 
está a desenvolverse sobre un 
estatuto humillante pór moitas 
razóns pero ten o valor dunha 
autoridadé palestina para o 
mundo árabe e as chancelerias 
de Occidente. Netaniahu desco
bre que darlle unha labazada a 
e_ste novo Arafat significa ter 
que sentarse na casa Branca co . 
ofendido á mesma mesa, con 
ca,egoria de xefe de Estado. 

Washington quer pechar o paso 
soterrado que invade Xerusalem 
oriental, a -pesar de Ariel ·Sharon 
e ,Netaniahu xurar que nunca se 
han volver atrás. A guerra desa
tada por esta causa, coloca ta-

mén na mesa de negociación a 
retiradá do exércifo sionista de 
Hebrón, que formaba parte ·dos 
acordes e leva seis meses de re
traso; Israel tamén está abrigado 
a parar a política colonial de 
asentámentos sobre os territórios 
ocupados, por moito que se vexa 
abrigado por unha política activa 
de inmigración que é ostensibel
mente a principal fonte de ingre
sos do Estado sionista a traveso 
dos bonos de asentameoto, alza
dos en todo o mundo . 

O israelí Marc Hillel, autor do libro 
Israel-en perigo de paz, afirmaba 
que a provocación permanente 
aos árabes servia para soldar a 
unidade nacional israeli, partida 
por enormes diferéncias de ren
da, mover a indústria das armas 
(o primeiro sector do país), pro
longar o contr-ol militar sobre os 
acuíferosa palestinos (vitais para 
a agricultura de Israel) e reactivar 
as campañas para recadar fon
dos para os asentamentos. • 

AS DIFICU·LTADES DE MENEM 
1. 

Nos últimos meses fixéronse duas folgas xer¡üs 
contra a política neoliberal de Menem. A pri, 
meira o 8 de Agostó e a última, de J6horas,--o 
26, 2 7 de Setembro. As du3:5 convocadas po}a 
CGT, ate hai pouco aliada ·sen condiéións dó 
Govetno, e pola CTA que mantén arreo unha 
postura crítiéa co Exécutivo, mália ser peronis, 
tas grande parte dos cadros que a dirb~en. Que 
a CGT tivese que convocar éstas folgas, cani:lo 
no 94 a CT .f\. e MTA tiñan que _c~amar ~n so, · 
litário un paro por motivos. semellantes, ·a.mosa 
até que ponto o deterioro laboral e os proxec, 
tos de modificación das obras sociais, hoxe xes, 
tionada.S polos sindicatos, abriron unha fenda 
profunda, no partidÓ xusticialista _(peronismo). · 

Hai menos d~ ano todo parecia que ia sobre ro
das na Arxentina, que quedaban atrás os asaltos -
a supermercados para conseguir comida, .e eran 
moitos .os que puñan como exemplo os planos 
neoliberais de estabilización e desenvolvemento 
deste rico país do cono sul de Amédca, receta do 
Fondo Monetário Internacional. Mesmo as últi-
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mas eleicións á presidénGia, que lle deron un no
vo mandato a Menem, foron gañadas segundo os 
observadores políticos por mor do Pl::w.o Cavallo 
qu~· conseguia r.educír a inflaciói:i.,;Que pa:s9u ~.n' 
tón, para que ~en tan curto tempo a economía ar-

, xentina entrase en picado? Realmente ·_non pa, 
sou' nada novo, só que os benefídos foron un es, 
pellismo e ch.egaron a unha ·franxa moi estreita _ 
da sociedade: empresários intemiediários,-ban-
que~ros, especuladores e persoal moi cualificado. 
Mehtras o resto da povoación, principalmente os
traballadores menos cualificados, perderon capá
cidade adquisitiva ou quedaron desempregados 

-(un _20% da povoación. ac:tiv~). 

As políticas neoliberais e globalizadoras leva, 
ron ao peche a miles de empresas, incapaces 
de cpmpetir con tecnoloxias -11_1áis avanzadas 
ou salários máis baixos, candó se trataba de 
productos de menor calidade. Realmente pou
co queda do que fora a industria qiáis potente 

.. da América do Sul na década dos 40 e 50, que 
.convertira á Arxentinf- en terra de promisión 

de' eentos de miles de emigrantes, unha boa 
parte galegos. Os. inve~t~m~ntos estranxeiros 
éentráronse na intermediación ou nos serví, 
cios (caso telefónica ou t}.erollneas), polo que 
non criaron ·emprego, e dinamizaron a econo, 
nü_a coxunturalinente. Xa én -1995 o sector in-
,,dus~rial caiu un 10% e o PI.B un 4,4%. 

A folga de 36 horas do 26-27, ~ manife~tación 
en "Plaza de Mayo" de 80.000 traballadotes, a 

- "cacerolada" de duas semanas antes, as divi
sións iñtemas do Partido Justicialista, o crece, 
mento do FREP ASO e da CT A, ou a:prepotén, · 
cia de Menem só son · sintomas da agudización 
da tensión social, e do descrédito do Govemo 
peronista e clac; política$ neoliberais que aplicou 
con toda sev~ridade. Neste marco, con grande 
parte das províncias do interior en níveis de po
breza extrema, e dependentes 'do emprego pú, 
blico, a Arxentina avanza aceleradamente a ser 
cenário de grandes loitas ·sociais .• . 

MANUEL MERA é secretário confedera! da CIG 

- . . o ouro nazi· -

As reclamacións de particu
lares e algunhas investiga
cións reabriron o caso dos 
bens que os militares nazis 
depositaron nos bancos da 
Suíza durante a 11 Guerra 
Mundial. Moitos destes 
bens, ouro e xoias, perten
cian ás suas vítimas, ás que 
despoxaban até de dentes 
d~ ouró .. Agora, o Parlamen
to suízo aprqbou por unani
midade o dia 30 de Setem
bro que se investigue a on
de foron parar eses fundos 
impoñendo sancións a quen 
se negue a dar información. 
A recuperación dos 
tesauros de guerra sempre 
se convirte nunha asignatu
ra difícil ao rematar os con
flitos pero, mália a tardan
za, os dirixentes suízos 
comprom3tense a chegar 
até o fin en cinco anos.+ 

A festa de Le Pen 
converteuse nunha 
exaltación do racismo 

Perta de cincuenta mil per
soas escoitaron a Jean 
Marie Le Pen na festa-mitin 
que o Frente Nacional fran
cés celebrou nos xardins 
de Reuilly, nas aforas de 
Paris. "Constato as 
profundas diferéncias 
existentes entre os homes 

J.M. Le Pen. 

e os gru
pos de 

- homes", 
sinalou 
como eu
femismo 
dun racis
mo cada 
vez máis 
latente na 
sua 

formación política mália os 
intentos de agachalo para 
captar votos. Nas suas fes
tas, é normal a comerciali
zación de todo tipo de fe
rraganchos· nazis e a pre
senza de mozos rapados e 
uniformados a xeito de 
gardas de seguridade. • 

Setenta chilenos mortos 
nun accidente de aviación 

O Mércores 2 de Outubro, 
un boeing que facia o 
traxecto Miami-Lima-Santia
go de Chile c~iu ao mar po
la mañán, partíndose en 
duas p9rtes antes de perder 
contacto coa torre de 
control na capital peruana. 
O avión, das Liñas Aereas 
Peruanas, portaba .sétenta 
persoas, sesenta e un yia
xeiros e noy,e membros da 
tripulación, 1odbs chilenos 
menos -un viaxeiro español, 
e a últimas horas do dia do 
accidente ainda non fara 
atopada nengunha vítima. 
As autoridades sinalaron 
que era imposíbel que 
alguen quedara con vida a 
causa das características 
do sinistro e da baixa tem
peratura das augas do mar. 
A choiva impediu ~s labores 
de resgate ainda que si se 

. atopou o avión a setenta 
quilómetros da costa.• 

,•' . 
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Gioconda Ordóñez e Noel Rocha ' -

'O apoio da contra é unha grande vitória para o sandinismo' 

*MANUEL VEIGA 

O próximo día 20 Nicáragua celebra o primeiro 
proceso eleitor'al desde a derrota sandinista . 
de 'hai seis anos. Gioconda Ordoñez e Noel · 
Rocha, membros da FSLN, recorr~n estes días 
Galiza, invitados pola Asociación Sal·vador· 

Allende de Mocnforte: Nesta entre-vista dan 
conta dos acórdos logrados hai só uns dias 
entre os sandinistas e antigos contras que 
apoiarán a candidatura de. Daniel Ortega. Tamén 
comentan a intención do candidato da dereita, . 
Amoldo Alemjin de poñer, en caso de vitória, a 
un· tillo do ditador Somoza á ·frente tlo exército. 

Gioconda Ordóñn e Noel Rocha. 

Quen son os favoritos destas 
eleicións? 

Noel Rocha: Preséntanse 24 par
tidos, pero os que teñen máis po
sibilidades son a Frente Sandinis-

. ta e o Partido Liberal. É moi pro
bábel que nengun dos dous logre 
a maioria absoluta e que haxa 
que ir á unha segunda volta. 

Poden explicar as caracterís
ticas do acordo logrado o 18 de 
Septembro entre a Frente San
dinista e os antigos contras? 

Gioconda Ordoñez: Para nós re
presenta unha grande vitória po
lítica, non só polos votos. Eles fi 
xéronnos a guerra e agora dan
se canta de que foron utilizados 
polos Estados Unidos. Viran co
mo o governo da UNO non cum
priu nestes seis anos nengunha 
das suas promesas e que nós 
os sandinistas fornas os que 
neste tempo, dentro das coope
rativas, dialogamos con eles e 
defendimos as suas reivindica
cións, o seu dereito ao traballo e 
á terra. Cómo decimos alá, os 
contra se nos pegan. 

Como explica que non apoien 
~ d~reita e si a '(Ostedes? 

G.O. Por unha razón de clase. A 
maioria -dos guerrilleiros da con
tra eran campesiños, coma nós 
os sandinistas. Os dólares taran 
para uns po~cos, ~ara a direción, 
que .si está ·cor.i Arnold? Alemán. 

O seu candidato á vlcepresi
déncia .n9n ~ un sandinista: 

G.O. Non. Chámase. Juan Ma
nuel Caldera, é un gandeiro .for-· 
te que representa ao agro que 
está por defender a produción e 
que sabe xa que jso só o poden 
conseguir cos sandlnistas. 

Pero Amoldo Alemán non é o 
mesmo que Violeta Chamorro; 

G.O. Alemán é a viva iniaxe de 
Somoza. duere poñer de xefe 

do exérdto a un tillo do ditador. 
Con el volveriamos aos tempos· 
da Garda Nacional. 

Precisamente, o que está e·n 
xogo nestas eleicións é tamén 
o_ exército. 

G.O. Constitucionalmente n·on. 
Cando el dixo que queria facer 
eses cámbios, moitos posíbeis 
votantes botáronse atrás. A xen
te non quere ao somocismo, 
ainda que á hora de votar moi
tas veces é enganada· ou Ghan
taxeada. A dereita aprovéitase 
da sua miséria, do 30% de anal
fabetismo que hai. 

Pero o fraude non é suficiente 
para explicar que a dereita 
vaia lograr máis do 35% dos 
votos, como mínimo, segundo 
os inquéritos. 

G.O. As denúncias de fraudes 
están todos os días nos xornais. 
Hai campesiños aos que lle qui
taron a sua célula eleitoral. To
das esas denúncias fo~on ao 
Consello Supremo Eleitoral. Ou
tra cuestión é porque este Con
sello non toma decisións. 

N. R. T amén hai que ter en con
ta que todos os somocistas que 
estaban en Miami e noutrps lu
gares do exterior regre.sarori. 
Pero os da'dos mostran que a -
FSLN mantén a sua 'porcentaxe 
de votos, en torno ao 40%. A 
Frente Sandinista é a única for
za que aguantou todos estes 
anos ás suas base~ organiza
das, · á única que non ten-que 
pagar activistas eleitorais. · 

. As eleicións poden criar al:. 
gunha,forza bisagra. Está, por 
exemplo, Sergio-Ramirez. Con. 
quen se aliarán se chegan á 
segunda volta? 

G.0. Eu respeto a Sergio como 
intelectual e polo seu papel his
tórico, pero perdeu moita credi
bilidade desde que marchou da 
Frente. En todo -caso haberá 

A. IGLESIAS 

que vér: 'os resultados antes de 
defirlir alianzas. 

Permitirian os EE.UU un novo 
g_overno sandinista?_ 

G.O. Eles prometeron respeitar 
o resultado. Por outra parte hai 
que ter en col')ta que as elei
.cións. deles son un pouco des
pois das nos as e aí tamén ·se 
verá como queda todo. Tampou
co hai que pensar que os Esta
dos Unidos conseguen levar a 
cabo todo o que pretenden. 

O sandinismo perdeu o ·poder 
porque a xente non queria 
máis guerra. Pero a táctica nor
teamericana agora pode ser 
outra: o bloqueo económico. 

G.O. Está claro que, no caso de 
que gañemos; vamos recibir un 
país completamente entregado 
ao Fondo Monetário e ao Banco 
Mundial. A agudización da póbre-

. za que 'Se está a ver, o 60% de 
paro, ten que ver con isto. Por 
outra parte, a Frente tratará de 
que o país cumpla os seus com
promisos, coma sempre fixo. Isa 
dificultará sen dúbida o labor de 
governo. O naso obxetivo será 
criar emprego e aumentar a pro
.dución. Este governo dedicousé 
a pedir créditos .a eito e case todo 
se investiu en importar artículos 
de luxo, relegando a pfodución. 

Que He dirian aos interna
cionalistas que-tan'·desilusio- . 
nados quedaron .coa derrota· 
da Frente hai seis anos? 

G.O. Que Fukuyama non tiña 
razón. Que a história de Latino
américa, tjue é o que eu coñe
zb, estase a facer cada dia e 
que o mercado non pode ser a 
única leí. Os sandinistas segui.
mos loitando alá onde estamos. 
Somoza decia que eramos co
mo un virus. Este mes de Xullo 
non houbo <?idade sen preséncia 
roji-negra pala festa da revolu
.ción. Superáronse as espectati
vas que Uñamos.+ 
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PODERES MUN DIAIS. PROBLEMAS LOCA IS 

* e.e. 

O· Canadá leva ao·s tribunais 
' 

o' direitO a ·seces·ión do Quebeque· . 
O Governo Federal canadiano solicitará ao Tribunal Supremo 
que se pronúo_cie sobre se a província fráncófona do _Quebeque 
.ten direito a se independizar de Canadá unilateralmente. Anun-
ciouno.o ministro de Xustiza, Allan Rock, nun debate parlamen
táriG sobre o conflito quebequés. Rock. arremeteu contra os par
tidos separatistas que manteñen que a independéncia do Que
beque depende tan só da vontade dos seus cidadáns e non da 

.--Constitución. nen dos Tribunais canadianos. 

~ voceiraJdo. principal paFtido. da oposición, o separatista Bloque 
Quebequés, Pierrette Venne, rebatiu as teses do ministro-de XLis
tiza afirmando que a primacía dunha ler non pode relegar a segun
do término a vontade dun. pavo de aceder á sua soberanía. Os 
independentistas afirman que a Constitución vixente ño Canadá, 
que data desde 1982, non afecta a.o Quebeque, xa. que nunca 
subscribiu esa Carta Magna e, en moitos casos, segue rexendose 
poi a Constitución de 1 ~67 . O Bloque Quebequés insiste ademais 
en que~de_ntro de tres anos celebrarán un no\to referendo de sepa
ración do 9anadá, no último realizado en Outubro do 95, ·a opción 

·' federalista ga~ou á independentistaoPor tan só 1,2 puntos.+ 

, Arménia ao borde do totalitarismo 
Seis depbitados do principal partido opositor detidos, o seu líder 
en busca e captura e vários cidadáns ferido$ é ate agora o ba
lanza das medidas adoptadas polo Governo ·de Arménia para 
frear os distúrOios e protestas · xerados tras as últimas eleicións 
presidenciai$ ~eleb_raefas o 22 de Setembro. A oposición e a 

_ OSCE (Organización __ p~ra a Segurida~e e Co~peración en Eu
ropa)· denunciaran reíterad?mente a actl.ladqn do pártido gover

.. narnentat tanto durante. a campaña coma ño mesmo dia das 
e!.eicións· (por exempJo, _a OSCE 9omP,robou coma oficiais do 
Exército dirixian as suas tropas a vqtar" no 40% do~ coléxios vi

. sitados). Finalmente, o preside11te Levan ~er-Perosián procla
·. mou a si.Ja re-éteiéión ao obter un 52,08°/o· dos votos., frónte o 

41 ,26 - segund9 os dato~ oficiai~- obtidos polo candidato do 
principal partido opositor, Vazguen Manukián. · 

A proclamación dos resultados provocóu a· ~ndignación dos 
opositores que o Mércores 25 sé. manifestaron masivamente 
e tentaron ocupar o Parlamento, onde ten tamén a sua sede a 

_ Xunta Eleitoral Central. Destacamentos da poliéia e do exérci
tD abriron fogo sobre os manifestantes causando un número 
indeterminado de feridos. H<;lras despois, ordenaba?e a busca 
e captura do oppsitor Manukián, a quen o Governo acusa de 
incitar á rebelión. Ao dia seguinte era re.tirada a inmunidade 
parlamentaria a vários dirixentes do seu partido, que foron in
mediatamente detidos. Levan Ter-Petrosián, que se enorgu
llece de ser o único presidente da Comunidade de Estados 
lndependentes_ que nunca foi comunista, conta coas simpa
tías e o apoio de Turquía, xa que está disposto a renunciar á 
reunificación do território arménio e mesmo a esquecer a ma
sacre de millón e medio de armenios a mans turcas durante a 
Primeira Guerra Mundial. 

A oposición acúsao tamén de abandoar aos arménios do encla
ve de Karabaj, en território de Azerbaián, que en 1988 comeza
ron a loitar pola secesión e a SL:Ja unificadón a Arménia. En 
1994 Ter-Petrosián asinou unha tregua considerada polos ar
ménios de Karabaj coma unha traizón. 

Pola contra, Ter-Petrosián conta coa oposición dos arménios da 
diáspora, moitos deles importantes empresários en Europa e 
América que condicionan os seus investimentos en Arménia á 
sua marcha do poder. t 

lmpeden a -Gerry Adams . 
· entrar no Parlamento .británico. 

O Partido Laborista británico estuda susp~nder de militáncia 
aos dous parlamentários que convjdaron ao líder do Sinn Féin, 
Gerry Adams a visitar a Cámara dos Comuns_. Os dous deputa
dos laboristas, Jererny Corbyn e Tony Benn, defenderon· a sua 
invitación alegando que se trataba dun paso máis na normaliza
ción do diálogo cos separatistas do Ulster e, sobretodo, un xes
tq de apoio e reforzamento ao proceso de paz. 

A visita de Adams ao Parlamento ia ter lugar coincidindo' coa· 
presentación en Londres.do seu libro autobiográfico. Os conser
vadores amasaron rapidamente a sua protesta e acusaron aos 
dous parlamentários laboristas de brindar o seu apoio ás posi
ciáns "radicais e violentas" defendidas polo Sinn Féin. T emero
sa do dano ,á sua imax:e, a cúpula do Partido Laborista pechou 
filas cos conservadores e s.e desmarcou da invitación realizada 
por Corbyn e Been aos que acusa de actuar individualmente e 
de costas ao resto do.grupo parlamentar.+ 

',t 
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:%Jicvn,CJ.). tHP,PO·~na ·Detrás e debaixo do 
e .&a eJ/dJ.o-~~ ·. · . 
. _. ~A A~~· ve~tedeiro de Bens 
~ · - r.Los afectados de d Portiño se 

. ' 

Xan-Corral. 
confes·a a Carme 
Parada nunha 
entrevista que non 
le porque aborrece 
a escrita. O 
presidente da 
Autoridade · 
Portuária de Vi"go 
di tamén qu.e a 
última vez que foi 
ao cine botaban · 
Doutor Zivago 
(1963). En música 
declárase · 
seguidor de 
Dyango. 

.. 

· · alojan en el Pabeflón de Deportes 
de Riazor y el L.:iceo -no· puede e_n
trenar" (titular do diario DxT, 17-9--
96). "Los desalojadós mantienen . 
un~ postura de fuer.za para:con
seguir otra cosa que no han acla
rado expresamente, pero no va
mos a· ceder ante ningún chanta
je" (M?,rián F.erreiro, concelleira 
de ServiGios Sociais en A Coruña, 
en La Voz de Qalicia-do 18-9-96). 

· Ben sabido é qUe nas pasadas 
semanas o Vertedeiro de Bens, 
na Coruña,·· sofr.eu ur¡ desprendi
mento, precipitando milleiros de_ 
toneladas de lixo sobre O Portiño, 
sepultando a unha persoa, e afec
tando ás vivendas da zona. As 
casas máis próximas ao litoral re
sultaron máis afectadas, e o Con
cello coruñés facilitou aloxamento 
en hoteis aos s·eus habitantes; 
compre ir:idicar que se trataban de 
vivencias unifamiliares "normais". 

Pero a dispersión dos resíduos, a 
acumul-q.ción de insectqs, ratas, 
etc., asi cómo os risei:os de novos 
desprendimentos, obrigou aos 
habitantes do povoado cercano a -
abandoalas, senda aloxados no 
Pavillón :de Dei::>ortes de Riazor; 
neste caso, estamos a falar 
dÜnha povoación maioritariamen-

: levaba catro . 

· te xitana, dun contexto sócio-eco
nómico marxina"i, e vivencias en 
condicións m0r precarias {ch abo-· 
las, pequenas ·casas unifamilia
res, e un qloque de edificios). 

1 meses agar.dando 
1 para Ser Operado. Non te(lo coñecimento de queix-as 
1 das persoas aloxadas nos hoteis, · o Mércores acLtdi.u pero témola das outrpS: desd'ª as 
1 á·consulta - condicióris de amoréamento ás -
1 que se · ven sometidas, até as ca- · 
1 p a rt i cu 1 ar do . réncias . dos elementos · máis bási-· 
1 médico que o cos (a 'primeira noit~, · por exem-

plo, déronlles oe cear bocadillos, 
1 atende na · sen poder repetir). Esta~ candi-
l · S 'd d ·s · · I .cións, porén, semell~n non _ter.-a . 
1 - eg un a e oc 1 a - mesma ·importáncia que ª· imposi- ._ 
1 · p~ra interesarse· ~ bilidade ,de que .o l,.iceo poi.~:Ja 

-, efectuar os seus adestramentos, 
.1 polo SSU irtQÍS$0. como se ·aprecia no diario DxT. . 

\i,S' 
1 ~\.:;~ : :;rft( 

Portiño diria que é óbvio; .como 
ben indicaba o in~rme da Con

. selleria, a maioria das vivendas 
non reunian 
as condicións 
sanitárias 
precisas "nen . ·Sen afondar no 
nese momen-
to nen c.on tema, a . 
anterioridad.e . _ác_tividacle da 
ao desprendi-
mento", ainda 
que este 
agravou ain
d a máis as 
condici.óns. · 
Pero semella 
que _t:iai per
soas para. as . 
que -os direi
tos de ·viven
da, traballo 
ou condiciórjs. 
dig·nas non 
só ·non exis-
te n, senón 

recolección e 
venda de 
chatarra é unha 
forma de vida .. 
moi digna; son 
as condicións· 
nas que-se 
p·rQcíuce o que a 
fai marxinal · 

que. reivindi- ,-- . 
cales, ou ·sequer insinuafos , 
constitue unha "chantaxe" . . 

Estas .declaracións e a forma de . 
actuar, en xeral, deberían por si 
s·ós propiciar o cese imediato 
dos seus responsábeis, de non 

.: D<?US_.dias des.pois -: Resulta _indignante, mírese como 
·• foi Chamado para- se'.miré, ·a atitude do Concello da 

O · · Coruña en tocio este proceso: en 

-.· ser.por estar situados nun Con
. · cella que inviste milleiros de mi-

1 eí)trar o om 1ngo primeiro tugar, o ·flagrante caso" · 
1 no hospital. Quen. de"racismo e xe_nofóbia, a discri-

1 dix~ que.: a_ . -- - ~~~~~~~nd~ó~o~~:J~ª1º~e~': :~~ 4·--T~·-r~t·--i· - de f ·--r 
1 medtcína privada . as pe~~o~s ~it~nas e as. pobres ·-·----~--~-~ ... -.... ¡ . ........ ·- --+-. 
1 . . · - ,non tenen d1re1to a aloxarse nun ~~1 

-~ 1 - l . -
1 non funciona? · hotel, e _que o mellor que se 11es ·· · -· 1.LL~h- , -- .~~- ··=- r· -'l .¡----
. pode ofere'cer é un pavillón poli- · -~fl-U ' J.. · 

. . , 
·OFERECESE -. 

Hixie.nista 
Dental Titúlado 

A COMISIÓN 

Chamar ao teléfono 
(986) 41 89 22 

de 21 a 23 horas 

deportivo-. Posteriorment~, e 
tras as ·protestas destes, a urxéri-

. cia coa que se tratou de. desalo
xalos do n:iesmo, alegando que 
"as casas xa están· habitábeis e 
non hai ·riscos de novas despren.- -

· · dimentos"; que foi desm~ntido un 
dia des~ois polo informe da Con
selieria de Sanidade e Servicios 
Sociais; por se acaso, o Concello 
preocupouse de suspender o ·su- · ~ 
ministro de comidas durante un 
dia para forzar á xente a abando- • 

. ~~rfgfd~vi~~~~tft:~~~ t~~e a s~u~\~ -~twi$-~~aJn;ta···- ·-·--¡ ......... . 
cación do informe da Xunta. -~ b-}Vtak.-f-tíi·k·F-~-
Por s_e isto ·tose p-ouco, a Cori- ' ; F ' Uf1' ' r,' 
celleira de Servicios Sociais ca-
lificou de "chantaxe" ·a atitude 
reivindic'ativa da xente, dando a 
entender que non pretendian 
tan só unha garantia das condi-
cións da suas vivendas, senón 

. algo ináis. "Algo máis" que cal
quer que coñeza o povoado do 

llóns en macro-obras de esca
parate -Paseo Marítimo, Pazo 
dos Congresos ... - a pesares 
de ser, posibelmente , a cidade 
galega con maior problemática 
de chabolismo e marxinalidade, 
e nas que as Políticas Sociais 
relativas á vivenda baséanse no 
desalC"'<O e e~pulsión dos seus 

_habitantes, indicándoJles que 
acudan aos Concellos limítrofes 
(Arteixo, Culleredo, Cambre .. . ) e 
soliciten ali unha vivencia social. 

Deixando un pouco aparte astes 
feitos, quera resaltar, firialmen-

. te, ·un. que considero de vital im
portáncia, e· .que foi silenciado 
absolutamente por todos os 
meios de comunicación, e- que 
posibelmente sexa descoñecido 
para moitas persoas -ou igno
rado, que non· e o mesmo, pe
ro ... -: as-implicacións do peche 
do Vertedeiro de Bens para cen
tos de persoas da Coruña. 

A produción e tratamento dos 
resíduos urbanos non é un tema 
de fácil resolución. As propostas 
de reciclaxe, reutilización e dimi
nución da criación de lixo non 
son precisamente as máis apre
ciadas polos responsábeis polí
ticos, e até o de agora, grande 
parte das mesmas eran deposi
tadas en imensos vertedeiros 
nos que o seu tratamento e con
'dicións hixiénicas deixaban moi
to que desexár. Pero estas ver
tedei ros son, ao mesmo tempo, 
a forma de gañar a vida de moi
tas persoas, expulsadas ou ex
cluidas do mercado laboral e da 
própria sociedade "normal", que 
recolectan e venden chatarra, 
papel, cartón, vidro, etc. · 

Sen af-ondar- no tema, penso 
que hai duas cuestións claves a 
resaltar: a actividade da recolec
ción e venda de chatarra é unha 
forma de vida moi digna; son as 
condicións nas que esta se pro
duce, as faltas de alternativas, 
os ingresos que aporta, etc., o 
que a-fai marxinal. Pero a pesa
res diso, constituEl a única fonte 
de ingresos posíbel para cantos 
e cantos de persoas, que sobre
viven dia a dia grácias a verte
deiros como o de Bens. 

A non consideración deste fac
tor como o máis importante á 
hora de plantear a clausur.a do 
mesmo, non debería pasar de
sapercibida por todas aquelas 
persoas e. organizacións que as
P,ire·n a transformar a sociedade. 
E preciso coñecer, divulgar .e 
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apoiar ás persoas afectadas, e 
conseguir unha solución digna 
para elas. O contrário, é situar
se no mesmo nível que DxT ou 
o Concello da Coruña.+ 

A. HERNANDEZ MOURlÑO 
(A CORUÑA) 

A marte 
dos caudillos 
O fedor que anche de ansieda
de os cosmopolitáns coruñeses, 
ven desfacer a idilica imaxe que 
o Caudillo' Vázquez tentou , 
meiante un plan faraónico do 
proxecto Bofill, alugar no canto 
do Noroeste a Atenas do século 
XXI, nun soño van de inmortali
zar a sua imaxe-embigo de "se
mideus grego" na cidade do ho
me-deus Hércules. 

Máis parece que todos os dia
ños nunha conxunción-conspira
ción, emerxen da tenebrosidade 
da Lagoa Estílixia co proxecto 
agoreiro de festexar a morte da 
racionalidade , da intelixéncia e 
consenso human ... 

Se ate parece que a mesma na
tureza se revela, que o corazón 
quente e húmido so naso país 
latexa con máis preguiza nun 
empurre sostido e enérxico, for
zando a situación e deixando ás 
claras cal é o noso vieira de futu
ro, cal é o camiño no que ternos 
que .engadir os nasos esforzos 
nun proxecto comun de galegas. 
Proxecto comun que ate a nasa 
mitoloxia amasa, na imaxe dos 
Pelegrins da "Santa Compaña", 
percorrendo nun camiñar sen fin 
as veas e artérias do país, dei
xando os pousos da sua enerxia 
ali onde o país emerxe vitalida
de, onde a enxebridade é máis 
virxen; por iso só podemos olla
los nas encrucilladas das fragas, 
no paso fervente das carballei
r as , na baixamar das ribeiras 
agarimando a ialma dos nosos 
mortos que retornan; na beleza 
e xenerosidade da natureza do 
país que nos fai regalia, e coa 
cal deberemos conformar un pa
vo enérxico, xeneroso e ceive . 

Non son divagacións de estudan
te de filosofia, é a realidade e a 
racionalidade 3 que nos afronta 
cos feitos. Non 
só na Costa da 
Marte do naso 
Fisterra, nin si- Paco Vázquez 
quer a petrolei- s1'mboliza a 
raque no co-
razón da Coru- imaxe 
ña fai tremer 
de inquietude. esperpéntica de 
Son as .Pontes si mismo, o 
de García Ro-
dríguez, a ce- caudillo do lixo 
lulosa de Pon-
tevedra, a ex-
propiación gra-
nítica e mineral dos nasos mon
. tes, os verquidos sen control de 
contaminan.tes a rios e rías, etc. 
Son as duas caras da moeda 
caupillista. Paco Vázquez simboli
za a imaxe esperpéntica de si 
mismo, o caudillo do lixo. 

Dóutra beira, a outra faciana, a 
imaxe da _churimiqueira, daquelo 
-que conforma o lado escuro, a 
Galiza do atraso, a Galiza que se 
entrega as mans foráneas, aos 
intereses monopolísticos, ao"s in
tereses económicos. A Galiza 
dos eucaliptais, dos lum~s. da 
desfeita labrego-campesiña, do 
esmorecemento, mariñeiro, .,etc.-,_ 

e 

l 
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·Hai deffiasiado futbol na. televis-ión? 

Nº 746-ANox1x · 1 A liga de fútbol. sá 
: enfrenta, no bai rro 
1 vigués de Teis, ás 
1 equipas do PC (r), 
1 AMI, FPG, ex-
1 g rapos e Celtarras. . • ' I ' . 

Ramón Álvarez Xesus Gómez Purificación Abalde Rosa M2 Malvido M!! do Carme 

Xubilado Estudante de Filolaxia Hispánica Xubilada Estudante de Informática Ama de casa 

Non haL A min gústame 
o futbo l e como non vou 
a campo e tou encanta
do con p er guilo des
de a casa. Está moi ben 
que agora non só se limite 
ao partido do Domingo . 
Asi te rn os onde elixir . 
T ampouco porque haxa 
algun todos os dias ¡mos 
estar só penden tes cliso . 
A lguns Domingos quedo 
a velo pero outros vou ao 
baile da terceira idade. + 

É excesiva a cantidade de 
partidos coa que nos bom
bardean. A min gústame 
un pouco e an tes seguía 
algun encentro do Real 
Madrid, pero agora estou 
desbordado e case que o 
ódio, porque teño un ctir
mán ao que lle gusta moi
to e pon sempre a televi
sión na cadea na que hai 
partido. Con isto o que 
van conseguir é que o fút
bol chegue a aburrir.+ 

Todo é segundo se fnire. 
Para a xuventude está ben 
que haxa tanto, pero para 
a xente maior non. E iso 
que a min me gusta ver os 
partidos do Celta e algun 
do Real Madrid. Pero ago
ra hainos os Sábados, Do
mingos, Luns e Mércores 
e chega o momento en 
que hai que cambiar de 
canle. O maú é cando,pa- . 
ses para onde pases, non 
atopas r:náis que futbol. + 

Cos partidos no médio da 
semana xa é demasiado. 
Sobraria con televisar o 
futbol ·na fin de semana. 
Está ben que haxa re
transmisións deportivas 
pero a atención ao futbol 
xa é de máis. Deberat} pa
~ar outros deportes. Dé to
dos xeitos aos afeizonados 
nunca lles chega e supoño 
que estarán contentos co -
aw:Üento do futbol na pro
gramación televisiva.+ 

Ódioo e creo que por tele
v isión hai demas iado . 
Agora estamos ao futbol 
como antes ás telenove
las. E demasiado o un e o 
outro. Eu_agardo que sexa 
unha moda pasaxeira por
que -senón haberá matrí
mónios que se desfagan. 
Menos mal que teño a 
sorte de que a ninguén da 
tniña família lle gusta. Se
nón chegaríase aos 3, 4 ou 

· -7 televisores na casa.+ 

a Gal iza do Ancien . Regime es
q uecida nos seus aferrollados 
camiños do tren, das nunca che
gadas autovias, no desprezo que 
alén ncrs e no sorriso que fai 
agromar nos beizos do que 
ollando a estrambólica imaxe 
dun home fóra do tempo, da sua 
sociedade, de si mesmo. A ima
xe catacumbea e negadora do 
que a nosa sociedade require 
para introducírense nesa moder
nidade da que tanto se gavan. 

Ámbolos dous, Paco Vázquez e 
Manuel Fraga, son os fideis re
presentantes do que simboliza a 
nosa negación nun ideário so
branceiramente superado no 
entorno xeopol ítico no cal nós 
deberiamos, en condicións de 
igualdade, traballar e facer apor
tacións de ideas e proxectos cu
x os obxectivos conformen a 
simbiose natureza-povo-calida
de de vida-futuro. 

Galiza, xa non debe suportar alén 
do século XXI a tartuferia política 
a que nos tañen acostumados 
estes fideis representantes da es
perpéntica antigaleguista. Enmar
quemo·s1 as suas imaxes, agardé
molas no recuncho máis esqueci
do ,dqs nosos faiados. Mais teñá
molas' a man para cando queira:
mos rememorar todo aquelo do 
que debemos refugar. + 

CARLOS PIÑEIRO 
(MADRID) 

Hai siti9 para,to~os 
os gaitetros 
Unha das cousas ·que máis me 
gustan deste· periódico, a parte 
de que sexa o único periódico 
en galega, é a de que é un au
téntico foro de debate. Do que 
xa non gusto tantG é a orienta
ción que ás veces toman ises , 
debates. Un exem~o foi o deba
te suscitado por Manuel Cao . 
acerca da natalidade. Un tema 
do -que poderiamos sacar unhas 

ideas interesantes para poder 
afrontar un problema preocupan
te para a nosa nación, derivou 
nunha liorta con alusións perso
ais sobre se OS' nacionalistas te
ñen que ser guapos ou feos. 

Outro tanto penso eu que está a 
acontecer co tan traido e levado 
gaiteiro (porque se queira ou non 
se queira é un gaiteiro) Carlos 
Núñez. Eu lendo as opinións so
bre iste tema 
pergúntome 

Claro que un gaiteiro non se fai 
no conservatório. Faise no traba
llo do día a día. No talar coa xente 
recollendo músicas que desgra
ciadamente estanse a perder ca
da vez que morre un vello. Pero 
un gaiteiro tamén se fai coas suas 
aportacións persoais e coa sua 
interpretación de temas tradicio
nais, porque a nosa, por sorte, 
non é unha cultura morta e momi-. 
ficada, senón que é unha cultura . 
viva, e ben viva. Pero-eu ainda 
non entendo a extraña falta de 
coeréncia que pode haber entre 
formarse como gaiteiro na terriña, 
tocando nas romarias e entre pre
tender, con ise traballo que fas, 
ser ·famoso ou mesmcrsenico. 

que problema 
habéra en que 
un gaiteiro ga-
1 ego quera 
ben vivir da 
súa música. 
E u persoal
mente alédo
m e de· que 
grácias a esta 
campaña pu
blicitária a no-

Anosa,por 
sorte, noné 
unha cultura 
mortae 
momificada, 
senón queé 
unha cultura 

~ lso en todo caso seria unha atita
de e ambición persoal, e eu pen
so que ninguén se atopa en ·<;:on
dicións de xulgar á. atitude_ persoal 
de_ninguén.,. A un. artist?, d~bemo
lo xulgar pola sua obra e· non por 
se é un túzaro ou un fachendoso. 

sa música- es- viva 
texa a ser va- E no que respeita á rivalidade 
lorada a n1vel que hai entr-e Carlos Núñez e 
internacional,. e non só entre o pú- "Berrogüeto", eu penso _gue é be-
blico de élite e selecto·, senón po- neficiosa para a músic.a galega. 
lo púbHco en. xerak Que vende Que cada uo ao seu xeito loiten 
discos a dúcias e· que-pode que a · por mellorar á nósa cultura'. ' Des-
sua música sexa excesivamente de logo, sernpre se acadarán me--
comercialr e .que?, é música ga- llc,>res resultadbs se se fai desde 
lega ou no.n ·é música.galega? dous-·póntós de vista-diferentes. 
Pois ben,-iso é o que de verdade 
importa. E pola porta que el e ou- E ciar.o es.tá, unha vez que se 
tros coma el abran, én vez de ta- · escoita todo iste debate un aca-
cer esforzos sobrehumáns por ba cunha certa sensaCión de es-
pechala, deberíamos dirixir isas quizofrénia e pensa se non terá 
enerxias para a:cadar que olltros ql1e decidirse por tirar as cintas . 
grandes músfuos. e .grupos que de ·:os carunchos" e "Berrogüe·7 
ainda non teñen o .reGoñecemen- to''. ::>or subversivos ou as _de 
to que se. merecen o acaden, ben· · Carlos Nciñez e "Milladoiro" por 
abrindo o seu próprio cá.miño ou · aburguesados. 
ben aproveitando o aberto por ou
tros artistas. E se deste xeito aca- -
damos que tocando a gaita a xen
te pode ·gañar cartos e vivir acei
tabelmente, isto .npn teria porque 
ser unha traba senón que máis 
ben teria que ser un-revulsivo que 
animase a moita mocidade a adi: 
carse a tocar o noso instrumento 
nacional, coque penso que a no
sa cultura saíría gañando. 

En fin,, na miña discoteca teño a 
todos xuntiños, e cando escoito 
toda ista polémica vou correndo 
a xunto deles para perguntarlles 
que fago e eles sempre me din 
o mesmo: "ti nin caso, entre .bois 
non hai cornadas". · 

X o AN M. BAZARRA AGULLA 
(M UROS) 

¡Abonda xa, 
reinteghrasionista~· ! 
¡Abor.da xa! ¡Estou farto! Estou 
farto de calar e aturarvos. Estou 
farto de que vafades de mesías, 
de salvadores da nasa cultura e 
do noso pobo cando o único que 
fasedes é da-la nota, buscar pú= 
blisidaqe e mirar polo voso propia 
ben. Estou farto de que me ·cha: 
meaes "españolista", a min, que 
mamei o ghalegho desde o _berse, 
que. sempre defendín o ghalegho 
e que ·mesmo sufrín 'situasións de 
discriminasión por talar na ·miña 
linghua, na linghua propia_ do meu 
pobo (o pobo ghalegho; non o 
portughés). Estou farto de escoi
tar sempre o mesmo discursó ca
duco, e pasado de voltas de quen . 
tala ur:iha espesie de "xer~ha dé - . 
cánt~iros" (con tódolos meus res- : 
pectós .para os canteiros) tirada 
de non~sei qué libro de caricatu- ·· 
ras. Estou farto de que unhc( ~erie ~· 
de xent'ª que ñon sabé o que .é o 
ghalegho (pero que si controla, ¡e 
de que xeito l o cast~lán) . me veña 
disir que o noso é un dialecto '.e 
que .. q . paradigma bíblico a. seghir .. · 
é o portughés. ¡Por favor; home, 
xente· ás leírasl ~ · · 

L; ... ...;- - "": .• •. .... l·< _ .. 

Docu'mehtádeyosún po~q~iño e · 
deixade ~raballa-la xénte que · 
busca un futuro digno para o no
so idiol'T)a, a x,ente que _(con tó
dol.os seus erros, que os teñen, · 
por suposto}' ~ntentan._ día. a ~Ha'_ 
normªli~p-la nosa situasión ling-_ ~ 
hüística ,e cultural. . . . 

- " t ' 

A pingha qüe xa rebordou o va
so foi o que aconteseu o pasa
do día -20 no acto de clausura ' 
do 1 Conghreso lnternasional· 
orghanisaqo polo lnsti_tuto da · 
Linghua .Ghalegha (conghreso, 
por. serto, totalmente aberto e 
plural , ó. que foron invitados de
fensores do reinteghrasionismo, 
que declinaron a s!Ja presen
cia). Velaquí que catro impre
sen.t~bles (con perdón , pero 

Está a resultar moi 
competida. 

Xosé Luis 
Barreiro é recebido 
polos médios qe 
-comunicación con 
grande alborozo, 
saudado como 
esperanza branca. 
Calquera diria que 
ven de ter un éxito 

-dirixindo as 
Nacións Uñidas ou 
xestionando o 
Bundesbank, 
Cando en realidade 
só acaba de 
rematar o seu 
periodo de 
inabilitaciQn para -
exercer cargos 
públicos, despois 
dunha condea de 
seis anos por 
prevaricación. 

· Hai unha década 
estreábase Cobra, 
filme 
protagonizado por 
Sylvester:Stallone 
no papel .dun 
prepotente poi icia 

, que agtede aos 
xornalistas que -
ousari dicer que os 
delincuentes teñan 
dereitos legais. 
Cobra -desprécía, 
:con non-menos-. 

-~ ,urof; ·áo'"s::xuices: 
:_~ Para que digan 
->_que o cine . 

. 

· norteamericano é . 
·.Superficial· e puro 
obxeto de 

-entretenemento 
No Ministério do 
1 nterior están a 

_, pedir cópias. 

1 
1 
1 
1 · Sony me~cara hai 

..... 
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20 
1 alguns anos, por 
1 600 millóns de 
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: dólares, un dos 
símbolos da cidade 
de Nova lorque: o 
Empire State 
Building. Agora o 
governo expropia o 
rañaceos á 
empresa 
xaponesa,. 

non teñen outro cualificativo) 
non teñen máis felis idea cá de 
intentar abortalo amosando un
has pancartas e insultando , 
chamándonos porcos, vendidos 
e españolistas, nun acto de ca
rácter totalmente fassista (Fas
sismo: ideoloxía represora das 
fiberdades públicas) ... ¡e des
pois pola vida ghabándose de 
proghres e de liberais! 

Andrade 

· abonándolle só 70 
millóns, co 
argumento de· que 
se trata de 

Respectade para que se vos 
respecte: se 
ninghén se 
vai meter 
c o n V o s c o , Busquemos 
dei·xáde nos 
vós tamén en todos xuntos a 

1 património nacional 
que debe estar en 
mans 
norteamericanas. 
Os adalides do 
libre comércio .fan 
trampa cando se 
trata do seu. 

pas e en 
ghrasia de 
Deus, . ¡cona·! 

Non estou 
aquí de~ 

normalisasión, 
que logho xa 
haberá tempo de 
toca-la 

t e n d e n d 0 normativisasión 
a normativa 
vixente, aínda· 
que considero 
que de momento é a máis via
ble e a que se axusta máis á 
nosa linghua, xa que teño mói 
claro que toda normativa ten 
algho (ou moito) de arbitrario e, 
xa que logho, é susseptible de 
mellorar. Tráeme moito sen coi
dado que se escriba "nh" ou "ñ". 
O que quero e desexo é que se 
normalise a nosa situasión; isto 
é o prioritario, e logho xa habe
rá tempo para reformula-lo que 
se queira. Pero, desde logho, 
teño unha causa moi clara: 
ninghén me vai disir que teño 
que falar en portughés, xa que 
tódolos. ghaleghos (aghás catro 
ghatos xoghando ó tute) nota
mos que o naso idioma teh un
ha identidade propia, diferente 
da do castelán e da do portug
hés. Se vós non o aseptades, a 

1 Médicos e 
programas de 
televisión 
aconsellan aos 
pacentes dieta 
mediterránea, 
pero aquí poucos · 
saben o que 
comen os 
habitantes de 
Marbella. Gil y Gil, 
por exempló, debe 
engulir unha vaca 
diária.+ 

rañarse toca. · 

Busquemos todos xuntos a nor
malisasión, que logho xa haberá 
tempo de toca-la norrnativisa
sión. Traballemos no mesmo 
camiño, que xa o ternos abando 
difísil, e deixémonos de loitas in
testinas. Rematemos de l.ado 

esta gherra que non conduce a 
ninghures e subamos todos ó 
carro da nasa cultura. 

E par.a os que queirades seghir 
con este absurdo enfrontamento 
que só benefisia a quen non 
ama nin a nósa linghua nin o na
so país, só vos teño que preghar 
unha causa: aghachádevos de
baixo dunha cañota e procurade 
petróleo. ¡Que non teña que di
sir, parafraseando a Osear Wil
de, que canto máis vos coñeso 
máis apresio lle colla ó meu can! 
Procuremos todos xuntos un 
mellar futuro para o naso país e 
para a nasa linghua. Así sexa. + 

Xost ANTONIO PENA 
(CARRElRA) 

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

· Enderezo ....................... · ................................................... . 

_ ... .... ........................................................................ ............. . 
Cod. Postal ... : .. ........................ Telefono ................•.......... 

Povoación ..... ; ..... ... : ................ N.1.F: ............................... . 

Província ................................ País ........... ; ..................... . 

$uscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) 
· por ·un ano/semestre ao prezo de: ' 

Galiza/Estado/Portugal ....... .......... 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre 

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

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

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

O Talón bancário adxunto O Cheque bancário adxunto 

O Reembolso (máis 130 pta.) O Xiro Internacional a nome de 

A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras ......................................... : ................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ITJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular ...................................................................... : .... ... .. : ........ ' 

.......................... _ ........................... _NQ 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 unha vez cuberto en maiúsculas) 

Sarampelo 
republicano 

Desgraciadamente unha causa é 
o que se di e outra o que se fai, 
cando o feito é moi distinto do dita 
poriamos falar de hipocresia, pois 
ben o PCE exerceu o fariseismo 
durante a transición, quen se cua
lificaban de republicanos foron os 
do partido que máis fixo por impar 
a fórmula da monarquia, no prin
cípio baixo a sobranceira persoali
dade de Juan de Estoril "o boa vi
da" (lembremds a entrevista do 
cínico de Carrillo a Oriana Fallaci 
ao L 'Europed1> onde comentaba 
que Juan Carlos 1 traizoaba a seu 
pai). Despois do fracaso da ruptu-
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ra coas institucións procedentes 
do franquismo, os do PCE derón 
unha viraxe e deixaron de de
fender a Juan de Estoríl para pro
texer a Juan Carlos l. Foi unha 
alianza na que o Reí, daquela sen 
prestíxio democrático en Europa, 
acadábao ao legalizalos. 

Os do PCE saian da clandestini
dade despois de renunciar a nu
merosas taigas que se mantiñan 
daquelas, sacrificaron as conquis
tas sociais polos cámbios políti
cos. Os dirixentes tiñan a van ilu
sión de seren o primeiro partido 
da oposición, a exemplo do PC 
italiano; sen embargo o grande 
receo que xeraba nos cidadáns a 
política do PCE levou a que deran 
as costas ao partido, obtendo só 
vinte escanos no 77. Máis adiante 
virían resultados moito peores. 

Pasaron os anos mais segue
mos recolleitando a miséria mo
nárquica (mil mortos por violen
cia política, 23-F, corrupción, pa
ro , desigualdades sociais, etc.) 
sementada polos alcaiotes do 
PCE no pasado recente. E ago
ra ternos outro cambio na cúpula 
dirixente de IU ; Anguita nun xiro 
de 3609 declárase republicano 
amolado dos discursiños do rei 
sobre a OTAN (transgredindo as 
cláusulas de non integración mi
litar xurdidas do referendo) e 
Maastricht. Velaqui o reí trocado 
no recadeiro da mensaxe da di
reitona-PP. E non esquenzamos 
que Aznar chegou a Moncloa 
grácias á política cega de Angui
ta que acaba de decatarse que 
os do PP son de direitas. 

Por certo Anguita non explica co
mo vai traer a 
República. Por 
iso tafo dun xi-
ro de 36ºº· As En Xuño do 78 
lérias de An-
guita non te- os deputados do 
ñen que ver PCE votaron 
co marxismo 
nen ca socia
lismo. Asemé
llanse máis á 
revolución 
pendente da 
falanxe e o 
demagóxico 
radicalismo 
Lerrouxista. 

A estas alturas 
soamente os 

contra a 
inclusión, no 
texto da 
Constitución, do 
direito de auto
determinación 

desmiolados, adamais dos apro
veitados do ABC, son incapaces 
de caer na conta que todos os tí
tulos de condes, duques o prínci
·pes non teñen o mérito nen a uti
lidade dun só título de mestra, 
doutor ou enxeñeiro. Anguita ta
men ousa facer mención da auto
determinación, para non exercela 
endexamais. A autodetermina
ción só serve para que Galiza 
acade pacificamente o que ten 
ben merecido, que é ser ceibe 
xunto as outras nacións do mun
do. O de IU é todo unha paródia, 
un engano dialéctico. Lembre
mos que o día vinte de Xuño do 
ano 78 os deputados do PCE vo
taban contra a inclusión, no texto 
da Constitución, do' direito de au
todeterminación das nacionalida1 

des. E despois veñen os dirixen
tes de IU con verbas de república 
e autodeterminación. Non os es
coitedes que son cánticos de se
reas. 

Remato cunha anécdota con 
moito mallo: En Maio do 77 nun 

. \ mitin en Getafe o servicio de ar
de do PCE mallaba nuns mili
tantes que levaban bandeiras 
republicanas.+ 

GONZALO BLANCO V AZQUEZ 
~. - . - . . {ÜURENSE), 

A~ 
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Ourense protagoniza 
unha nova páxina de cómic 
Celébranse as VIII Xornadas de Banda Deseñada 

9* ARANTXA ESTÉVEZ 

Volta o comic a Ourense outro 
ano nas VIII Xomadas de Ban
da Deseñada, que organizan a 
Casa da Xuventude e o colecti
vo Phanzynex. Do 4 ao 12 de 
Outubro, en várias sedes, a ani
mación estará á vista de todos 
os ourensáns e de todo o que 
queira visitar a cidade converti
da en páxinas de cómic. Esta 
festa xa é un ponto de referén
cia no campo do tebeo, non só 
no país, senon no Estado, cuxos 
debuxante empre teñen pre
séncia. As Xomadas non se es
quecen nen dos novos, para os 
que ademáis está o Prémio de 
Banda Deseñada, nen dos ex
perimentados, debuxantes que 
sempre teñen un oco nesta se
mana. Portugal e os seus debu .. 
xantes, outro ano en Ourense. 

Chegar á oitava edición é produto 
do esforzo dun grupo de mozos da 
Casa da Xuventude e do Colecti
vo PhanzYnex empeñados en que 
Galiza teña a sua festa de cómic e 
en dar a coñecer a autores do país, 
que triunfaron neutros lugares. 
Un dos máis salientábeis debu
xantes do Estado, Xúlio Martínez 
Daspastoras, nasceu en Ribeira 
ainda que vive en Barcelona. Os 
seus per onaxes, volumino os, 
aparecen regularmente na revista 
de humor El Jueves ainda que xa 
pasaron pola páxina de banda 
deseñada máis coñecidas de todo 
o Estado. Coa monstra que ocupa 

primeir andar do Museu Muni-
cipal, re p nsábei da x ma-
das de Ouren e devolv no eu 
d bux a casa dando a c ñecer a 
un autor que é, pr bab lmente, 
máis c ñ~cid fi ra que dentr da 
Galiza. "E unha mágoa porque re
pre nta un ca de arti ta emi
grad p ro envi u eu om<L
nais para tar pre ente nas Xor
nadas", explica Benito Losada, da 
Casa da Xuvcntud e un do pro
m t res d act . 

P rtugal aporta ·en todas as edi
ción a sua vi ióh da banda dese
ñada. Desta volta, son as viñetas 
de mozos e mozas entre 16 e 26 
anos as que se expoñen na Casa 
da Xuventude e o seu traballo, ·o 
resultado do concurso convocado 
a finais de 1995 pola Fundación 

Viñeta de No nome da amada morla de Fausto, Méndez e Malvar. 

Calouste Gulbenkian de Lisboa. 
Os participantes viran como as 
suas obras foron publicadas. "En 
Portugal, mália ter máis habitan
tes que Galiza, teñen moitísimos 
problemas para publicar. O único 
cómic que se fai é histórico. A 
xente nova ten rnoitas dificulda
des para darse a coñecer", explica 
Losada, que reseña que as Xoma
das sernpre quixeron abrir fron
teira na banda deseñada dun e 
doutro lado 'do Miño. "É unha 
asignatura pendente no país, on
de hai literatura ou, incluso máis 
cinema, que banda deseñada. 
T emos a teima de espallar as vi
ñetas, de dar pulas aos novos 
criadores e de publicalos", di. 

Cinco sedes 

A VIII Xomadas de Banda Dese
ñLula repártense por cinco locais 
da cidade: Casa da Xuventude, 
Mu eu munícipal, Aula Cultural 
de Caixa Galiza, Agrupación Cul~ 
rural Auriense e Casa da Cultura. 
Os traballos de preparación impli
can a organizadores e~voluntários, 
que cun millón de pesetas; meta
de aportado polo corn;:ello, meta-

de pola consellaria de Farnília, 
a!ranxan as Xomadas. "Cada vez, 
para os intercámbios de material, 
é máis necesário o diñeiro xa que 
os autores e as editoriais ceden 
menos orixinais de balde pero nós 
non podernos botar a casa 
pola fiestra. Con estes 
cart-os ímonos amañan
do e sempre topamos 
con autores aos que 
lles importa máis 
difundir e espallar 
que gañar cartas", 
explica Losada. 
Un dos gastos des-
cis Xonúulas é ase-
gurar todo o mate-
rial que se expon. 

Fausto !soma é o de
bU:xa nte que mereceu 
nesta edición o Prémio 
Ourense de Banda Deseñada po; 
lo recoñecemento a sua labor. E 
o criador, entre outros traballos, 
da série Un mistério para Simon, 
con Rober G. Méndez e Aníbal 

- C. Malvar. O gañador do ptémio 
ao mellar autor afeizoado é Fran
cisco Xavier da Silva Irago, inoi 
novo e que é descrito por Benito 

Losada como "sorprendente, con 
certo ar a Miguelanxo Prado pe
ro con personalidade própria". A 
historietas polas que foi premia
do teñen que ver co amor, coa 
orixe <leste sentimento. Os pré
mios son entregados o V emes 4, 
cando a inauguración. 

Fanzines e cinema 

De balde, todo o que queira pode
rá ver na Casa da Cultura un ci
clo de cinema con proxeccións 
relativas á banda deseñada, que 
supon a novidade <leste ano. Tor
pedo 1936, Tic Tac, é un capítulo 
piloto dunha série que, finalmen
te, non chegou a emitirse en tele
visión e que narra as aventuras do 
popular ganster, criado por Abulí 
e Bemet. De Erase outra vez emi
tiranse as duas partes; un total de 
vinteseis curtamet:raxes de cinco 
minutos de duración. Moebius, · 
Liberatore, Shelton, Margerin e 
Le Gall, entre outros, dan a sua 
visión persoal dos clásicos dos 
comos infantís. Robert Crumb, o 
enfermizo autor de cómics esta-. 
dounidense canta a suas obsesións 
da vida na fita O mundo de Robert 
Crumb, documental producido 
por David L)rnch. Winsor Mc
Cay, pioneiro da banda deseñadá 
e do cinema de animación, terá a 
sua homenaxe con tres das suas 
.obras: Gertie the dinosaur, curta-

metraxe muda de doce mi
nutos, O afurulimento do 

Lusitania, considerado 
o primeiro. docu
mental feíto en ani
mación e unha re
co ns trucci ón en 
debuxos do afun
dimento que de
sencadeou a inter
vención america
na na I Guerra 

Mundial, e O pe~ 
queno Nemo, de 

- 1993, onde xa colabo-
ran persoeiros da anima.

ción na actualidade. O ci
clo de cinema e animación com
p létase con Parco Rossó, uriha 
adaptación de manga cun piloto 
nun hidroavión na Italia dos, anos 
vinte e unha fita que se reveleu 
como importante no terreo da 
animación. 

O Colectivo Phanzynex aporta 
unha das peculiaridades das Xor
nadas de Banda Deseñada. "Se 
Barcelona é o grande Salón Co
mercial e Oviedo, o de autor, en 
Ourense a· distinción ponna a 
adicación ao mundo do fanzine. 
Temes unhas das me llores fanzi
notee:as do Estado, con máis de. 
seiscentos títulos de víntetantos 
paises diferentes. Todo un poten
cial criativo que non se canaliza 
comercialmente", conta Benito 
Losada. Ademáis, un mercadiño 
dos libreiros ourensáns, sesións 
radiofónicas,. mesa redonda de li
teratura e cómic e publicacións 
até o 12 ,de Outubro. • 

¿Porque 
calan os 
intelectuais? 

~ MIGUEL A. FERNAN .. VELLO 

&silencio que envolve na :ctua
lidade o panorama do mundo do 
pensamento ,e das ·artes eri. xeral a 
respeito de cuestións de índole so
cial, política ou, <lito doutra manei
ra, de ética colectiva, é non só gra
ve en si mesmó pola súa propia 
natureza solipsista e reaccionaria, 
senón tamén polo carácter de asep
sia, indiferencia e afastamento que 
se produce nos individuos en rela
ción coas ofensas e feridas que a 
realidade traslada ao conxunto do 
espazo social. . 

~ra ~ pergunta mesma de por 
que calan os intelectuais, o poeta e 
ensaista Antonio Colinas ten varias 
respostas int~rrogativas: ¿ Non es
tán tamén eles sometidos aos condi
cionarnentos do mercado cultural, 
ás imposicións dos grupos de poder, 
inermes <liante das inevitábeis , de
cisivas "guerras" deses grupos ? 
¿Como e -sobretodo- onde se pode 
dar testemuño? ¿Onde testemuñar 
con independencia e liberdade 
nuha sociedaáe que, na maioria dos 
casos, depende. de meios controla
dos, de ideas canahzadas e sen nin
gún afan educador, de poderes?" 

O:.iste, isto é evidente, un modo 
xeralizado dos intelectuais, <liante 
dos'"'"poderes organizados, un temor 
profundo que nace como consigna 
fronte aos noves amos da cultura, dá 
Información, do Control Ideolóxico. 
Convertido o intelectual e tamén o 
artista en funcionario pasivo, en 
academicista neutral, en especime . 
insolidario, en consumidor compul
sivo e obsceno da súa propia vanida
de e egoismo ou en fuxitivo da his
toria (Merleau-Ponty: ''Non se pode 
fuxir da historia"), a sociedade sofre · 
a ausencia do espírito crítico e rebel
de, constructivo e xeneroso, necesa
rio para que exístaprogreso·na.loita 
pola dignidade humana, contra a 
intoxicación da propaganda oficial1 

a prol da claridade-e da xustiza. 

. ~ gran tristeza e dec~pción 
contemplamos como aquí, na nbsa 
propia casa, os intelectuais; escrito
res e artistas viven sumidos,· en xe-: 
ral, nun profundo e int:eresado· si-~
lencio. E sobretodo nun profundo e 
interesado silencfo.político. Como 
se aquí non acontec€se nada e non 
fose a acontecer nada nunca. · 

qan,Paul S~tre, un intelectual 
~ ;i:nca calou e aoque cómpre l~ 
· máis que nunca, tiña claro, pür 
exemplo, que a política non é unha 
activadade que o indivíduo poida 
tomar ou abandonar segundo as cir
cunstancias, senóri unha dimensión 
da persoa: ''Nas nosas sociedades, 
fágase ou non política, nácese politi
zada; non pode haber vida indivi
dual ou familiar que non estexa con
dicJonado polo conxunto soc.ial onde 
nós aparecemos e, por conseguinte, 
toda persoa pode e debe actuar sobre 
os grupos que a condicionan". E dici
mos nós, "os intelectuais e os artistas 
galegos tamén. Non sexa que o seu 
silencio acabe por convertelos en 
seres desprovistos de pasado, de pre
sente e quizais tamén de futuro.• 

-
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•Tempáda 
Teatral 
de Outono 
enMoaña 
A representación de Sempre 
Ubú inaugurou, o Sábado 28 de 
Setembro, a Tempada Teatral de 
Outono en Moaña. Esta obra, 
da c~mpañia Producións 
Teatrais do Sur, é a primeira das 
o_it~ que.se. poderán ver durante 

os sábados até o 16 de Novem, 
bro. O resto do ciclo compléta, 
no as compañias Teatro do No, 
roeste, Ollomol Tranvia, Teatro 
do Aquí, Magu Antón, Campa, 
ñia de Maria, Sarabela e Talia 
Teatro. Nesta oitava edición da 
tempada teafral os presupostos 
dos Circuitos Culturais da Xun,· 
ta de Galiza subvencionan nun 
60% as actuacións de cinco das 

· compañias. As outras tres con, · 
tan co financiamento total do 
concello moañés. As represen, 
tacións serán as dez e média da 
noite no cine Veiga. + 

GuieirQ.· 
CU11VRAL . 

-. . 
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•O Consello cent~alismo ~inematografico de de Manuel ~erreiro Queixumes 
Lisboa.• des pinos, Os herdeiros do rexurdi, 

da Cultura elixe mento: A xéración Galaxia, de 
Francisco Femández del Riego, 

novo presidente • O V Congreso · Prosa e textos en galega, de 
Manuel Murgia, Antas e Pedrafi, 

odia 14 Internacional de tas dg Galiza (Guia para a sua lo, 
calización) e a História da Litera, 

Estudios Galegas 
tura en Galega en fascículos. As 

O Consello da Cultura Galega sesións que se desenvolverán 
terá novo presidente a partires 

-celebrarase-
durante o simpósio·serán "De 

do próximo 14 de Outubro. O Breogán aos Pinos", a cargo de 
substituto do falecido Filgueira 

enAlemaña 
Manuel Ferreiro, "O 

Valverde será elixido pola exe, antifeminismo na poesia de 
cutiva da entidade en sesión . Eduardo Pondal", sobre o que 
plenária .. O vicepresidente pri, A Universidade de Tréveris en falará Maria Xosé Queizán, "Os 
meiro, Antón Santamarina, Alemaña acollerá no 1997 o V herdeiros do Rexurdimento: A 
continuará até entón desempe, Congreso Internacional de X.e ración Galaxia", a cargo de. 
ñando o cargo de presidente en Estudios Galegas segundo d~cidiu Francisco Femández del Riego e 
funcións.+ recentemente a Asociación Inter, "Unidade didáctica de Eduardo 

nati0nal de Estudios Galegas Pondal" ·por Xosé Manuel Vare, 

(AEIG). O Centro de la. Ademáis das conferéncias e 

• Estrea da fita Documentación de Galiza desta as sesións de traballo en equipo, 

Universidade, Galicien,zentrum a asociación Monte Branca ten 

vencedora en será o encargado da prevista unha actuación musical 

organización do congreso, que se do Duo Franco, Be~her, unha 

· Figueira de Foz celebrará do 8 ao 11 de 
Outubro. Esta convocatória 

no Festival constitue a única actividade de 
carácter intemacior1al no ámbi, 

de Ourense to dos Estudos Galegas e como 
tal pretende oferecer un foro pa, 
ra o intercámbio e a discusión 

O Festival Internacional de Ci- en tódas as disciplinas científi, 
ne lndependente de Ourense · cas. posibeis que se ocupan de 
proxectará, en estrea para todo Galiza como obxecto de estudo. 
o Estado español, a longametra, A imaxe ·e o concepto do galego f ó, 
xe portuguesa Ma'Sina, gran rae dentro de Galiza será o tema 
prémio da pasada edición do central desta edición.+ 
Festival de Figueira da Foz. A 
película trata sobre unha espec, 
tadora dun filme norteamerica, , • II Simposio no que reproduce a história pro, 
xectada na sua própria vida, re-

Pondaliano construindo a estrai1.a vinganza 
dunha muller enlouquecida po, 
los ciumes. O galardón desta Do 14 ao 19 de Outubro 
obra, criada, dirixida, realizada e celebrarase na Casa dos Viciños 
montada polo cineasta de Porto, de O Couto, en Ponteceso, ~ se~ 
Saguenail, é considerado polos gunda edición do Simposio Pon-
círculos cinemetográficos lusos daliano que organiza a 
como un recoñecemento á Asociación Cultural Monte . 
emerxente cinemetografia por, Branco.-No programa están pre, 
tuense, que loita contra o . vistas as presentacións do libro Eduárdo Pondal. 

audición poética que recolle a 
· voz de Blanco Amor recitando 
"A campana de Anllóns en Bos 
Afrés e Cm itinerário artístico 
antropolóxico de Ponteceso a 
Nemiña con Felipe Senén. • 

• Primeira · 
. ,,. 

programac1on 
da ·Rede Gafega 
de Teatros 
Dez compañias teatrais galegas e 
unha madrileña compoñen a 
primeira programación da Rede 
Galega de Teatros e Auditórios, 
cun total de corenta funcións 
teatrais que se repartirán entre o 
Teatro Rosalia de Castro da Co, 
ruña, o Teatro Principal de San, 
tiago, o Teatro]ofre de Ferrol, o 
Centro Cultural Caixavigo de 
Vigo e a Casa da Cultura de Vi, 
lagarcia durante o demadeiro 
trimestre deste ano. A primeira 
actuación será Ladraremos , da 
compañia galega Áncora, que 
poderá verse en Vigo os dias 10 
e 11 deste mes. O peche da pro
gramación terá lugar coa Noite 
das T n'bades, do Teatro do Atlán, 
tico, que estará finalmente en 
Vilagarcia de Arousa o 19 e 20 
de Decembro. 

A Rede de Teatros e Auditórios 
· é un proxecto desenvolvido da 
Conselleria de Cultura a través 
do Instituto Galego das Artes 
Escénicas e Musicais. • 

il A Associac;ao 

Sócio--Pedagógica 
Galaico ... 
Portuguesa 
apresenta as 
actividades 
En Ourense atópase a sede da 
Associa\'.ao Sócio, Pedagógica 
Galaico, Portuguesa que, desde 
hai tempo, ven ocupándose da 
renovación do profesorado cun 
achegamento a todos os paise~ 
da área lus_ófona. Ven de 
paresentar o seu calendário de 
actividades para o curso 1996, 
97, desenvolvidas non só en 
Ourense, senón noutros pontos 
da Galiza. Os obradoiros lévanse 
a cabo a partir de Outubro con 
fotografia, encademación, astro
nomia, cestería, cinema ere. Pa, 
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ra Abril do ano 1997 está 
proxectado o I Encontro Ibérico 
de Imprensa na Escala e, en 
Maio, a Monstra de Recursos Di, 
dácticos Alternativos. Os ciclos " 
de cinema que, desde O~tubro 
até Abril teñen lugar, 
relacionan a imaxe coa psicolo, 
xia, literatura, o direito, o paci, 
fismo, ecoloxia e história. A 
ASPGP canta cunha ludoteca
obradoiro en Ourense e unha es
cala infantil de música. Para 
quen estea interesado en 
asociarse, matricularse nalgunha 
actividade ou adquirir máis in
formación, está o teléfono 988, 
248141.• 

•Cultura 
Popular, 
espectáculo de 
Siniestro Total 
para abrir o curso 
Os días 9 e 10 de Outubro, o 
grupo de música Siniestro Total, 
oferecerán un novo espectáculo 
en Santiago co motivo da aper, 
tura do curso un iversitário. O 
nome do espectáculo é Cultura 
Popular e o lugar escollido para 
desenvolvelo é o Pazo de Con
gre os e Exrosicións. Non e 
trata dun simples concerto xa 
que o espectáculo ten unha par
te fundamental de imaxe con ví, 
deos e proxeccións. + 

• O Seminário 
, de Educación para 
a Paz apóntase a 
Internet 
O Seminário Galego de. Educa, 
ción para a Paz xa ten páxina 
própria na Internet, á que e po, 
de acceder desde o dia 30 de e, 
tembro. Rafael Méndez foi o n, 
carregado de de eñar de ínter , 
sadamente e ta páxina que 
con ta de várias ección : infi r, 
mación xeral, publicacións, c , 
mo asociarse e colaborar, 
programa de actividade etc. A 
dirección é a seguinte: 
http://www. arrakis.':"s/-sgep/paz. 
Os respon ábeís d Seminári 
lembran que a matrícula para o 
Curso de Iniciación á Educación 
para a Paz, homologado pola 
consellaria, remata o 15 de Ou, 
tubro. Para apontarse chamar ao 
981,561956. •-

Os actores gal egos promocionaranse f óra mediante un vídeocatálogo 
· Ten unha tiraxe de 400 e vai destinado a produtoras e compañias de teatro 

-Os 107 actores rexistrados na 1 

Asociación de actores, directores 
e técnicos de escea daranse a co, 
ñecer a partir de agora mediante 
un videocatálogo que se distribuí, 
rá a produtoras de vídeo cinema e 
televisión e compañias de teq.tro 
tanto galegas cómo de fóra. 

A iniciativa, desenvolvida por 
vez primeira coa colaboración de 
CaixaGalicia, complétase coa 
edición de 400 catálogos coa fo, 

tografia e os dados persoais de 
cada un dos actores e adrices 
xunto. cos currículos dos direc, 
tares e técnicos de escea. No vi, 
deocatálogo, editado a modo de 
casting -por tempo dun minu, 
to-, os actores van ".:ompoñendo 
dous contos, un as mulleres e ou, 
tro cis homes, n·os que se quere 
transmitir unha aproximación á 
sua capacidade interpretativa. 

Eil' ~sto Chao, anterior presiden, 

. te, sinalou no acto de apresenta, 
ción dos catálogos que hoxendia 
"é raro que séries e películas esta, 
tais rodadas no país non comen 
con actores galegas;' e def ende u a 
conveniéncia deste tipo de pro, 

· moción habida conta tamén que 
é o futuro de grande· parte dos 
profesionais está nos espácios au, 
diovisuais. Para o -actual presi
dente;_ Evaristo Calvo, a aso, 
dadón busca mediante os catáh 
gos a "promoción dos profesionais 

e facilitar o traballo da escolla" 
ao considerar tamén que o futuro 
é prometedor para os actores que 
teñen no audiovisual a sua "máis 
grande fonte de traballo". 

Teatro na TVG 

Xunto esta iniciativa de promo, 
c ión de profesionais, Ernesto 
Chao fixo balance dos cometi, 
dos da Asociación de Actores, 
Directores e Técnicos de escea 

que pasan pola formación- de ac, . 
tores, pular por un marco labo, 
ral axe itado, soster relacións 
con outras asociacións e sindi, 
catos e manter contactos e cola, 
boracións coa Televisión de 
Galicia que .deron até a altura 

· como froito a eiaboración de 
duas· s¿ries con actores galegos. 
A asociación conseguiu tamén 
un acordo para que proxima, 
mente se emita teatro no ente 
público galego. • 

A 
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Festival" 
Internacion.al 
de Cinema · 

de Donostia 

Unha aposta decidida 

A cidade de Donosria ven ·de 
celebrar a sua cadraséximo cuar, 
ta edición do seu Festival Inter, 
nacional de Cine. Unha menor 
preséncia estelar, unha rnaior 
calidade cinematográfica e· un 
notábel aumento de público 
constituen, cun inesperado pal, 
marés, os signos que mellor defi, 
nen o de envolvírnento <leste 
encentro audio,visual. 

Ademai das uas duas basamen, 
tas fundamentais, a Sección Qfi, 
cial e Zabaltegi/Zona Aberra, o 
certame dono tiarra ofereceu 
nesca edición nove apartados 
mais: trinta títulos compuxeron 
o ciclo dedicado ao mestre do 
fantástico, T od Browning; La Pe, 
adilla Roja del Senador Me 

Carthy, con 18 títulos, e La Pesa, 
dilla Roja del General Franco, 
con 10 títulos, supuxo unha inte, 
resante mostra do cine que, á 
marxe da sua calidade, se produ, 
ciu con obxectivos de propagan, 
da ideolóxica craramente anticD' 
munista; controvertido e polémi, 
co, Eloy de la Iglesia viu revisada 
a sua filmografía, dun toral de 29 
títulos; 15 filmes diversos que se 
coidaban desaparecidos e que ÍD' 
ron recuperados e restaurados P°' 
lo proxecto Lumiere, depehdente 
do Programa Media l, compuxe, 
r n outro intere ante ciclo; oito 
título premiado en anteriores 
fe tivais por xurado da Fipres, 

et/Federación Internacional da 
Prensa Cinematográfica . foron 
ápresentados baixo a denomina, 
ción Selección dos .Críticos 
95/96; Made in Spanish 96 ofre, 
ceu 24 filmes pertencentes á últi, 
ma produción española e latino, 
a1:nericana; a produción basca 
máis recente resumiu,se esta vez 
en 2 longametraxes e 5 curtame, 
traxes; finalmenté, o público in, 
fantil tivo tamén o seu espácio 
na pantalla xigante do Velódro, 
mo de Anoeta, no que se pude, 
ron ver 8 títulos diversos. · 

lnesperadás e surprendentes 

A Sección Oficial, con 17 tftu, 
los a concurso, ofereceu desta 
vez un nível de considerábel in, 
terese. As inesperadas e surpren, 
dentes decisións do xurado in, 
ternacional puxeron a nota dis, 
cordante nesta edición. A fer, 
mosa e axeitada idea de formar 
un xurado composto por repre~ 
sentantes de diferentes ofícios 
cinematográficos (Paz Alicia 
Garciadiego, guionista; Ulrich 
Felsberg, produtor; Abbas Kia, 
rostami e Mike Figgis, directores; 
Affonso Beato, director de foto
grafía; Alberto Iglesias,· composi, 
tor musical; Maria de Medeiros, 
actriz) non trouxo desta vez re, 
sultados satisfactórios. 

O suposto equilíbrio do palmarés 
que se agardaba dun xurado sus, 
tentado na heteroxeneidade pro, . 
duciu un resultado alonxado de 
toda sensatez e coeréncia. Haberá 
que agar~ar, cando menos, á vin, 
dei.ra edición para ver os efectos 
que tal desfeita pode orixinar: 
máis dun produtor ha tentar as 
roupas antes de decidir a apresen, 
ración da sua película no cename 
donostiarra. De momento, abraio 
e mesmo indignación produdu 
nun amplo sector da crítica espe, 
cializada a non consideración do 

Federico Luppi. 

espléndido traballo de Bertra~d 
Tavemier, "Capitaine Conan;' -
sólida reflexión sobre ética e vio, 
léncía nun transfondo bélico_:_, 
sen dúbida o filme máís 'compléto 
dos integrantes desta sección. 

Banda do$ perdedores . 

A inclusión da produción iraní, 
"Pedar/0 Pai", resulta máis do 
que pertinente. Tanto como se 
lle concedese a Cuncha de Prata 
á Mellar Ac, -
triz á arxenti, 
na Norma 
Aleandro po, 
lo seu extraer, 
dinário traba, 
llo en "Sol de 
Otoño"; sen 
dúbida, O XU' 

rado non teria 
feito nada de 

O suposto 
equilíbrio 
do palmarés 
que se 
agaraa 
dunxúri 

máis se a co, heteroxéneo 
rrespondente propiciou 
ao Mellar Ac; un resUl.tado 
tor tiv~e sido 
tamén_para ~ inse_nsato e 
.seu co!IlPª' incoerente 
ñeiro e com, 
p·atriota, fe, 

· derico Luppi, 
en lugar de Uo 
dar ao británi, _ 

-co Michael Caine·: Maís o cúmio 
do desatino descansa -na con'ce, 

. UNIVERSITARIA 

s,ión da Cuncha de Ouro á Mellar 
Película ao filme de Uribe, -"Bwa ... 

· na", pélícula menor e ideolóxica
mente ·d.ubidosa, ex aequo con, 
"T rojan Eddíe", producion irlán, 
desa de Gillies McKinnon, filme 
de interese, mais nunca compará, -
bel co de Tavemier. Na' banda 
dos perd¡:;dores ficaron tamén a 
extraordinária beleza plástica da 

- directa e ao tempo parabólica na, 
rración encol dos excesos de po, 

· der de "A sombra do emperador", _ 
de Zhou Xiaoven (Hong Kong , 
China R. P.); a mo'i _brillante 
adaptación shakespeariana sobre 
da idenfidade sexual de "Noite de 
Reis · ou fai o que queiras". do bri, 
tánico Trevor Nunn, e, mesmo, a 

· surprendente vitahdade da tropi, 
.cal comédia de costumes "Tieta 
do Agreste", do brasileiro Carlos 
· DÍegues. · ' 

Aos recalci~rantes e mitómanos 
que nesta ocasión botaron de me~ 
nos preséncias estelares compre 
lembrar,Ues que Al Pacino reco, 
lleu o premio Donostia e apresen, 
tou o seu interesante áchegamen, 
to cinematográfico,shakeaspea, 
riano, "Looking for Ríchard';; qúe 
Sranley Donen escoitou no Tea, 
tro Victoria Eugenia o tema mu, 
sical homónimo da sua "Shee, 
ning in the rain''./Cantando baixo 
da choiva, sintonía de certarríe 
nesta edición, que tamén utilizou 
como anuncio visual o coñeéido 

. cartaz; que Chazz ·Palminteri e 
Sonia Braga tiveron tamén, entre 
outros,· as suas roldas de prensa, 

- ao igual do que os r~presentantes 
dos distintos filmes concursantes; 
e que, en definitiva, o impon~te 
dun encontro c!nematográfico é 
o Cine. Asunto que desde hai 
tres anos semella ter ben claro a 

_ equipa que· con pulso firme e de, 
cidido dirixe o especialista Diego 
Galán. Lon·ga vida ao César!+ 

_M.IGUEL CASTELO 

A PRIMEIRA HISTORIA SOCIAL DA NARRATIVA ACTUAL 

Xoán González Millón, profesor e Director do Departamento de Filoloxía Románica do 
Hunter College de Nova· York, realiza en A narr<?tiva galega actual { 1975-1984) a pri
meira historia· social da nosa narrativa. Redefinese -o novo 'fenómeno literario galego e· 
a renovación do seu discurso narra!ivo, á yez que .se analiza á producción anu~I e o . 
seu seguimento crítico. 

NA ·MESMA . COLECCIÓN 

A NARRATIVA GALEGA 
ACTUAL·( 1975-1984) 

Unha historia social 

XERAIS 

~" ~~ 

XEOGRAFÍA HISTÓRICA 
DE GALICIA 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA 
DE LINGÜÍSTICA GALEGA 

X. González-Millán Pafrick O'Flanagan Instituto da Lingua Galega 
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A soldadeira, peza de. 
·teatro de Luis Seoane 
Foi no ano 1994 cando o -Boletín Ga, 
lego de Literatura publicou a versión 
orixinal en galego de A soldadeira, 
de Luis Seoane. Agora 
é Ediciós do 
Castro quen 
recupera este 
texto cunha 
eclición de Xo
sé Luis Ax°eitos 
e un estúdio in
troductqr~o que 

-· ·Ues valeu ·a Mª 
Fe González e 
Armando 
Requeixo o Pré
mio 17 de Maio 
de investigációh . 
lingüística e Literária que concede o 
Departámemo de Filoloxia Galega da 
Universidade de Sanfrago. Esta 'edi, 

- ción esta feita sobre o orixinaf autó, 
grafo 1'necan~grafado con indicacións 
do p.utor. A soldad.eira foi escrita en · 
1956 inicialmente en galego ainda 
que sairia publicada un ano máis tar·
de en castellano e trátase dui1 drama 
históri:eo que se desenvolve no século 
XV en niédio das revolta~ 
campesiñas. + 

A tradición oral 
na Lama 
A Lama. Libro d~ ·cantigas é un tra
ballo pro.duro do esforzo da Equipa de 
Normalización Lingüística do colÚio 
A Pedreira", <lesa vila. A partir do 

material qµe alunos e profesores reco, 
lleron, xurde es-
te libro --~·.• "' 
que xa é 
o segun, 
do desta 
tarefa, 
do calé 
responsá, 
bel Xosé 
Carlos 
Morgade. 
Editado 
polo con
cello da 
Lama, trá
tase dunha 
recopilación de 
literatura de tradición oral nas terras 
da Lama que se ven investigando des
de 1984. Hai vários tipos de cantigas: 
as que se gaban da aldea própria e se 
burlan das demais, as do Nadal, as do 
Entroido,.as dos serans e fiadas, as 
que tratan sentimentos relacionados 
co amor, as dos ofícios, vodas ou ·as 
que con tan a emigración. + 

Ti tul os xóvenes 
en Fóra de Xogo 
Continuan aparecendo títulos da ¿o, 
lección Fóra de Xogo de Xerai~. O 
violín de Auswitz, de Mª Angels 
Anglada, canta a odisea dun rapaz 
xudeu nq campo de ·concentración. A 
sua vida depende da 
construcción dun vio- · 
lín para un coman, 
dante. O instrumen, 
to ten que ser per
fecto para dei
xar atrás as 
condicións in
frahumanas 
nas que se de
senvolve a vi
da de Daniel. 
O libro, tradu
cido Xavier R. 
Baixeras, in-

1

1 clue documen
ro- dos campo~. 
ele toncen.tra; 

. ¡ ción. Big~Bang, de Xo'án Bcrnárde: 
Vil ar, Prémio Narrativa n con'cello 
de Vilalba e narra como un grupo dt 
a tronautas nun unaxinánn Tercciro 
Planeta, fan uns sorprendente achá

·degos c ientífico le xeito 
accidemal. + 
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-Máis cine, 
por fávor ... 
Título: Narradores de cine. ' 

Editorial: Edicións Xerais. 

.. ' 

Antoloxia: ¿elección de textos 
de diversos' a~tores ou de diversas · . 
obras dun mesmo autor. Defi.ni
ción ·rápida, precisa, inexacta. 
Porque en lugar de autor pode
mos poñer cal~uera mo.tivo; de 
narrativa breve, poesía oan~to
neiril, novela ni::g_ra, etc... En to
do CCl:SO non é labor primordial, 
para un antólogo, reunir todas as - '-eó bar de' Sam1

' e "Snuff-Mo-· 
mostras posíbeis, -que iso toca· í:l .- vie") son dous relatos secuencia~ 
un compilador. Pero se me fai u~1 dos a- maneira de guión, conxu--
algo brusco pensar en Alonso gandq tamén un narrador en pri-
Monteio como antólogo, a·pesar ~ · rñe~ra persoa· ambicioso e ·qm 
do marco no que ti inserías a-Go- ~ ·. clarísimas evocacións cinemate>'- . 
roa Poética para un mártir e a pesar .·: _ gráfü~as ·facendo referéncia explí- · 
da ténue liña divisória que deli~ · .-dta a ·títulos ben coñecid0s no 
mita os faceres, quefaceresiJeitps , ptimei~o éasoi ben urdido d.rama . · 
literários. Seguramente esta cg- in~emo q1:1e sofre un cámara '-en , 
lectánea de textos da que a seguir desemprego, no segundo. · "lmpás-
che falo, pode ·responder mellor se'\ o terceiro,_é un .ben interesan-
ás caratterísticas dunha vérdadei- te relato acer- -
ra antoloxia. Pero debe ser lem- ca do que po-
brado, antes de nada, Q escuro 19-- - d~ ·chegar a . 
bor de escolma que case sempre ·é r_epresen tar o O 
preciso, pois abriga a definicións · cine para un- s 
e conflitos internos dolorosos e ha persoa. antólogos.' 
desagradábeis. Sen embargo con- Obséryese co~ veñen tendo 
cédoche razón en que a posibili- mo irnos mu- 0 impagábel 
dade de .endogámia dexeneradora . dando de ám- detalle de 
de endoxén.ese represent.aria un bito, sen· d~i-
duro revés para a literarura galega xar o tema introducir 
nun momento no que se lle via central. O relatos non 
saída ao labirinto, causa que vén cuartó é un bli d 
acóntecendo nos finais de sécúlo desconc.ertan- pu . ca os 
e que se agrava senda este tamén te relato: nada con 
final de milénio. Demostración, parej:e que te- anterioridade 
de que o éxito das antoloxias-non ña que ver co e/ou creados 
debe preocupar, é o.feito de que o cine, só no fi-
ano pasado houbo incremento de nal tres liñas baixo 
produción: esté an9 está por pa- abondan para pe~imento 
sar, pero hai motivos para o con- trasladarnos 
tento. (lo terna habi

Ademais, non debe deixar de 
mencionarse algo fundamental: 
os antólogos -ou compiladores, 
corno lles queiras chamar- ve
ñen tendo o impagábel detalle . 
de introducir relatos non publi
cados con anterioridade e/ou 
creados baixo pedimento. Quere 
isto dicer que estas "antoloxias,, 
ou "colectáneas" supoñen tarnén 
labor de criación. En realidade 
~on moitos os autores · que acha~ 

· ron nesta fórmula, unha manei
ra de deixarse ver'. 

E vai sendo hora de falar de Na
rradores de cine, cousa máis con
creta e menos susceptioel de fraxi
lidades. Neste caso, a defiñición é 
moi sinxela: conx(Into de relatos 
que teñen ao cine como critério 
integrador. Pero·sería inxusto non 
nome·ar o prólogo, a cargo de Mi
guel Anxo Ferriández, un prólogo 
fondamente evocador e boa mos
tra do que será o corpus, aínda que 
confeso que non me seria difícil 
vetó mesmo prólogo c;omo un re
lato máis. Os narradores (Fran 
Alonso, Caride Ogando, Cid Ca
bido, Chesi, Fernández Naval, 
Camilo franco, García Rodríguez, ' 
Xerardo Méndez, Xavier Queipo, 
por orde de aparición en pantalla) 
apreséntannos uns relatos que tra
tan . de poñemos en contacto coa 
polisérnia afectiva que o nome ci

. r\e esperta en 'cada un de nos. Eis 
lago que os dous primeiros relatos 

tual, a modo 
de Deus ex machina fica pechado. 
un relato no que o desenlace (sen 
deixar de ser efectivo e efectista) 
non semellc¡. c~ar rnoi ben co na; 
n;ador principal. 

Segue 
4 

"Belinda", relato fragmen
tado· en seis unidades narrativas 
que ten parentela innegábel no 
cadro costumista e ond~ o "locus" 
é o tema central; quén non garda 
no fondo da sua intimidade un 
particular afecto polas salas onde 
se af)agan· as luces pouco a pouco 
mentres un canón de luz e voz 
nos fai soñar?. E se liiicos anda
mos, ben· lirico -tarnéri breve
é o percorrido polos diversÓs xé
neros cinematográficos a que-nos 
leva Camilo Franco en "éhuvia 
tras os cristais". Asi chegamos ·a 
"Rodando", unha ben lograda 
Road-Movie, moi. ben nárrada, 
plena de intensidade, onde as 
personaxes es~án rrtoi ben carac
terizadas nos seus actos e diálo~ 
gos. O penultimo relato, "Le
gends of the falls" fálanos da ilri
portáncia do cine como escenário 
físico á vez que é relator de histó
rias que son vividas polo especta
dor como, e case en lugar de his
tória própia sua; precioso relato 
que remata con un bon final on
de contrasta a história pechada 
do cine .(como o lugar) coa histó-' 
ria a.berta do día a dia de cada un 
de nós; relato completo e com-

plexo, ben resalto. "Nove Metra
·xes'..-de Xavier Queipo, son no-

. ·ve relatos líricps de perio~o bre
ve .e impacqmte que comentan 

·nove filmes ~ sen que b intimis- · 
rno faga desaparecer a :concién~ 

· cía socia~ r,odo o contrário . 

Í)éb~ dizerse., Jinalm:ente;· que boa 
parte do mérito hai que atribuir-=
llo ao coordinador. Este non é un 
mangado de r.eÍato's sobre o mes-

, mo tema. Sabiase ben o. que se 
· quería· e ~i está e-sta completa ho~ · 
menaxe ao .cine no s~ú centená
t~p. ~esrno arinf,itací~n~_a 'ler en 
que consisten as informacións ·de 
contraportada, merecen parabéns 
neste ca.So, e non é habitual.+ 

XOSÉ M. EYRÉ 

Calidez 
dos ámbitos 

Título: Ámbito dos pasos. 

Autor: Ramiro Fonte. 
Edita: Concello de Pontedeume. 

Estarnos seguros de que, para Ra-
. miro Fon te, recibir a medalla de 
óuro .da cidade que o viu nacer 
-Pontedeume-_ é un fito· vital 
imborrable. Así é para nós, lec
tores de poesía, o reencontro go-

. zoso cos seus .versos que nos per
mite, a un· tempo, descubrir eses 
novas poemas que dormen na 
escuridade de libros aínda inédi-

. tos. Conforma Ámbito dos pasos 
un itinerario concibido. polo an
tólogo Luciano Rodríguez cotno 
·ruta poética por textos xa emble
máticos do autor eumés comple
mentados cun repaso, obrigada
mente breve, palas liñas temáti
cas da súa obra. Desde 1983, ano 
de edici6n do seu primeiro libro 
individual -despois de partici
par no volume colectivo Cravo 
Fondo (1977)- As ddades da · 
nada, ata hoxe son seis os poe
marios publicados por Ramirn 
Fortte. Polos versos de todos eles, · 
·xunto cos de dous inéditos, traza 
o antólogo un.· vieiro que nos 
conduce cara o cern.e poético 
dun autor que xa figura, por mé
ritos propios; entre os grandes da . 
poesía galega dos oitenta. 

Esoibir algún verso que a fortuna me dicte 
e nalgunha hora acaso como esta, 
mallada na lembranza, perseguii 
sen pintalos nos lenzos, 
cerros carpos amados: 

Eis o labor declarado do poeta. A 
el aplícase Ramiro Fonte desde 

un abrir os olios ó exterior nun 
. xogo iritertextual con elementos 

c;:ülturalistas que enchen as. dúas 
primeiras obras: As cidad.es da na
.da (1983) e Designium .0984). 
Será este·deslocamento cara afora 
o <que enriqueza os textos cos lo-

. gros dos devanceiros rn'entres a 
· nostalxia se fai dona da voz lírica 
· e prepara o exercicio introspecti

vo de Pensar na tempestade 
(1986). Nesta obra, a vida vista 
como un periplo márítimo no que 
o eu debe loitar contra todo tipo 
de elementos (ternpestade) con
forma, en palabras de Luciano , 
Rodríguez,, "un caderno de navega
_ción íntima ao servizo da introspec
ción e do coñecemerito lírico da rea
lidade". A un tempo Q eu faise 
!Jlúltiple e enmastárase en diver
sas facetas pois, así ·corno o mar 
ten moi tos corazóns - "Moitos 
foron os coraz.óns do mar, / Diver
sos e terribles"-, o eu modula di
ferentes voces postas todas ó ser
vicio da expresión da nos~alxia. 

Guarido estou nos mares que invadían 
No verán os xardíns, 
Que achegaban periplos ó sentimento novo: 
Eu procuro os seus rumbos na beira da nostalxia . 

En Pasa un segredo (1988) a in
trospección da voz poética per
mítelle irse achegando cara ó eu 
centro expresivo e íntimo men
tres a madureza o fai consciente 
da perda da infancia e do paso do 
tempo. O alongamento da moce
dade enténdese como don que 
permite avanzar no periplo da vi
d a e crear futuros - "Agora 

. concordamos / 
Que unha ca-
sa da infancia 
morreu coa 
primavera, / E 
faino sempre 
así; / Deberá · 
facelo sempre , 
para que o ho
me poida re
partirse. / E 
soñar días fu
turos, outras 
augas / Que 
choverán por 
sempre no. pa-
sado" - pero 
a un tempo o 

Enfronta-
remos a 
próxima 
chegada dos 
fríos annados 
c;oa ~álida 
palabra de · 
Ramiro 
Fon te 

afastamento do ámbito natural 
do ser prodúcelle unha ~ostalxia 
que se acentúa en Adeus Norte 
(1991). As perdas son agora do
lorosas e abranguen tanto á xu
ven tude ·corno ós escenários e 
persoas amadas. O eu é entón.es
tranxeiro ata para si mesmo: 

Xa o cor¡seguiches. Ó cabo es 
O extranxeiro de tódalas cidades; 
E non é porque molles a mirada 
Nesta luz melancólica que autono .. 

·' 

' ·. 
ANOSA TERRA 

Esparexe nas rúas con serena abondanza 

Luz do mediodía (1995) compila 
toda a mestría das obras prece
dente para di tender os eus lí
mites ata o extremo e marcar así 
un punto de inflexión na traxec
toria poética do autor. De de o 
inverno e o norte volcar á infan
cia, á primavera e a unha luz ce
nital que imprime rtova forza o
bre as vellas causas. Moitas veces 
a .visión destas farase desde o re
cordo ("Esas causas na infancia .. . 
como están moí durmidas / Hai que 
fechar os oUos para volver a velas") 
ou desde a vivencia dolorosa da 
fraxilidade humana agora recon
vertida en convkción da futura 
vinda de novos tempo pois 

O mediodía escribe 
As mellares palabras so/n:e a noite; 

No seu xardín a flor . 
Amígase coa estrela insobornable. 

Unha voz irónica invócano co
mo lectore en O cazador de li-

. bros mentres elabora con olio 
crítico unha crónica desta fin de 
século que desprecia os valores 
anee trais e devala .cara a auto
destrucción. A reflexión sobre e 
desde a literatura atinxe non só 
ó autor enón a un lector, "caza, 
dar de libros", que ''por un incuna
ble petaría/ Sen dubidalo ás portas 
dos infernos". Am o dialogan 
sen intermediarios nos v rsos 
de ta obra afnda inédita sobre 
un inverno nostálxico e dolora 
que alcanza tarnén ó eu p étic 
de Capitán inverno de novo en
frontado á esta atávica tempesta
de que é a vida. Inútil opoñer re
sistencia pois o gume do invem 
decepa ó eu poético igual que e
ga unhas camelias que son: 

Flores sen arrecendo, 
Porque a nada arrecende 
Axeada, 
Ese color mollada coa. qÚe a choiva 
Pinta nos calendarios, 
Nin o mesmo poema que escribimos. 

Mais nós, lectores de poesía, en
frontaremos a próxima chegada 
dos fríos armados coa cálida pala
bra de Ramiro Fonte. Cando nos 
morda a dureza gris do inverno. 
poderemos resistir na esperanza 
d~ que o autor tece aínda, para 
nós, novos ámbjtos que percorrer 
cheos de luz e ·calor, historias que 
nos elevan. da cotiá fraxilidáde. 

Cóntoche.algunha historia que vivín, 
E imaxino outras máis PQr non ¡norrermos 
De f astío e de tedio nestes mese~ 
Que prolongan de máis un longo inverno.• 

TERE_SA SEARA 



·. A NOSA TERRA. . 
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Aínda que ª ' narrativa 
galega de Ánxel .. Fole 

e§tá coñtida, 
fundamentalmente, nos 

catro libros ~e contos 
que publicou en vida 

(A lús do candil, Terra 
brava, Contos da néboa 
e Historias que ninguén 
ere), existen numerosos 
relatos dispersos nunca 
recompilados que verán 

á luz na próxima Obra 
galega completa do 
escritor lugués, así 

como, mesmo, algún 
completamente ignorado 

que podemos adiantar 
aquí. 

/ . 
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Fole e os contos de nunca acabar 
-0- CLAUDIO RODR(GUEZ FER 

Naturalmente, non me refiro 
aos xa coñecidos e reeditados 
contos do eu nonnato libro de 
preguerra, "Auga lizgaira": "Eu 
¡,o meu corazón. Elexía, ao xei, 
to románt g " e "Idilio na In, 
ua" figuran n fac ímil da re, 

vi ta Nós a ver i n de La No
che de "E ·tampa da T erra bra, 
v· . Trebon da na pcn día11

1 qu 
·aíra primciru en El Pueblo Ga
llego, fo1 ompilada por Luí 
Alon o irg d en Plumas y 
Lecra en "La Noche" (1946-
1949). Poi e ntrario, pen 
n múltiple relat que fica
r n e par xido p la páxina 
de periódico e revistas c mo El 
Progreso, Hoja del Lunes de Lu
go, Dorna u A N osa T erra, á 
parte dalgún máis coñecido fo
lleto ou libro colectivo. 

Por exemplo, existen relatos es
critos ao fío do calendario, co
mo "Conto do San Xohán. A 
cantiga perdida" e "Paréntese do 
Nadal", publicados nos anos se
senta, ou "Historias da noiteve
lla. Os cadelos mitolóxicos: o 
Ulises" e "Contos do Nadal. O 
berro do antropoide", editados 
nos oitenta, que nunca foron re, 
compilados nin considerados 
nos y·studios sobre·Fole. 

Non podían faltar tampouco os 
cantos de medo e misterio, tan 
característicos do autor, entre os 
que cómpre citar o narrado no 

' artigo "Récanto. A néboa", de 
1964, e os relatos, xa da década 
dos oitenta, "Historias de medo. 
¡Un difunto preguntaba por 
min!", r,¡Historias de misterio. O 

1, ' 

peto" e "Historias de misterio. 
Grato Oria del Collado". 

Particular cultivo fixo tamén 
dos contos e das semblanzas de 
tipos de Lugo, ao que era tan 

afeccionado, como se reflecte 
no artigo, de 1936 e que coñezo 
por Armando Requeixo Cuba, 
"Estampas do Lugo vello. O 
Carril dos Loureiros", ou nas 
historias, xa da postguerra, titu-

ladas "Cartafolio de Lugo. Os 
alugados, ou a historia do Pas
pall as-i ño e mail-a Ruliña", 
"Cartafol de Lugo. Galería de 
tipos. O tolo Montero", "Carta
folio de Lugo. Spelunca Specu, 

NON DAN A TALLA 
ÁNXEL FoLE 

Don Severo mercó u un can e unha escopeta ... 

-Asín me decía o Grolo no bar Regio un 
di tes días. 

-Non quixo tratos nin baratos cos políticos. 
E mercó u un can e tamén unha escopeta ... 

-¿E eso qué ten que ver coque levamos dito? 

-E que antes, na súa aldea non se sabía de · 
un arrqubo, pero agora ... Por eso mercóu un 
mastfn das montañas de León e unha escope, 
ta de no sei qué marca que lle costóu non sei 
cántos miles de p~os. · 

-Don· Severo xa anda cerca dos sesenta 
anos. Debe deixar a política pra xente mais. 
nova. 

-11 sempre di que ·eiquí en Galicia os noves, 
de coarente ou de treinta nos non deron a ta
lla. Fatos de homes maiores por aló,-fatos de 
mozos por acó. 

-Qende logo que hai moitos fatos ou grüpos. 
Non nos da ún contados. 

-A ver ... Emprincipia tí... . 

-O Fato Abrente,_ o Fato Mencer, o Fato dos 

Nerudiñas, ... Os Apóstolos da Carraxe ... 

-De ese sí que eu non sabía cousa ... Os 
chamados Esfende Testas, o Fato · da Fouce e 
da Tea ... 

-Os noves lrmandiños, o Fato Fouce e 
Teá ... O Fato do Paupau ... ¿E non líu yoste
de o fermoso poema do Roxo da Silveira, 
que di asina: 

"De tanto manxar langosta 
apodrécente as entranas .. :·" 

-X; lin un manifesto que di: 

~'Queremos _rematar ca Galicia dos meigallos, 
· da Santa Compaña, da morriña, das choronas 

dos enterros ... " O Manifesto vai firmado polo 
"Fato _ da Carraxe Anticaciquil de Sobrado". 

-:-Don Severo sostén q~e faltan políticos _de 
altura en Galicia. 

-Non ten nada de raro. T ampoúco bai gran
des figuras políticas en EStados Unidos ... ¿ou_ 
sab~s ti de algún? E cuaseirnmte pasa eso mes
mo en Rusia. Todos son tecortados por un igo
al. Me.sm,amente parece que non dan a talla. ·' 

-O que sí daba a talla era ~ Tito da Yugoslavia.• 

lorum", "Historias luguesas. O 
millor chiste do ano", "Histo
rias luguesas. A bola de billar", 
"Memorias. O can máis · simpá, 

. tico do mundo" e "Historias lu
guesas. ¡O cabaleiro do retrato 
era don Marcial!". A elas ·pode 
agregarse, ade_mais, a "Soleira" 
da "Magna crónica luguesa" de 
Farruco de Caldas e -"Historias 
da muralla. O conto de nunca 
acabar", este publicado en fo"." 
Ueto no ano 1985 baixo o últi, 
mo título citado. 

Outra significativa parcela na
rrativa é a dedicada a contos de 
vilas e cidades de Galicia, que 
foi publicado polos anos sesen, 
ta e oitenta: "Un pipote de vi, 
ño de Chantada. O seg'redo da 

· lagoa de Fonmiñá, ou a mítica 
vida do poeta Narciso Leandro 
Agapito",. "Camiños de Galicia. 
Un villalbés di unhas falas de 
antoloxía", "Contos da bréte
ma. O Symposium de Monda, 
ñedo", "Historias de Mondoñe
do. ¡A pita choca son eu!" e 
"Memorias. Medio .sé cu lo 
dunha chanza de escol_antes" 
son boa proba do dito .. 

Nos últimos ano.s, Fole, xa con 
menos folgos narrativos, tendeu 
ao relato breve e anecdótico. 
Por isto bautfaou como "Contos
lostrego" aos carro recollidos no 
Hbro Medusa. Relatos, publicado 
en 1984. Pois ben, a está mic.ro
tetralox ía . poderían agregarse 
"Non dan a talla",· publicado en 
A Nosa Terra o 16 de maio de 
.1980, -e esta versión .·achada en
lre os papeis de Fole, que, como 
complemento da outra, damos 
agora a coñecer. • 

\ 

... 

_, 
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OPtNIÓN . 

ALEXANDRE BÓVEDA E A.SAGA. DOS VÁZQUEZ 

Supón para min unha gran satisfacción presen, 
tar esta biografia, porque ademais das razóns po, 
líticas dictadas polo in~onfundible trazo de Bó, 
veda, o seu legado vital e o seu exemplo impere, 
cedoiro, existen outras razóns einocionais, que 
se cadra, teñen máis valor, coma son os víncu, 
los familiares que me unen ao biógrafo e ao bio, 
g_rafad<J, nunha segunda xeración: Xerardo 
Alvarez Qallego era curmán do meu pai -e do _ 
meu tío Alvaro, aquí presente- e Alexandro 
Bóveda, coma todos vós sabedes, era o home de 
l).malia Álvarez Gallego, tamén curmá dos 
Alvarez Blázquez. Pois ben, na miña memoria e 
na miña formación fixouse para sempre o con, 
vencemento de que a miña familia puido aturar 
tanto de a tre e tanta traxedia mercé ao seu 
intelixente comportamento fronte ávida que se 
basou fundamentalmente na súa unión e en 
non e quecer xamais aos seus seres queridos. 
Non houbo pois, entre eles nunca, nin o hai en, 
tre nó agora, feble re ignación fronte aos feítos, 
enón presencia viva dos mortos, fidelidade coa 

súa mensaxe e o ánimo de que esta se trasmita 
ás no•.1as xeración . Quizais hai un aspecto máis 
que fixo o meus maiores seguir adianté: o seu 
sentido do humor como arma de defensa -a 
única arma que quixeron utilizar-, xamais mo, 
fa pero tampouco coraza. Foi, e é, un humor se, 
reo e maino. 

Houbo demasiados rnortos, demasiada inxustiza 
contra a familia dos Álvarez de Tui e Ponteve, 
dra: Darío Álvarez Limeses, Xosé, o seu irmán 
--que se meteu no leito para morrer de, mágoa 
v-as o as~inato de Bóveda-, Celso Alvarez 
Blázquez, Alexandre Bóveda, Ramón García 
N~ez, innán de Margarida, a esposa de Xerar, · 
do Alvarez Gallego, e outros con~enados a mor, 
te coma o propio Xerardo, que conseguiu fuxir, 
ou perseguidos e sinalados, multados, desterra, 
dos e escarmentados ... Demasiadas tristuras 
nunha familia longa e unida que se uniu máis e 
fo¡ me"clrando. Todos eles tiñan tamén outro 
vínculo, quizais máis insólito e dificil para un 

, núcleo natural: o das súas ideas políticas, ás que 
nunca renunciaron e ás que nunca renunciare, 
mo e das que ternos o deber de trasmitir aos 
no fill s. 

Era eu un adole cente cando lin por primeira 
vez Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda na 
edición publicada en Buenos Aires pola edito, , 
rial Nó que agora reedita A Nosa T erra, e 
lem ro o impacto emocional que me deixou 
cand ch~guei na lectura a s parágrafos nos que 
Xerardo Alvarez Gallego relata a serenidade coa 
que Alexandre Bóveda se enfrentou á morte. A 
derradeira carra a Amalia e aos fillos era a mei, 
rande manifestación de amor, de emoción con, 
tida e de valentía que xamais cronista algún 
transcribira. Non se trataba da lenta agonía do 
doente que adiviña a presenza da morte e se afai 
a ela, senón da vida que se lle arrebataría horas 
despois a alguén que gozaba da madureza física e 
intelectual no máximo esplendor, pai de fillos 
nenas, esposo dunha muller nova, un home 
intelixente, bondadoso e_ loitador, que só dous 
meses antes gozara do éxito do triunfo abrou, 
xánte do plebiscito do Estatuto de Autonomía 
que tantos esforzos, atrancos e, sobre todo, ilu, 
sións custou sacar adiante. Naquel arnencer, ca, . 
miño da Caeira --cóntao Xerardo-- pasou por 
dediante da casa onde durmía a familia que xa, 
mais volvería estreitar entre os seus brazos. Non 
puiden e non podo concibir eu tanta d~r. lma, 
xinei bandadas de paxariños, non indiferentes á 
traxedia daquela mañá de verán que comezaba a 
abrir, a entoar un cántico de adeus 'moi distinto 
das cantatas fúnebres das que só entendían os 
verdugos que durante décadas deron en compor 
himnos imperiais bañados en sangue. Aq~ela 
foi a derradeira cantiga que escoitou quen tanto 
amaba a música. Estarréceume -estarréceme
pensar que unha vida se pod~ seiturar asi, de 
raíz, mais tamén me arrepía que sesenta anos 

, despois, algúns dos que. disfrutan de cargos na 
administración dunha Galiza autonómica pola 
que Bóveda entregou a vida, desexen que a súa 

ALFONSO AL V AREZ 

CACCAMO 

'Houbo 
demasiados 

mortos, 
demasiada 

inxustiza contra 
a familia dos 

Álvarez de Tui e 
Pontevedra" 

'I) emasiadas 
tristuras nunha 
familia longa e 

unida que se · 
uniu roáis e foi 

medrando" 

'De entre 

figura permaneza enterrada nos pozos do esque, 
cemento. T amén é ben certo que está Ionxe es, 
ta realidade política do soño que forxara Ale, 
xandre. Sen embargo, ainda que os que nunca 
creron en nada máis que na permanencia· no 
poder dunha Galiza reconvertida en . sucursal 
polos seus espíritos baleiros e hipotecada no seu 
cerne histórico e lingüístico, renten este esque, 
cemento, estamos todos os outros, que somos 
moitos e cada vez máis, para recuperar o legado 
de Bóveda e de tantos e tantas mártires, espallar 
a súa mensaxe e dala ·a coñecer aos novos. A 
mostra está aquí, con esj:a reedición da biografía 
da autoría de Xerardo Alvarez Gallego, sen dú, 
bida a mellar documentada sobre o·traballo .po, 
lítico de Alexandre; a proba está, tamén, no · 
monumento que se erixiu este verán na Caeira, 
sufragado polo pobo con diñeiro limpo. Os ou, 
tros, os desleigados, convén que ·segan existindo 
porque son unha patulea de mouteiras que ser, 
ven para indicar didacticamente, ás claras; o ca, 
miño que non se debe seguir. Afirmo rotunda, 
mente que ninguén vai escribir nunca as súas 
biografías. Ademais, debemos estar satisfeitos 
porque non acreditaron institucionalmente un, 
ha xomada que tiña relación cos bos e-xenero, 
sos, e non fagocitaron -ao xeito das me~allas . 
Castelao-- os símbolo~ e as persoas que táñto 
significan para os. que ternos a esperanza dunha 

todos eses Galiza dona do seu destino. As medallas Caste, 
mortos non lao· son unha bulra cruel. ¿Se Castelao, que .na, 

queles días d~ sublevación fascista se achaba en 
yingados, Madrid, estivese en Pontevedra, acaso' non·· 

Bóveda acompañaría a Bóveda no seu martirio? ¿De 
resplandece .non ter morto no e"xilio, existifían agora en Ga, 

liza, con este gobemo capitaneado por .un de, 
cunha luz -- ~larado perseguidor das liberdades, as medallas 

vivísima desde a ·Castelao? Nas vésperas dü"referendum do novo 
. _ ,, '"' estatuto, no Nadal ·de 1980, meu pai cavilaba: 

mina nenez , "Penso con fonda mágoa =-dicía- que se Bó, 
· veda tivera sido_ dep.utado·, como merecet,1 e lle 

correspondía, ~staríaºen Madrid o 18 de xullo 
do 36. Agor:a podería vivir e sería o patriarca 

· que no~ guiaría a todü's": E
0 
aseguro eu, . agora, 

que 9e ser ·así, non existirían ~ rnedállas Bóve..: 
da, porque a figura de Castelao a utilizaron en, 
xebrizándoa, rnma se fose unha gaita máis, pero 
coa de B·óveda xamais poderian facelo porque 
era un loitador de fondo, demasiado adiantado 
á súa epoca na visión certeira du!}.ha Galiza que 
estes agora tentan donizar con Torrejón de Ar, 
doz oü Bruxelas, tanto ten. Desde que se propu, 
xo que odia 17 de agosto fose declarado Día da 
Galiza Mártir, no noso corazón xa quedou insti, 
tuido. Non necesitamos notarios de mala fe pa, 
ra unha iniciativa que xurdiu dá espontaneida, 

de dos que sabemos gardar viva· a memoria dos 
nosos· mortos, eses mesmos aos que con dor e 
xusta .carraxe louvaba Ferrín: 

• 
" ... XuUo, noventa e dous, resistimos, que pasa. 
Os mortos non vingados nos ~ontan a es, 
peranza. 
Zbarski, Adrio, Bóveda, fauces, martelos, 
patria". · 

De entre todos eses mortos non vingados, Bóve, 
da resplandece cunha luz vivísima. desde a miña 
nenez: quizais os 17 de agosto de todos os anos, 
meu pai sabía que tiña o deber de engadir unha 
nova pedra ao monumento da memotia, ensu, 
mirse na melanconía e adozamos os comezos 
das noites como as que el levaba no seu corazón 
canso e enloitado, e nos falaba de Alexandre 
Bóveda. E malia os seus pesares, trasmitiunos a 
lembranza viva dun Bóveda forte, .sereo, opti, 
mista e -loitador ata a marte, ese Bóveda que 
tanto lles doe aos ingratos que tentan ~errubar 
os piares que el asentou. -

Anos despois desta primeira lectura da que 
vos falei, eoa -preparación desta édid.ón para 
A Nosa Tena, volyín sentii: a mesma emo, 
-ción, pei:o aniainada po1a reflexión e o -pracer 
do que ía lendo _aínda. que sobre a na,rraci_ón 
revoase a pérfida"sombra dos corvos, pois estes 
feítos novelados ao xeito .que só os grandes 
biógrafos coma Xerardo --outrora Secretario 
de Propaganda do Partido Galeguista~ foron 
capaces de escribir, con~amenidade e rigor his, 
tórico, sobre ·todo, ·espértan "tio lector a 

~conciencia·-cle · que a mort.e de Bóvecla non foi 
inútil, e que o que el construiu está vivo. Ao 
pé .do pineiro·da Gaeíra nos gue as balas asesi, 
nas racharon o seu noble peito naceron tantas 
flores que é imposible que poidan medrar nun, 
ca as malas herbas. Está escrito _na lapela <leste 
libro: ."esta:des dediante dunha obra que deixa, 

·rá -en vós "unha lembranza imborrable e unha 
mensa:ice imperecedoira" .. Algún día. os no~es 
de todas e todos os· nasos rriárÜ{es se-r1in coñe, 
ciclos, -9s seus infames xuizos r~considerados, e 
por todas e todos os que morreron no anoni, 
mato das noites negras ou que p;:i.deceron un, 
ha vida morca porque non puideron esquecer 
a traxedia propia e os sufrimentos dos seus se, 
res queridos, rendere(nps a máis fermosa ho, 
menaxe moldeada na. arxila dunha Terra No, 
va, dona do seu destino.+ 

ALFONSO ÁLVAREZ CACCAMO é escritor e leu este 
discurso na apresentación da colección 

"O Fardel da Memoria" (Vigo, 26 de Setembro, 1996) 
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Mass Fraga 
, 

Fraga ten xenerado moitas defi-· 
. nicións. Son moitos anos de 
treboada no epicentro do poder, 
ou dito en -romanceiro popular,_ 
moitos anos na burra. O león de 
Vilalba. O Canón xira~orio .. O 
Ogro 'filantrópi,co . O at1nado 
achádego de Anxel Vence: _ 
Míster Fraga e o doctor Iribar
ne. Mesmo algunh~s loubanzas, 
como O Gran Timonel con que 
lle obsequiou o maoista Pepe 
Cuiña, fican como -ironías atra
vesadas na historia. 

Para min, o señor Fraga é, sobre 
todo, un Mass Media. Mass Fraga. 

P or suposto que é de carne 
e óso, pero se puideramos 
reconstruilo figuradamen

te, corno quen modela un repli
cante do Blade runner de Ridley 
Scott, Mass Fr~ga sería unha 

mestura soldada de chumbo dé 
. linotipia, telefonía, emisor de 
ondas, cátodos televisivos .e ·un 
chimpín que abre unha pis.ta fo-
restal en Internet. · 

Non é casual _ que el sexá o 
único ministro po franquis
mo que sobreviviu en acti

vo ata o punto de ser presidente 
electo <leste Antigo Reino e 
presidente fundador do partido 
agora gobernante en España. 
era o único deles capaz de ima
xinarse a Cánovas entrevistado 
por Pepe Navarro en Est9 noche 
cruzamos el Mississipi . E ·dicir, 
entendeu a esenci'a da post
modernidade .. Señorear o Im
perio do Efímero. Zafar cada día 
na curota da onda. Mollar o ca: 
rallo para coller o rodaballo. 

Podemos reconstruir visual-

·mente a súa secµencia triunfal. 
Mentras outras confiaban o des
tln9 á poiítica audiovisual divi
na, . el inauguraba teleclubes. A · 
Le( ae Prensa. Os calzóns ató
micos de Palomares. O chapeu 

~"· bombín de Londres ... Mass Fra
ga consttuiu o ·seu personaxe 
coa técnica do nouveau cinema, 
mudando o guión da película ao 
ritmo da rodaxe . 

Agora interpreta o seu papel 
máis arriscado. Sempre o 

. derradeiro papel é o máis 
difícil. Ten que interpretar a un 
home novo, "como q uen ten 
vinte anos". Ten que interpre
tar a Fausto , o que pactou co· 
cierno. Expresado o desexo, xa 
saltou o coro de lambecricas. ¿ 
Quén mellor que Perón para fa
cer de Evita ·? O espello cínico ' 
dille ao home que é un Mass 

MANUEL RIV AS 

Média: "Cerro, ti tes vinte 
anos, ¡ouh, Johnny Depp!" 

Se o quixeran de verdade dirí
anlle polo claro o que senten
ciaba Eugenio Sue: 

Tl.\ es laid ... s9is terrible, on 
oubliera ta laideur. Tu es 
vieux ... sois énergiqué, on 

oubliera ton age (Es feo ... sé te
rrible, esquencerase a túa feal
dade. Es vello ... sé enérxico, e -
quencerase a túa idade). 

C~m todo, o fr agmento mat 
human o do discurso corre -
ponde a un Fraga vello, realis
ta, aristotélico: "Eu quera qu 
se poda dicir: Algo quedou de 
todo iso". 

Iso é, meu Mass. ¿ Qué quedará 
de todo isto ? • 

FRANCISCO A. VIDAL 

De alcume San Francisco 
lmaxinádevos a San Francisco 
presentándose, coa mansedume 
que lle outorgan os seus haxió
grafos, <liante de San Pedro; un, 
como bo porteiro, grande e for
te; pedíndolle a documentación, 
e o outro, manso, pobre e apbu
cado, dando o seu nome de pía. 

-Son Xoán de Berrtardone. 

8an Pedro, mira os listados 
unha e outra vez e non o 
encontra. Míralle, con re

ceo, a -cara, e non lle sona. As 
caras famosas sempre son refle- 
xo de petos cheos e teñen os 
papos encarnados; e el, por non 
ter, non tiña nin hábito con 
que presentarse no ceo. 

-¿Miraches no soto?.- Pre
gúntalle, cómo quen di ti non 
es dos nasos. 

-Foi o primeiro que fixen, Se
ñor, porque non me considero 
digno de estar entre os elixidos, 
pero cando cheguei aló, un fo
gueiro mal encarado, botoume . 
fóra con malos modos chamán
dome arnansalobos. 

-¿Non será que te viñeches 
antes da hora?. A ver, dime, ¿de 
onde es e a que te dedicabas? 

-Son da Perugia, da vila de 
Asís, Señor, e fun soldado que su-·· 
friu cativerio, despois fun un po
bre eremita e logo peregrino sen 
máis-. riqueza que este saio raído 
con que me presento diante de· 
Vostede; por perder, ata perdín o 
nome co que fun bautizado, pois, 
como meu pai, desde ben cativo, 
me fixo aprender o francés., todos 
me chaman "Franchesco" ... 

-Home claro, agora si, a ti es
tabárnosche agardando nós, que 
ternos un choiño para ti . Aquí 
es tás, citado polo alcume, Fran
cisco de Asís, como ten que ser, 

que-·-xoáns xa ternos bastastes co 
cui;mán de Xesús e o evanxelis
ta, que a ti todos te coñecemos 
polo alcume. 

E así puido ser como o Santo 
da Pobreza perdeu o seu no

. me e apelido para subir, co 
alcume, o patronímico máis real 
e identificador, ao máis alto cu
me da sanÜdade. 

Hai alcumes de aduláción e de 
desprezo, de dignificación e de 
tradición, herdados e adquiri
dos, pero todos poñen de relevo 
unha característica, propia ou 
familiar, recente ou tan vella 

que se perde na. memoria do.s 
antepasados, que aclara a razón 
de ser 9o alcumado, da profe-
sión ou a procedencia, dos seus 
vicios ou virtudes que lle dá un, 
ha identidade própria. 

º
de San Francisco é un 
caso claro de dignifica
ción · do alcume, quiza

bes non tan valoroso, por che
gar a onde c.hegou, como esas 
outras virtudes que resaltan a 
súa santidade, pero foi o nome 
co que entrou no corazón dos 
devotos. Estou por dicir que o 
seu foi o primeiro, e supoño que 
o único caso de alcume que al-

canzou a santidade e por ela 
chegou a ser nome propio. 

Non se pode dicir se o que roáis 
gustou do Santo foi a peregrina
x-e que fixo a Compostela, a rna
neira tan simple de vivir con
vertendo a pobreza nunha virtu
de sen igual ou ese irmanarn.en
to coa natureza, cos animais e as 
plantas, que tan acertadamente 
entronca coa vida maioritaria
mente rural dos galegas. 

Este Santo da Pobreza, de po
bre que é, non ten un santua
rio milagreiro onde se congre
gan rnilleiros de fieis a pedirlle 
axudas e favores; pero o senti
mento popular outórgalle a vir
tude de sobrevoar as chamas do 
purgatorio, deixando colgar o 
cordón do seu manto para sal
var aos penados, os seres roáis 
po}Jres que pode crear a imaxi
nación popular, eses que, por 
non rer, nin teñen roupas que 
pór, e por faltar, fáltalles a man 
qúe os erga fóra das chamas 
que os abrasan. 

Con esta imaxe de ·salvador 
de almas, San Francisco se
ñorea un grande número 

de lfpetos", de obras saídas do 
sentimento popular que, ao non 
honralo cunha romaría de gaitas 
e foliada, hónrao nos camiños, ao 
paso, e ata o mesmo peto se con
tax ia ·da gloria do alcume para 
ser, o "peto de San Francisco". 

Quen sabe se os canteiros xa sa
bían corno acab~ a historia que 
vos contaba ao principio, cando 

· o Santo lle pregunta ao porteiro 
que podía facer el no ceo, e San 
Pedro, respondeulle: 

-Aquí, como intermediarios e 
especialistas dos distintos males 
ternos abondo, ti vas estar para 
botarlle un cabo aos arrepenti
dos do purgatorio.• 

ANOSA TERRA 

El vira. Solito 
Os escritores deberian usar 
unha língua lexíbel 
para galegas e portugueses 

Que libros recomenda ler? 

G ostariame i:ecomendarll á xente 
do u te xto q ue lin h a i pouco. 
Dramaticamente vestida de negro de 
Femando Botegho e O trono do al
rísimo de Joa A guiar. Este último 
é un libro intere antí im qu e 
mostra a incidéncia ocial do Pris
cilianismo através dunha história 
que se desenvolve no éculo V. 

Que libros está a ler? 

O que estou estudanto agora é o 
texto publicitário. Sobre este tema 
hai libros interesantes corno As 
palabras da publicidade, A língua da 
publicidade ou A publicidade e o seu 
poder. A publicidade ten unha 
incidéncia dema iado importante 
nas nasas vidas. É necesario traba
llar neste campo porque o texto 
publicitário, senda posibelmente o 
texto máis lido do mundo, en gale
ga praticarnente non existe. 

Que pode supor a reforma educa, 
tiva a respeito dun ensino norma
lizado? 

A LOXSE pode permitir avanzar 
bastante a situación actual do id io
rna no ensino. Abre un porta a que 
os ensinantes podan usala para dar 
un pa o importante na galeguiza, 
ción do ensino. Pero problema é 
que existe unha resisténcia por par
te do profe orado. A o rtunidade 
que concede a lei estase a de apr°' 
veitar ben por descoñecimento, p r 
rotina, medo ou mesmo reticéncias. 
A responsabilidade d s ensinantes 
neste momento é a de intentar 
aproveitar a leí todo o po íbel e a 
mesmo tempo seguir exixindo rnáis. 

Cal é a tua valoración sobre a cir, 
culación da literatura portuguesa 
na Galiza? 

Ten unha circulación inferior á que 
debería ter. Os textos que se aropan 
son fabas contadas- ·Moita xente ten 
medo a coller un texto en portugués 
por primeira vez, pero calquera per
soa que lea en galego pode entender 
perfeitamente ó portugués. O desco
ñecimento sobre a literatura galega 
en Portugal é .aínda moito maior. 
Hai pouco escoitaba a Mendez Fe
rrín lamentarse pola tradución ao 
portugués dun libro seu porque, se
gundo el, o galego e o portugués 
eran a mesma língua. Non tiña que 
lamentarse, con evitar que o tratlu
ciran era suficiente. Traducir do ga
lego ao portugués e á inversa é un 
disparate. Parte da culpa a teñen os 
escritores porque evitarían o proble- · 
ma empregando unha língua lexíbel 
entre Gatíza e Portugal. + 

. i.·· . 

il 



AMostra 
dos 

Gaiteiros, 
dentro do 
programa 

das festas de 
San Froilán 

enWGO, 
vai ser o 

Domingo6 

Amigos de 
Cuba de 

PONTEVEDRA 
organiz:a 
unha moi 
cumprida 

semana 
cultural 

adicada á 
illa caribeña 

O Trinque 
A canción de Carla 

A última película do 
británico Ken Loach 
recorda a peripécia da 
revolución .de Nicarágua. 
Filme emocional e 

·humano, ainda que 
flaquee a interpretación 
da protagonista e 
algún discurso 
esteña de máis.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 
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A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL MOLEZUM 

A mo tra do pintor ab -
tracto Manuel Molezum 
permanece aberra aré o 13 
de Ourubro , no Kiosko 
Afonso da Coruña. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

DUAS CULTURAS, 
DOUS MUNDOS 

Esculturas e pinturas de p¡, 
lar Taboada no Museu Ra
món Alter de Lalin, até o 
18 de Outubro. 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

NATUREZA VIVA 

O pub Carricanta vai man
ter aberra até o 15 de Ou
tubro, a segunda parte da 
mo tra fotográfica Narureza 

Viva, que atende a lugares 
ou restos de interese arque
olóxico. A organizadora é a 
asociación de estudos histó
ricos Llug e as fotografías 
son de Isidoro Pombar e 
Xosé Manuel Vaün. 

•FESTAS 

o SAN FROILAN 

O Concello de Lugo cele
bra o San Froilán a partir 
do primeiro fin de semana 
de Outubro . Entre as ac
tuacións xa confirmadas 
desracan as da can ranre 
portuguesa Misia (Venres 
4 no Auditório), Carlos 
Núñez (Sábado 5 na Praza 
de Santa Maria), Celtas 
Cortos (no Pavillón dos 
Deportes o Martes 10) ou 
a Mostra de Gaiteiros Ga
legos (prevista para o Do
mingo 6). Para os dias 7 e 
1 O celebrarase o festival de 
corais, os 5, 6 e 12 o Festi
val de Música Tradicional, 
e o 12 a Xuntanza de 
Bandas Lucenses. O pro
grama tamén anúncia os 
concertos de Amistades 
Peligrosas (Luns 7 no Pa
villón), Sergio Dalma (o 
Martes 8 no Pavillón), e a 
cantautora canária Rosana 
(o Mércores 9 no Pavi
llón). Botan os foguetes os 
dias 4, 5 e 12. 

Mar in 
• EXPOSICIÓNS 

AURORA CoST A 

Do 4 ao 15 
no Ateneo 
S a n t a 
Cecília, 
Aurora 
costa 
expón 
unha es
colma de 

óleos. De 
Luns a 
Venres de 
11 a 13 e 
de 19 a 21 
h . Domin
gos e festi
vos de 12 a 
14 h . ' 

XORNADAS DE 
LITERA TURA INFANTIL 

A Aula de Teatro do Cam
pus de Pontevedra colabora 
co Ateneo Santa Cecília, 
nas xornadas de animación 
á leitura que comezan e$te 
Xoves 3 de Outubro, dia 
universal da infáncia, no 
próprio ateneo. Esta primei
ra xornada que se titula "Os 
gordibolas apresentan a 
Andersen", da comezo a un 
ciclo de catr~ _r~p_r~s~i:t_a-

cións, unha por cada Ven
res do mes a cargo da Aula 
de Teatro. Para maior infor
mación pódese chamar ao · 
ateneo: (986) 88 02 83. 

Monforte 
•TEATRO 

GUILLERMO TELL 

O Xoves 3 de Outubro ás 7 
do serán na Casa da Cultu
ra hai un pase para público 
infantil e xuvenil de Gui
LJ.ermo Tell a cargo da com
pañia Víravolta. A repre-

. sentación corresponde ao 
ciclo de teatro para cativos 
que remata o vindeiro Xo
ves 10, á mesma hora e no 
mesmo Local, con A culpa 
foi de Mozart que interpreta 
Kukas cos seus monicre
ques. A entrada para cada 
sesión val dez pesos. 

Naron 
•TEATRO 

ÜLLOMOL TRANVIA 

A compañia Ollomoltran
via que recadou grandes 
exitos a tempada pasada co 
espectáculo de commedia 
dell' arte Un xoguete para 
Goldoni estrea unha nova 
peza, Escola de Bufóns de 
Michel Ghelderode, basea
da como a antérior no tea
tro do carpo. Ollomoltran
via gosta da definición de 
"teatro físico". Unhas ver
bas da própria compañia 
explican o descubrimento 
da obra de Ghelderode ''Un 
bufón que tocase instru
mentos, que divertise ao 
seu señor coa sua sola pre
séncia e cun marcado espí
ritu de xogo teatral. Parecia 
o mundo da Commedia 
dell' Arte, pero res'ultou ser 
máis acedo. En sucesivos 
talleres realizados en 1994 
e 1995 coñecimos a fondo 
esa dobre cara que ten o 
bufón: a sua faceta lúdica e, 

so -
bre tódo, 
a sua faceta tráxi-
c a . As .s uas diver
sións, pero tamén o seu 
padecimento: o de ser un · 
refugallo humano encerra
do nun corpo deforme, o da 
sua condición marxinal, o 
da sua condición de obxec
to de diversión". A estrea é . 
no Auditório Municipal de 
Narón, dous dias: Xoves 3 e 
Venres 4 de Outubro. 

Ourense 
• BANDA DESEÑADA 

XORNADAS DE BD 

Do 4 ao 12 de Outubro a 
Casa da Xuventude e o Co
lectivo Fanzinex artellan en 
Ourense a oitava edición da 
mostra de cómic máis im
portante do país, as Xoma
das de Banda Deseñada· de 
Ourense. Mesas redondas, 
exposició'ns, filmes de -ani
mación e os prémios S(')n os. 
principais engados propos
tos. Repartidas entre a pró
pria Casa da Xuventude, o 
Museu Municipal e a Aula 
de Cultura de Caixa Galicia 
hai unha escolma de mostras 
nas que destaca a das obras 
apresentadas ao XII Con
curso Galego de Banda Pe
señada, a das últimas navi
dades en fanzines, con roáis 
de cincocentos exemplares 
de 22 países, ou a escolma 
do Cademo de Banda Por~ 
tuguesa que ven reflectir a 
evolución do cómic no país 
viciño. Oútras exposicións 
atenden á revista El Jueves, o 
debuxante de Ribeira Das
pastoras e o album colectivo 
de Aníbal C. Malvar, Faus~_ 
to C .. lsorna e Rober G. 
Méndez titulado No nome da 
amada marta. Completan a 
oferta o mercadiño da BD, 
os sorteos de lotes de libros e 
tebeos e o ciclo de cinema e 

O 1 O en MONFORTE Kukas porá en cena A culpa loi ele Moz:ort. 

· V Í -
deo. Este ciclo ten lugar na 
Casa da Cultura con pases ás 
8 po serán a partir do 5 de 
Outubro. Os filmes escolli
dos son : para o Sábado 5 
Torpedo 1936. Tic-tac (Es
paña 1,994) e a primeira par
te de Erase otra vez (Franza 
1995), o Luns 7 O mundo 
de Robert Crumb (USA 
1994), Xoves 10 Porco Ros
so (Xapón 1994), para Ven
res 11 O pequeno Nemo 
(Xapón-USA 1993), o Sá
bado 12 remata o ciclo coa 
segunda parte de Érase ou
tra vez (Franza 1995). Para 
calquer cuestión pódese cha
mar á Casa da Xuventude: 
Celso Emíl io Ferreiro, 2 7. 
T eléfono (988) 22 85 op. 

• EXPOSICIÓNS 

COLLAGES 

De Alfredo Alcafo, Was-
' hinton Barcala, Ángel Bo
farull, Tono Carbajo, Al

'berto Datas, Jorge Galindo, 
Gerardo Rueda e Esteban 
Vicente. Na sá Marisa Ma
rirnón até o 31 de Outubo, 
de 12 a 14 e de 18 a 21 h . 

• ·TEAlf'RO 

COMO EN' IRLANDA 

Quico _Cadaval dirixe a no
va montaxe do Centro 
Dramático Galego, Como 
en Irlanda baseada en tex
tos de Vilar Ponte e do au
tor ·irlandés John Synge. 
As vindeiras represenra
cións'ás 20,30 h . no T eatm 
Principal de Omense. Até 
o 6 de Outubro. · 

Pontevedra 
•MÚSICA 

CUARTETO 
-DEMOSCOVA 

do de Cubana, colaboran 
- coa asociación cultural e 

ONG Amigos de Cuba, co
ñecida palas suas campañas 
de axuda ao pavo cubano, 
artella unha semana adicada 
á cultura cubana do 7 ao 11 
de Ourubro, e de 20 a 22 h., 
con entrada libre no Teatro 
Principal. O Luns 7 ás 8 do 
serán, un concerto do gnipo 
de corda cubano Los violi
nes de Gata inaugura a se
mana e tamén duas mostras, 
unha de pintura Cubavive e 
outra de poesia que se poden 
visitar toda a semana. A 
mr ':ra de pintura é impor
tante pola calidade das obras 
e ¡)arque xunta cadros de ga-

. legos e cubanos. Dentro do 
apartado Pintura galega 
1968-1969 están Xaime 
Quessada, Luís de Dios, 
Reimundo Patiño, Virxilio, 
Xaquin Marin e Pérez Be
llas, entre outros. Noutro 
apartado, Pintura galega 1996 
van as obras máis recentes 
de Manuel Moldes, Laxeiro, 
Ruibal, N. Ferreiro, Saul 
Otero, Martí e P. Palomar. 
O terceiro conxunto Pintura 
cubana 1996, oferece obra de 
Delarra, Matamoros, Kesser, 
Orozco e J. Valdés, por citar 
alguns. A exposición de po-

. emas non é menos impor
tante, xa que oferece a opor
tunidade de ler no libro ca

" trilingüe Homenaxe ao Che 
inédito no Estado por vetaki. 
Fraga lribarp.e en 1968 can

-do era Ministro de Informa-
·-~ ción. Leva portada de Seoa

ne, contraportada de Díaz 
Pardo, e poemas de Aléi
xandre, Celaya , Brossa, 
Celso Emilio, Neira Vilas, 

· · Novcineyra, Manuel Maria, 
~ Méndez Ferrin, V. Montal-

0 cuárteto de corda actua· bán, Vallverdú, Bousoño, 
o Mártes -8 de Outubro no A. Miranda, Ar.esti e ainda 

Carteleira 
trJ;¡='_ ERASER. O musculoso actor Ar

nold Schwafzenegger consegue en- · 
treter .. Aceitábel en dias de inoita choiva. 

~ INDEPENDENCE DA Y. Os ex
traterrestres atacan a terra. Os nm

teamericanos defenden o planeta. 'e) pró-
p rio ·presidente dos Estados Unidos, • 

·veterano da guerra do Golfo, pilota un 
caza. A saber porque alarmou tanto esta 
pelJcula. Non é máis cínica, nen mái¡¡ pi:o
norteamericana que calquer teledi-ário. 

tr?f'__ ESPIA COMO POIDAS. Humor 
. norteamei"i~ano, d~s criad'or~s de 
Aterriza como poUlas, pero .Por baixo do nf-

auditcfüo de Caixa P.onte- ·máis. No mesmo dia da 
vedra. Entrada Libre. ·inauguradón ás 8,30, actua 

• CULTURA CUBANA 

CuBA E Nos 

a orquestra de son cubano ~ 
· _ Klimax liderada por Giraldo 

Piloto. A xornada do Martes 
~ · comeza ás 8,30 e ven adica-

---da a un recital poético, Con 
Cirie clube Pomevedra, Co-. cuba para todos os tempos 
Léxfo Oficial de Fannacéuti: _que xunta vellos e novas po
cos de Pontevedra, Concello _:.etas: Bernardino Graña, 
de Pontevedra e o Consula-_=:. Neira Vitas, Ferrín, Paco 

C:.X.LÓPEZ-PAZOS 

. ve! desta. Ben resalta só en .. ocasións. 

~BORRASCA BRANCA. Uns ra-
paces embarcan nun veleiro escala 

,.norte-americano para percorrei: o Caribe 
nunha viaxe de iniciación á vida adulta, 
pero re mata en -traxédia. Exaltación dos 
valares da xuventude americana: solidarie
dade, compañerismo, anti:C(')munismo .. ·' 

trJ;¡='_ MISIÓN IMPOS.ÍBEL. Versión 
' cinematográfica da vella série televi-
siva. A nostalxa axiñá se dilue coas cenas 

' aburridas que quedan por baixo de calque[ 
filme ·da série Bond. Ctuise: guapo cando 
sorri; como actor fáltalle moíto ainda. + 

Souto, lgor Lugris e Luz 
Fandiño. A poesia cubana 
virá da man do cantautor 
cub~no Norge Batista. O 
Mércores é o dia reservado 
ao cinema, ás 8 pasan unha 
co-produción cubano-basca, 
a comédia sobre a realidade 
cubana Maité, co-dirixida 
por Ángel Amigo e Camilo 
Vi ve. O engado do Xoves é 
a conferéncia As novas vi
véncías do Che Guevara 
con Anisia Miranda e Xosé 
Neira Vilas, come~a ás 8 e 
ao remate haberá un coló
quio. E p3Ia pechar a sema
na, xa no Venres ás 8, Festa 
da Música Cubana e Galega 
coa orquestra . internacional 
cubana Clandestinos e os 
grupos galegos Pai da cana e 
Taller de Música Tradicio-

29 -X 'Ü 
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AnxoL 
Baranga 

expón na 
Fundación 

Sotelo 
Blanco 

' na! xunto co zanfonista Xo
án López. "Amigos de Cuba 
(Apartado de Correos 391. 
36080 Pontev_edra) está '". 
aberta a todas as persoas in· :. 
teresadas na sólidariedade 
activa, tanto ·cultural como 
material, ca pavo cubano, 
exemplo de dignidade e so
berania fronte a anexionis-

~ mas e' jnxeréncias". Por se 
fora pouco o Cine clube ' 
Pontevedra está a preparar 
unha Semanade cinema cu· 
bario que se celebrará, de 
poder ser, a finais de mes. 

Santiago ·· 

• EXPOSICIÓNS 

No PAIS DA AUGA 

Cadros de Baranga durante 
o mes dt: Outubro na Fun-
dación Sótelo Blanco de 
Santi~go. Abre de Luns a 
Sábado de 9 a 13,30 e de 
16 a 1~ 130 h. 

CAMPUS STELLAE 

O Xoves 10, Amulf Rainer 
inaugura a sua montaxe 
Campus Stellae no Dobre 
Espacio do Centro Galego 
de Arte Cc;mtemporánea. 

HOMENAXE A AVILÉS 
DE T ARAMANCOS 

A galeria Sargadelos de San-
tiago acolle unha mostra de 
fotografias de Maria Estei· 
rán, nun1--ia homenaxe ao es-
critor Avilés de Taraman-
cos. As fotos ilustran anacos 
da vida do poeta de Noia e 
ainda se completan con tex-
tos de máis de sesenta escri-
tores g~legos. A iniciativa é 

Convocatórias 

ARTE-E NATUREZA 

Xevale, o grupo ecoloxista chantadi
no, xa eseolleu tema para o VIII cer
tame artístico que convoca, e que es
té' ano é unha homenaxe aos vence
llos históricos da vaca co país. Até o 

·· 15 de Novembro pódense enviar fo
tografias, debuxos, textos ou calquer 
outra criación or ixinal, sempre que 
teña algo que ver coas vacas, e a ser 
posíbel de variedades autóctonas. O 
certame non é competitivo porque 
non hai prén1ios, haberá oE tradicio
nais agasallos ecolóxicos para os par

' ticipantes, e unha_mostra que abren 
do 18 ao 30 de Novembro na Casa da 
Cultura de Chantada, e que despois 
lévan a Monforte, e onde sexa preci
so no vindeiro ano. Xevale recolle os 

. envios no Apártado 35 de Ch.antada 
, e atende _ cafquer dúbida no · teléfono 

(982) 16 25 82. . 
\. · . .. 

CONGRESO DE ESTUDOS 
GALEGOS DA ÜN!VERSIDADE -
DE TRIER. 

O Galicien-Zentrum da Universidade 
de Trier (Tréveris) xa ten previsto o V 
Congreso internacional de Estudos 
Gal egos para o Out uno do ano--que· 
ven, do 8 ao .11 de Outubro. Por eso xa 
está aberto, até o 15 de Novembro des
te ano, un periodo de inscrición provi
sional no que os interesados poden en
viar os seus dados persoais e un resumo 
da ponéncia, no caso de propoñeren 
algur:iha. A inscrición haberá· que pa
gala polo mes de Marzo do anci que 
ven, e serán aproximadamente 120 
marcos para os · sócios da -Asociación 
In~emacional de Estudos Galegas, 150 

para os que non, e 80 para esn~dantes . i ~- ~ bE~ENVOL VI MENTO RtJRA.t 
parados. As cuotas inclu'irán, case de - . ' \: . 
seguro, unh~ cea e uns viñas~ a 'cea de .- VeterináriÓs sen Fron'.tei~-as organiza 
despedida haberá-que pagala apart~. Os un curso sobre desenvolvimento rural 
interesados poden-receberán unha dr- do 7 ao 11 de Outubro na Faculdade de 
cular coas condicións a-primeirÓs de Vetetinária de Lugo. Agardan a partici-
Febreiro do ano que ven, mentres po- . pación de mái-s de 2é) organizacións 
den dirixirse a: Prof. Dr. Dieter Kre- non guvernam~ntais de todo o Estado e 
mer. Galicien-Zentrum. Universitat de Portugal, nun curso que ha durar 40 
Trier. D-54286 Trier. Teléfono: 07-49 horas distribuidas en obradoiros, char-
651 201 3349/3355/3356.-Fax: 07-49 !;:is e mesas redondas. As ponéncias 
651 201 3925/3357. Ou -correo electró- atenden á agroecoloxia, sistemas agrá-
nico: Kremer@pcmail.uni.trier.de. rios, emobotánica, modelos de desen-

EDUCACION 'PARA A PA~ 

O Seminario O:at~é>';d~ Educación 
para a Paz organiza un curso titulado 
"Iniciación á edu~ación para !l paz e 
á resolucjón pacífica de conflictos: 
teoria e técnicas de mediación", vai 
destinado a mestres e alunas de últi
m0s cursos de maxistério ou estudos 
afins. Comeza o vindeiro 22 de Ou
tubro, e durará 20 horas que es.tán 
homologadas po:Ia Consellaria de Sa
nidade. A matrfc;ufa custi 5 .000 ptá., 
2.500 para estudañte·s e parados, Para 
consultar máis detalles hai que diri
xirse ao Seminario: Rua dos Basqui-

. ñas, 33-1 2 B, en Santiago. Teléfono 
(981) 56 19 56. 

EsCOLA DE DANZA DE VIGO 

A escala Municipal de Danza e o Grupo 
Instrumental manteñen aberto o prazo 
de inscrición para todos os vigueses, até 
o 11 de Outubro. As matrículas van das 
2.000 ás 4.000 pta. segundo idades, nf
veis e especialidades, e se poden abonar 
no primeiro soto da Casa do Copcello. 
O teléfono é (986) 81 01 67. 

. volv_iment9 ·rural, produción agrope-
.ciiária na Africa sahariana, ou a sele
ció~ de tecnol0xias para o rri.eio rural, 
entre outras aportacións·. Alguns dos 
ponentes son Eduardo Sevilla, Xabier 
Simón, Gustavo Duch, Cristina Carles, 
Juan M. Miceho, Ribera Núñez, José 
Antonio Sanahuja, Pastora Flores e 
Y o landa Mena. Os que veñan de fóra 
de Lugo poden beneficiarse· do convé
nio entre Vetetinários sen Fronteiras e 
a Renfe, que fixa ttn desconto dun 30% 
no billete. Tamén haf á disposición das 
organizacións non-guvemamentais 25 
becas, para as que hai que apresentar 

-- unha certificación da ONG, unha de
claración xurada do participante de ca
recer de recursos e unha curricula. O 
prazo de inscrición fica aberto até o 30 
de Setembro no local de Veterinários 
sen Fronteiras Pa Faculdade de Veteri
nária de Lugo. O prezo da matrícula vai 
das 15 .000 ás 6.000 pta., segundo a 
condición laboral do interesado. O te
léfono da Faculdade de Veterinária é 
(982) 25 22 31/25 23 50. 

Ü MAR NA HJSTORIA 

Os Cursos Complementários do Outo-

no da Universidade de Vigo, compren
den o adicado aos vencellos entre o 
mar e a história: do país que terá lugar 
en Cangas, do 23 ao 26 de Outubro, 
baixo a coordenación de Anselmo Ló
pez Carreira e coa presenza de histo· 
riadores de vários países . O primeiro 
encontro O Mar e a história vai reunir 
na Casa da Cultura de Cangas as char
las de Anxo Acuña Piñeiro ("Arqueo· 
loxia do Morrazo: primeiros povoado
res"), Francisco Alves ("Unha embar
cación do século XV") e Xosé Artjlas 
Castro ("Vivenda e construcións profi- -
sionais mariñeiras da Idade Média: o 
exemplo de Pontevedra"). Tamén es· 
tarán presentes Staffan Mürling ("Em
barcacións tradicionais do Morrazo"), 
Dionisia Pereira ("Actividades marí
timas na Galiza contemporánea"), o 
próprio coordenador ("A perda do mar 
na história de Galiza") e Fernando 
Alonso Romero (A navegación adán· 
tica na antigüedade") . A xornada de 
clausura conta con Elisa Ferrcira Prie
gue ("O comércio marítimo medie
val") e Xoán Carrnona ("Cen ano d 
indústria conserveira"). Un amplo pro
grama que tamén abranxe os relarórios 
das comunicacións apres ntadas s bre 
arqueoloxia, antropoloxia e história. 
Para matricularse (7 000 pta. ou a me
rade caso de ser estudame, parado, xu
bilado ou persoal da universidade) hai 
que pagar a primeiros de. Outubro e cu
brir unha ficha no reicorado da univer
sidade, Secretaria de cursos comple
mentários: Rua Oporto, l. Pódese pe· 
der máis información no Campus de 
Ourense, (988) 25 11 11; na Faculdade 
de Belas Artes de Pontevedra, (986) 
80 18 00; ou en Vigo no Reitorado, 
(986) 81 36 26 .• 

da Fundación Celso Emilin CAMILO ÜTERO 
e a Fundación Castelao. 

- me Le quntor des posibles de 
Edna Politi, sobre o cuarteto 
de corda Fragmente-Stille, an 
Diotoma peza. O T aUer Ins
trumental interpretará esta 
mesma peza e o Cuarteto 
N 2 15 en la m. de Beetho
ven, ás 9 da noite. Os en
contros tamén ofenan unha 
mostra sobre a vida e obra 
do autor que se pode visitar 
a partir das 8 do serán. A 
xomada do Venres comeza 
ás 4,30 coa "Pre_sentación 
estética e leitura pública das 
obras de Luigi Nono e segue 
cos concertos do Taller Ins
trumental sobre obra de No
no e Bruno Madema. Ivan
ka Sto'ianova, musicóloga e 
directora de Ricordi (París) 

h. no Aud1tório de Galiza. 
Dirixe Uwe Mund co solista 
Josep Colom no piano. Le
van no programa pezas de 
Brahams e T chaikovski. 

até o 10 de Outubro na 
Casa da Cultura. 

GAUCIA. NAS ORJXES 
DUNHA CULTURA 

Mostra etnográfica ·aberta 
no Museu do Pavo Galega 
até finais de ano. 

GoYA. Os DESASTRES 
DA GUERRA 

lsta mostra itinerante das 
réplicas do famosps gravades 
de Goya, abre en Santiago 
no Museu do Povo Galega, 
até o 11 de. Outubro. 

W. BARCALA 

A Casa da Parra abre a tem-
pada 96-97 cunha exposi-
ción adicada unha das gran-
des figuras da arte iberoa-
mericana contemporánea, o 
pintor uruguaio Washing-
ton Barcala (1920-1993). A 
mostra conta con 32 obras 
que permanecerán abertas 
ao público até meados de 
Outubro. 

O ~rtista galega afincado 
en París abre a programa
ción desta ternpada do Au
ditório de Galiza, expoñen
do obra ao pairo no treitc 
que vai desde a Facul<lade 
de Económicas até o pró
prio auditório. Ali pódense 
ver unhas 300 obras entre 
debuxos, tapices, escultu
ras, gravados e cerámicas, 
baixo o título A criación do 

. mu~do. A sá do auditório 
abre de Martes a Domingo 
de 12 a 19 h., 'Luns pecha. 
Até finais de Outubro. 

ANA MENDIETA E 
A COLECCION.ARCO 

_ oferece a conferéncia "Espa-
0 Centro Galega de Arte zo e exercício do silenro na 
Contemporánea expón até obra de Luigi Noria", ás 7 
o 13 de Outubro, unha es- do serán do Sábado 5. O 
colma da pintora cubana fi- · ~esmo Sábado ás 9 da noite 
nada na década dos 80, Ana remarnn os encontros con 
Mendieta. O CGAC tamén 6utro concerto do Taller, 
acolle estes diás a segunda desta volta sobre obra de 
entraga da colección AI;t- Nono e Anton Webern. 
CO. Abre de Martes a Sá- Maior información teléforlo 
bado de 1L a 20 h., Domin- (981) 54 66 12. 
gas e fes~ivos de l _l a 14 h. · 

SINFONICA DE GALIClA 

O Xoves 3 de Outúbro ás 21 

REAL FILHARMONIA 
DE ÜALIZA 

O Xoves 10 ás 9 da noite 
no Auditório de Galiza. 
Dirixe Maximino Zumala
ve, con Rudolf Buchbinder 
no piano. As obras son de 
Beethoven. 

Silleda 
• FEIRA 

TURISPORT 

Un salón orientado aos in
teresados no turismo rural. 
Abre en Silleda até o 6 de 
Outubro. 

Valdoviño 
• EXPOSICIÓNS 

Ü DEP9RTE E O MAR 

Mostra fotográfica. Abre 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA. 

ÜSNOVOS 
DO CINEMA ESPAÑOL 

O ES~UDQ DA GALIZA. DE

SE~AD2 , P2R CASTELA2 

EN ~sl§N~'2u ~VEIR2 : 

• CONFERÉNCIAS · 

DANIEL BUREN 

O Martes 8 ás 7 do serán 
no Centr~ Galega _de Arte 
Con temporá_nea, ' Daniel - . 
Buren comenta a sua obra 
dentro do ciclo de apresen
tación de obras perten
centes á colección-ARCO 
que decorrerá até Maio do 
ano que ven. 

O Centro Caixavigo abriu 
este ciclo adicado aos no· 
vos realizadores do cinema 
español o pasado primeiro 
de Ourubro co filme Ola es, 
tás solá? dirixido por !ciar 
Bollain. O seguinte pase, 
este Xoves 3, oferece Salto 
ao vacio de Daniel Calpar
s,aro. O Luns 7 póde e ver . 
Extase de MarianC' Barro , 
e o Martes 8 Tese de Ale
jandro Amenabar. Antárti
da de Manuel Huerga, ::> 
Martes 22, e Entre roxas 
de Azucena Rodríguez, o 
Luns 28, completan o ciclo. 
Todos os pases son en v r
sión orixinal no auditóri 
do Centro Caixavigo ás 8 
do serán. As billeteiras xa 
abren ás 6 e as entradas son 
a 200 pta. Para ma 'or infor
mación pódese c:,:hamar ao 
centro cultural: (986) 22 
34 30 ou 43 11 33. 

FUNNY BONES 

O Mérc:'.ores 9 de Outubro 
ás 20,30 h. no Cine Sale
sianos pero dentro da pro· 
gramación do Cine clube 
Lumiere. Funny Bones (GB 
1995. 126') é un filme de 
Peter Chelson. A entrada é 
de 400 pta. 

O pianí1ta 
Rudolf 
Buchbinder 
tocará coa 
Real 
Filhannonia 
de Galicio 
baixo a 
dirección de 
Maximino 
Zumalave, á 
esquerdo, 
en 
SANTIAGO. 
Tamén en 
VIGO 
poderán 
disfrutar do 
Filharmonia 
o Venres 11 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de-gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pto 

Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na CO(,lla 

de Caixo Golicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita o cantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371, 

3ó200 de Vigo. 

•MÚSICA 

ENCONTROS 
PEDAGOXICOS 

O Taller Instrumental do 
Centro Galega de Arte 
Contemporánea celebra do 
3 ao 5 de Outubro os seus 
III encontros pedagóxicos, 
nesta ocasión dirixidos á 
obra de Luigi Nono. O pro
grama oferta cinema, músi
ca e conferéncias. O Xoves 
? ás 6 do serán pásase o fil-

• ·EXPOSICIÓNS 

AcoR DA wz 

Cadros de Javier Garaiza· 
bal na galeria Alameda, até 
o 24 de Outubro. Abre de 
Luns a Venres de 11 a 14 e 

· de 18 a 21 h. Sábados de 
J.2 a 14 h. 

ANSIOMETRIA 

Ángel Cerviño realizou 
~-----..1 



O grande 
teatro do 

· mundo no 
Teatro 

Nacional de 
sao Joáo do 
PORTOo27 

deste mes 

ANOSATERRA . . 
. •••••••••••••••••• .••••••••••••••••••••• ti ••• · -· ••••.• • ·• ·• •••••••.••••• .•••••••••• 

entre 1995 e' 1996 unha 
s~rie de lenzos con .técnica 
mesta que agora agrupa 
baixo o nome de Ansiome
tria, ·e que expón até o 29 
de Outubro ha sá Ad-hoc 
de Vigo. Abre con horário 
de 11a13¡30 e de 18 a 
21,30 h. de Martes a Ven
res, Luns de 18 a 21 h, e 
Sábados de 12 a 14 h. 

DA SILVA 

O colaborador do BIX (Bo
letin de Información Xuve
nil) expón cómics na Casa 
da Xuventude, até o 16 ·de 
Outubro. Abre ao público 
de Luns a Venres de 10 a 
14 h. e de 1 7 a 20 h. Sába
dos de lO·a 13 -h: 

As VOCES 00 PASADO 

Porto 
•TEATRO 

fESTlV AL DE TEATRO 
DO E1~<:0 A TLANTICO 

O Teatro do Noroesre en 
colaboración coa Cámara 
Municipal de Viana do 
Castelo, está a organizar 
no Teatro Sá de Miranda, 
o primeiro "'Festival de Te
atro do Eixo Atlántico co 
gallo de profundizar nas ~ 
relaciós entre Galiza e 
Norte de Portugal. É pois 

Un escudo dos petroglífos, 
dos galegas e dos do resto 
do mundo, con calcos, fo
tografias e textos. Os tex
tos chegan aportar algun
ha interpretación a estes 
clebuxos de pedra, a conra 
de comparar o galegos 
que son os máis abondosos 
do mundo, irlandeses, bre
tóns, gaélicos e escoceses, 
cos outros moitos máis 
modernos, os amazónicos. 
O Museu de Castrelos 
(Vigo) que· orgar.iza a 
mostra, defende que son 
visións recurrentes ante 
unha mesma sustáncia es
timulante. Está aberra na 
Casa das Artes, de Luns a 
Venres de 11a14 e de 17 
a 21 h . Sábados de 17 a 21 
h. e Domingos de 11 a 14 
h. Até o 13 <leste mes de 
Outubro. 

o primeiro festival de tea
tro da Gallaecia. Todo o 
mes de Outubro fica ocu
pado con .represeptacións 
de compañias de Gáliza e 
de.Pm:rugal, até a altura de 
Braga. Participan Produc- -· 
ción!i Teafrais do s ·ur', 
(Pontevedra), Artello 
(Vigo), Filandorra (Vila 
Real), as compañias san- . HORIZONTAIS; 
tiaguesas Chévere, Olio- -.. l. Persoa acusada dun delit:o 4. En maior camida<le 7. "Pasar 
moltranvia, Teatro 'do a vista por un texto interpretándoo 10. Esp¡;:cie de enguía 
Aquí, Teatro do Noróes- 12. Ao revés, escultor galego 14. Unirán 01:1 xuntaron 16. 
te e Teatro Matarile, a No plural, mamífero carnívoro pertencente á especie Canis 
Companhia de Teatro de lupus 17. Nome de dúas ·constelac_ións do hemisferio Norte. 
Braga, Se'iva Trupe do 18. iQuejra Deus! 19. Ao revés, igrexa episcotJal. 20. Batra-
Porto, Teatro do Noroes- quio moi frecuente en pozas, lagoas e regos 21.. Sempre en ... 
te de Viana do Castelo, e 22. Vocais de mesa 24. SímJ,olo do calcio 26. Instrumento 
0 . Cento Dramá'tico Gale- que serve para abrir as cerraduras 30. O reí ·dos Cabaleiros 

•DEPORTES 

MARCHA ASP ANAEX 

méte ya, o Sábado 5 ás 
10,30 da noite no centro 
Caixavigo. 

go. E ainda os dias 11, 12 da Táboa Redonda 33. Resonancias 34. Enfado moi grande 
e 13 celebran a segunda que provoca algo 35. Fai sinais 37. Propiedade.das cousas · 
parte do congreso teatral que se senre polo olfacto 39. Edificio de moita altura 40. 
da Galiza histórica que co- AqÚel que informa ou aconselia outi::as persoas 41. Nome de 

Aspanaex, Asociación Pro
tectora de Minusválidos Psi
quicos de Pontevedra, con
voca a sua XIII marcha po
pular para o vindeiró Do
m1ngo 6 ás 10 da mañá no 
Areal, en frente ao reitora
do. Serán 13 km. por Co
lón, Pi i Margall, López Mo
ra, Avenida. de Castelao, 
Samil e pola Zona Franca 
para rematar en Castrelos. 

• FEIRA mezou no mes de Agosto . muller 42. Certas, algunhas 43. Ao revés, preposición. 

COLECClON LAXEIRO 

VIGOFEIRA 

Atende a vários tipos de 
industria de Vigo. Desde 
perruqueria a calefaccións. 
Abre en Cotogrande do 5 
ao 13 de Outubro. 

•MÚSICA 

na Mostra de Teatro Có
.mico de Cangas. 

o GRANDE TEATRO 
DO MUNDO 

O terceiro andar da Casa 
das Artes acolle de xeito 
permanente, a colección 
legada polo pintor ao 
Concello de Vigo. Os días 
de semana abren de 11 a 
14 e de 17 a 21 h. Sábados 
ó á mañá, e Domingos á 

•DANZA 

METROS 

REAL FlLHARMONIA 
DEÜALlClA 

O Venres 11 ás 8,30 no 
centro Caixavigo. A or
quetra seguirá a Maximi
no Zumalave para inter
pretar un programa de Be
ethoven. 

O Grande Teatro do Mun
do de Calderón de la Barca 
ocupa as sesións do 12 ao 
27 de Outubro no Teatro 
Nacional de SaoJoao. Trá
rnse .qunha produción do 
próprio auditório con diréc
ción de Nuno Carinhas e 
cenografia de Nuno Lacer
da. En Novembm poderase 
ver A Tragicomédia de D. 
Duartos do poeta medieval 
Gil Vicente, baixo a direc
ción de Ricardo Pais. t tarde. 

A compañia de danza con
temporánea de Ramón 
Oller, Merros, apresenta en 
Vigo o espectáculo. Duer-

Anúncios de balde 

• Buscamos colaboradores para 
urna campanha em favor do uso do 
galega na Esta~ao de auto-carros 
de Lugo, só falarn castelhano por me
gafonía. E convidamos a fazer outras 
campanhas semelhantes: estádio de 
Riazor, etc. A falta duma política clara 
dos chamados partidos nacionalistas/? 
respondemos nos! Escrevede a Reno
vac;áo. Embaixada Galega da Cultura. 
Apartado 24034. 28080 Madrid. 

• Volvemos empezar as aulas de 
francés, bretón e galés. Profesores 
licenciados en filoloxia, nativos: Ta
mén tacemos traducións francés-ga
lego-español-inglés. E para curio
sos/as e apaixoados/as, chinés para 
principiantes. Rua de Entesta, 11-2g. 
Sa~tiago. Teléfono (981) 57 35 84. 

• Aluga-se apartamento-estúdio, 
com calefacc;om e agua quente, ban
ho com banheira, dalhe o sol, ideal pa
ra estudan~e. Gastos de comunidacte 
incluídos: 36.000 pta. Rua E;speranto, 
2~1 g D. Vigo. Teléfono (986) 41 51 3q. 

• Particular vende piso en Príhcipe 
{Vigo). Reformado. 120 metro.s- cadra
dos. 19.500.000 pta. (986) 2?- 71 16. 

tema. Calqaer información ou dúbida 
chamen ao teléfono: (981) 29 81 22. 

• Se queres colaborar nos campa
mentos de paz que rodean ás comu
nidades indlxenas en Chiapas coñe
cendo a sua realidade e, ao mesmo 
tempo, contribuindo a presionar para a 
retirada do Exército mexicano, infórma
te no teléfono das Brigadas de Traba
l/o Solidárlo de Barcelona 93-443 43 
92, ou na Galiza, na Tenda Solidária 

· Arao, Elc;tuayen 8. 362020 de Vigo. 

• Filóloga inglesa imparte clases 
moi económicas a todos os níveis. 
Chamar ao (986) 48 35 38. 

pintura a prezos económicos. Cha- . 
mar·ao (986) 4J3 35 38. 

• Véndese.óleo ,paisaxístico de Be
llo Piñeiro. Teléfono (982) 12 80 47. 
Perguntar por Xosé António. 

• Oferécese muller para coidar an
ciáns, doentes e nenas. chamar ao 
(986) 48 35 38. 

• Vendo 90 acclóns de A Nosa Te
rra. a 4.000-pta cada unha .por preci
sar urxentemente o diñeiro.Teléfono 
(986) 26 40 57. 

• Alúgase piso céntrico en Vigo. 
Teléfono (986) 22 89 76. 

• Alúgase piso en. Vigo ·para estu
dantes. Catro cuartos, exterior, eco
nómico e ben comunicado . Informa 

· E~ílio no (986) 42 06 87. · 

• Falcatruada Zine!!! Ja em prepa
rac;om o Ng 1, segunda entrega deste 
fanzine artesanal e subversivo. Acei
tamos as tual'\ colaborac;ons: blogra
fias de grupos musicai_s, artigas .e 
criac;om literária. Envia~nos as tuas_ 

· aportaGQns a: Ramiro Vida! Alvarinho. • -Véndese televisor Grundfg de 
V1outeiro, :S. 115179 A Coruña. Só . ·21" en color e con mando. De re
aceitamos colaborac;ons em galega . galo mesiña metálica. 45.000 ·pta. 

.. ou. ern Po.rtugues. A_gardámos-te!!! Arll;lário de piñeiro de duas portas e 
· . · - ' altiño frontal de madeira maciza. 

ll'Busco xente Interesada en facer 30.:000 pta. Chamar ao teléfono 
un opradoiro depermacultura.,é di- (986) 22 01 63. Jorge Pérez. A/Pla-
cer, o deseño de sistemas de vida cer1 12. Vigo. 

• A 'Asociación de Viciños Oza da eéoloxicamente viábeis . . Se tedes ex- - . · ;-
Gaiteira-Os Castros, ten no seu·10- , periencia en horticultura, agricultura • '(éndese domitório antigo de 
cal (Mercede, 56) unha folla das. , . biolóxica:arquitectura bioclir:nátic;:a ou •éluas camas de 105 cm , mesas de 
alegacións ao Plan Especial do ' actividades semellañtes; s~ te_qes in- , noite, armário e coqueta. Prezo a dis-
Porto da Coruña para os viéiños _quietudes simplemente, escribid~ · .. -a: ; cutir (barato). Tamén vendo dous bu-
que queiran firmar até odia 28 do Xosé Manuel L. Navas . Romil,- 9-2'º . tacóns e dous sillóns orelleiros. Telé-
mes de Setembro. Poden face10· de d~eíta. 362020 Vigo. .fono (986) 28 03 t6. 
9,30 a 1,30 e de 4;30 a 8. As alega- · 
cións fan referéncia ao circuito pe
chado para os graneis vexetais ou 

· sólidos, a paralización do grande Por
to Carboeiro no medio da- oahia , a 
criación dun porto exterior para mer
cac;i urias perigosas, tóxicas, insalu
bres e molestas, a apertura do porto 
ao noso bairro desde a Palloza a 
Oza, asi como ao incumprimento de 
toda a normativa ambiental sobor do 

• A' revistii electrónica' Synapsis 
aberta na Internet abranxé música, 
cinema, banda deseñada e t?-mén ar
tigas de opinión social, pqlítlca, et<:'.. 

' Envia a tua colaboración poló e-mail 
a casdeiro@encomix.es e visita a re
vista no .enderezo http://www.e-nco
mix.es/symapsis . 

• Fanse traballos de reforma_s e 

:• Oferécese·furgoneta Fíat Talento, 
PMA 2.350 kg, con condutor para 
transportes vários. Chamar ao (986) 
86 26 42 e perg~ntar por Abe/. • 

• Preciosos cachorr1ños de can 
buscan donos. Entan-vos a esperar 
no Centro de Protección de Anima1s 
de Compostela. (Pol ígono do Tam
bre).• 

VERTICAIS: _ 
1. File ira, ringle ira 2. ·Serie de cousas que e5tán ña mesma Li: 
ña ou dirección 3-:-Rezas 4. Parte .final do brazo 5. En núme
ros romanos, dous 6. Pon selos 7. No feminino, ma~ífero 
carníyoro da especie Canis lupris 8. Ensino ·secundan<:) Obri
gatorio 9. Pequena pa de ferro coa que se raspa algo que está 
pegado 11. Fala en alto a un público para o convencer de al
go 13. Lisqi, nómina 15. Lazo queªº tirar se apreta máis 19. 
Demostrativo 20. Precedido de a ou de significa "indo cara 
atrás, recuando" 23. Acto, práctica 25. Planta 1eñosa, eleva-

~da e que a partir de certa altura se divide en p9las con follas 
27. Estima a respecto da propia dignidade 28. Cocer sen usar 
auga ou aceite 29. Parecía 30. Usar mal ou d~ modo indebi- · 
do unha cousa 31. Os órg;mos que filtran o sangue e elimi
nan as substancias prexudiciais para o carpo 32. Danzarina 
profesional grega que dá nom·e a unha comedia de Menandro 
39. Demostrativo 36. Pasou a vista sobre un texto interpre
tándoo .38. Habilidade dunha ,persoa para facer algo 40. Ex
presión para manifestar sorpresa. 
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Treee nomes cie· debuxantes galégos. 
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O pintor residente en Vigo morreu o dia 3b 
·Lodeiro, a mímese dasociedade nacor 

-0- X.MA DURÁN MEDRAÑO 

Xosé Lodeiro. foi unha personali
dade complexa no mundo da ar~ 
te dentro dunha cidade comple
xa e chea de conlradizóns coa 
cal se identificou plenamente. 
Por iso, Xosé Lodeiro é un para~ 
digma da arte en Vigo ou da arte 
de Vigo; non en van asinava no 
envés dos seus lenzos: 'Lodeiio, 
pintor de Vigo'. Embora, a reali
dade da sua pintura foi sen dúvi
da muito máis alá. Frente aos 
grandes paradigmas artísticos · 
que percorrian os EUA e Euro
pa, os artistas que, na& décadas 
dos cincuenta e sesenta criaron 
en Vigo e na Galiza, ou criaron 
coa ilusión de facer arte galega 
(caso de Reimundo Patiño vivin
do en Madrid) teñeri o mérito in
duvidável de ter provocado unha 
cultura plástica que saia du,n ab
soluto ermo. POf isto mesmo, 
existe unha peculiaridade evolu
tiva na arte moderna galega que 
-ao mesmo tempo- a fai dife
rente e a insire· potentemente 
nun contexto mundial de evolu
ción plástica. Mai$, é unl)a pecu
liaridade que hoxe se ve cerce
nada pola unidimensionalidade 
que a tremenda cantidade de in
formazón provoca nas respostas 
estéticas perante a realidade. E 
é asi que a pr.ópria evoluzón 
plástica que como país vivemos, 
remata por converter-se nun re
curso de revisión historicista que 
carece de senso de futur·o por 
contar cunha educazón superior 
clientelista cara1soluzóns estéti
cas que non son ·resposta á evo
luzón que a realidade galega 
veu. experimentando. E Xosé Lo
deiro sofreu no recoñecimento 
plástico o risco de viver nÜnha 
terra que segue existindo feliz 
coa sua consciéncia submetida. .. 

Non embargantes, podemos di
cer tamén que Xosé Lodeiro foi 
un home salvado pola árte. E uh
ha das claves que o _explica foi o 
coñecimento en carne própria da 
miséria durante a sua nenez e da 
explotazón durante a sua moci
dade; o seu~ próprio proceso de 
proletarizazón que nun intre dado 
deu por rematado; ainda que 

· . g~stava de se denominar coma 

un 'traballador da plástica'. É es
te un xeito de entend~r o proceso 
criativo como unha forma de lui
ta, de IÚita persoal perante un 
mundo agresivo que o agrediu . 
coas· suas formas de opresión e 
alienazón. Uriha luita que se con
vertiu en arte -e recordemos as 
palavras de Bertolt Brecht: 'a no- · 
sa estética é unha parte do n"6o 
combate social'- e que a arte 
reflecte sempre, as veces dun. 
xeito máis evidente e outras dun 
xeito máis1 críptico. A pintura con
ve rteu -se para Xosé Lodeiro 
nunha enxurrada de liberaz6n 
frente a todo ·aquilo que o levara 
cara a 'arde do mundo alienado' 

· (T.W. Ador110), carp. a contínua 
integrazón. E asi que Lodeiro se 
revestiu dunha actitude coa que 
tentava non chegar ~ ter que di
cer o que del mesmo din que di
xo Jean Cocteau: 'Ao homé que 
fixeron de min non lle daría a 
mao se o mirara pola rua'. De to
dos os xeitos, Lodeiro sobreviviu. 
E sobreviviu para.constitl.}ir o pro
cesó criativo coma un traballo, un 
traballo pudoroso e tenaz que 
evoluiá nun contínuo ir ao seu . 
obradoiro para -enfrentar-se á 
ideia, ao lanzo, ao óleo e á espá
tula; para enfrentar-se a si mes
mo e aos materiais cos cales em
pati:z;ava. E. Lodeiro experimenta
va _nun progresivo exe(cício de 

XURXO S. LOBATO 

auto-reflexión tremendamente in
dividual no que despregava to
·das ·as experéncias que se ve
ñen tendo do mundo atraveso 
·dunha postura de ánalise e críti
ca perante a realidade. 

Combatindo o franquismo 

O ser-Lodeiro actuou . sempre 
coma home e coma pintor nun 
contínuo inseparável que o ca
racterizava. Asi, estivo na van~ 
garda da luita a carón de aque
les que combatían ao franquis
mo: como foi o proletariado vi
gués. Actitude indisociável da 
sua como pintor, daquela que 
se reflecte nos cadros. Porque, 
ao mesmo tempo que producía 
imaxes que eran reflexo máis 
ou menos.literal da rep.lidade da 
represión e do cambio que o in
tre social de finais dos sesenta 
lle exixia, levava a arte á rua 
cunha evidente relazón arte-po
vo nun afastamento consciente 
do control que o mercado e os 
seus intereses conlevava -e 
conleva. A sua colaborazón coa 
'Asociacióf] Cultura_/' de Vigo, as 
exposizóns ao ar livre da praza 
da Princesa (en Vigo), ou a 'Es
tampa Popular', asi o certifican. 

Pero mui cedo, Xose Lodeiro de
catou-se ·de que non ~hegava 

con representar q que todo o 
- - mundo xa sabia: a realidade dura 

no .lenzo. Por is.o criou. espácios 
de cor: 'campos de cor', nos que 
o tema non existe pois non se 
tratava de traducir a imaxe da re
al i dade en 'monicreques com
prehsíveis'. A cuestión residía na 
construczón da imaxe anovada 
da Galiza partindo sempre da au
tonomía da própria pintura. Por 
iso é que se lle .escoitava dicer: 
"O que non podo é facer panfle
tos. Hai que elevar o nf ve/ cultu
ral do público e para iso tes que 
"lle dar o que sintes" (1975). Pe
rante a mímese sociolóxica da 
realidade, que non facia máis 
que evidenciar a alienazóil dos 
próprios signos pictóricos que se 
descodificavan como imaxes de
sa mesma realidade introducindo 
entón na criazón a barbárie do 
mundo· exterior, o discorrer das 
tres derradeiras décadas de pin-
tura . lodeirán evidéncia que, atra
veso do 'campo de cor' (deriva
zón lodeirán do cadrado branco e 

· negrc1 malevichiano: 'a partir do 
cal todo pode ser re-pensado) , 
se posue como fundamento pic
tórico o terreo da utopía; utopía 
como condizón de posibilidade 
que é sempre crítica da realida
de. O mundo· enteiro é refeito a . 
partir do 'campo de cor' como ex
presión da auténtica liberdade. 

O pasado luns 30 morreu o pin
tor Xosé Lodeiro. Pero parte do 
seu ser transmitido á obra per
manece nos seus lenzos. E co
mo carne sensível da Galiza de 

. hoxe, é seguro que neses mes
mos lenzos quedou atrapada 
unha imaxe de vangarda do no
so país. O pensador Toni Negri 
escribía con certa amargura que 
o naso s . XX non engadia ren 
ao noso coñecimento. Mais, ad
mitía que tora un seculo criativo; 
'depositou a experiéncia revolu- · 
cionária; criou novBs determina
zóns ontolóxicas; con e/as medi
mos o naso ser' . . Pois ben , nes
tas determinazóns deve estar a 
obra de arte de Xosé Lodeiro, 
que o pasp.do dia trinta si que 
non morreu. Sobretodo, como 
parte fundamental da Galiza na 
que se insire, e que agora lle de
ve o seu agradecimento. + 

OFERTA EN VOS 
-IDAEVOLTA-

Buenos .Aires • · •••••••• 115.000 ptas. Quito ••••••••••••••• 128.000 ptas. 
Sáo Paulo/Rio •••••••. 85.000 ptas. Milano ••••••••••••••• 58.000 ptas. 
S. José •••••••••••••• 115.000 ptas. Amsterdam ••••••••••• 58.~ 00 ptas. 
Toronto •••••••••••••• 89.900 ptas. Bogc;.tá •••••••••••••• 110.000 ptas. 
New York •••••••••••• 82.000 ptas. Asun.ción •••••••••••• 120.000 ptas. 
London •·• ·• •••••••• .••• 36.900 ptas. .Montevideo •••••••••• 120.000 ptas. 
Santiago de Chile ••••• 115.000 ptas. Floren~a •••••••••••••• 69.000 pkis. 
Paris •••••••••••••••• 29.000 ptas. Roma · ••••••••••••••• 58.000 ptas. 

-SÓIDA-
Buenos Aires •· • : ••.•••.• 77.000 ptas. 
Sáo Paulo/ Rio ••• · •••• 69.000 ptas. 
An-,sterdam ••••••••••• 39.000 ptas. 
Paris •••••••••••••••• 19.900 ptas. 
Genéve . •••••••••••••• 37.000 ptás. 
Frankfurt •••••••••••• 37.000 ptas. 
Zurich ••••••••••• ~ ••• 36. 900 ptas. 
Colonia •••••••••••••• 47.700 ptas. 

Uma • • • • • • • • • • • • • • • 115.000 p!as. Frankfurt . ••••••••••• ·• 58.500 ptas. 
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MINHO E.XPRESSO 
VIAGENS 

SAIDA DO PORTO 

.:As·iJalabras· .. 
· prohibidas 

MANUEL CIDRAS , 

· Ainda que resoan os ecos 
· · do balbordo creado po-

las declaracións de Julio 
Anguita relativas a unha hipo
tética reivindicación da repµ
blica, do federalismo e do ex
preso recoñecemento do· derei
to de autodeterminación. A es
tas alturas ninguén lle pode dis
putar ao Secretario Xeral do 
PCE e ao seu partido nin a súa 

-españolidade nin os valiosos 
servicios prest~dos á Monar- \ 
quía. Por iso cando se ar~edan 
do guión cunde a alarma na 
Corte e se clama pola siquiatri
zaci&l do perturbador (ilumina
do, irresponsable, lunático). Xa 
o explicou Foucault: tolo e de
lincuente (terrorista, se falamos 
de política) son os d se 'tigmas 
cos que lle poñemos unha cruz 
de mort civil ao di ident . 

O pecado de Anguita fo¡ pro
nuncia- las palabras prohibida . 
Pa e que fa lase de Federali -
mo, que é' un concepto impre
c iso e aparen temente volu
cionable dende a autonomía, 
pero República e Autodeter
minación son tabú absoluto. 
En virtude do pactó da refor
ma polí tica o ve llo réxime 
consentiu na úa liquidación 
orden ada baixo dúa condi
cións básicas: a Monarquía co 
mo elemento e continuidad 
institucional (fronte ao resta
blecemento da lexitimidade 
repúblicana, v iolen tada h a i 
agora esenta ano ) e a unida
de de E pañ a co mo dogma 
(fron te ao oberani mo, non 
necesariamente independen, 
tista, dos nacionali mo cha
mados periférico ). A unidade 
é un a priori, fundamento da 
prop ia norma fundamental. 
Art. 2 da Con titución E pa
ñola: ."La Con titución e f1m
damenta en la ind isoluble uni
dad de la Nación e ·paño la, pa
tria común e indivisibl ... ". 

VoLVER AO R.EGO 

Ainda que ninguén lea 
absolutamente nada e 
algun rector de univer

sidade teña confesado que em
prega grande parte do seu tem
po en ver a televisión, cabe re
cordar que hai cen anos nace u 
en Norteamérica Scott Fitzge
ralcl, o escritor que retratou co
ma ninguén a frivolié:lade dos 
anos vi,nte, á que seguiu a catás
trofe dos trinta. A biografía ofi
cial do autor de O gran Gatsby 
descrébeo como un home in'es
tábel e borracho, ~asado cunha 
tola. Non hai que fiarse. Fitige
rald era de esquerdas, un bon 
home. Todas as grq.ndes vidas 
se terxivers3t). ros despactw~ · • . 
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