
Seat a grande prexudicada dunha campaña 
promovida por ela mesmo 

----10----
A Federación non poñerá en marcha 

Bernaldo SouJo, sesenta 
e oito anos foro de 
Galiza mantendo a 
• fidelidade ao 

A liberalización condicionada das eléctricas 
-------12~-~--~-

Éxito de asisténcia ao congreso de AGAl 
----21 . 

a selec_ión galega 

-------14-------
· independentismo 

---9----
Morre o escritor e etnógrafo Elíseo Al9nso 

-------27-..--------
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O PP toma a alcaldia 
de Castro Caldelas con out~ tránsfuga 

De intereses ínconfesábeís 
calificaba Eladio Osório, ex 
alcalde de Castro Caldelas, . 
os motivos que moveron. ao 
tránsfuga Francisco Rodrí
guez a apoiar a moción de 
censura apresentada polo 
PP. "Máis adiante poderán 
saberse polo miudo os ·deta-

. lles deste apoio", di Eládio 
Osório, do PSOE, partido 
que governaba o concello 

desde hai nove anos. A cuar
ta moción de censura apre
sentada este ano en Ourense . 
e a quinta na Galiza foi apro
bada nun pleno no que o PP 
amosou que se trata dunha 
operapión estratéxica que 
non canta coa vontade popu-
1 ar. Os votantes do PP de 
Castro Caldelas non acudiron 
a apoiar ao seu novo alcal
de: Xosé Baldonado. (Páx. 4) 

A. IGLESIAS 

; 

Manifestación contra o encoro do Umia 
Unha multitudinária manifes
tación percorreu as ruas de 
Caldas o pasado SálJado 16 
para manifestar o rexeita
mento á construcióri do en
cero do Úmia. Todas as for-

zas po 1 íticas, agás o P P, 
apoiaron o acto e vários de
putados autonómicos e esta
tais, tanto do PSOE como do 
i3NG, testemuñaron a sua opo
sición ao proxecto. (Páx. 11 ¡ 

-·- ASTERIX 
. Títulos publicados: 

A cizaña · 
O combates dos xef es 
A gran travesía 

. Asterix nos Xogos 
Olímpicos 

De pró~a aparición: 

Asterix o galo . 
Asterix gladiador 

ga la 

• A gran travesía 

• Asterix 
nosXogos 
Ollinpicos 

Por ~or dunha lei de costas pensp.da para Benidorm 

O Estado aprópriase 
dunha aldea de Laxe 

O lugar de Mórdomo, en Traba de Laxe, deixará de pertencer aos seus veciños, para pasar a mans do 
Estado. O deslinde da zona marítima terrestre e da sua área de influéncia, que está a levar a cabo a De
marcación de Costas do Estado, pode provocar quemáis de duascentas pmpriedades e vinteunha casas 
pasen ao Estado por mor dunha Lei de Cqstas pensada para Benidorm. As fincas afectadas foron obxec
to de concentración parcelária. O caciquismo completa as claves dun conflito que se poderia prolongar. 

De esquerda a direita: Manuel Valiño, Manuel Esmoris 
(concelleiro socialista), Ricardo Mou10, 
Xosé António Adelantado e Xosé López Iglesias. 

~s viciños gáñanlle 
á lgrexa a batalla 

· pol_a Carballeira 
de San Xusto 

O Tribunal Supremo ratificou as 
duas senténcias anteriores do xul
gado de primeira instancia de Pon
tevedra e da Audiéncia de Ponte
vedra en. favor· da prop_riedade co
munal da Carballeira ae San Xusto 
e do Monte de Lixó, oesestimando 
o recur$o de· casp.éión da lgrexa 
católica á sentencia do 24 de Fe
breiro de 1992 e invalidan,do o re
xistó destes dous lugares a nome'· 
da do Arcebispado de Composte
la. O fallo é definitivo e non cabe. 
recúrso. Dous dos tres ponentes 
que ditaron a senténcia son gale-

. gos, Alfonso Villagómez Rodil e 
· Eduardo Fernández Cid -o outro 
é Gumersindo Burgos- e na 
mesma impoñen á lgrexa o paga
mento das costas procesais, de
cretan a perda do depósito con
signado pola lgrexa para apre
sentar o recurso de casación ·e 
acordan inxerir a senténcia na 
colección lexislativa. (Páx. i 1) 

A. IGLESIAS 

Fidel e o Papa, un asunto 
interno dos Estados Unidos 

ne ntr) ntr Fidel Papa, dou mái imp rtante 
mandatário vivo , xunto prcsident d China Alema, 
ña, de~c cr intcrpr tado brc t d n clave "interna''. Para o Esta, 
dos Unidos, a illa grande constitue un problema de política interior. 
Trátase, de de a ua lóxica, de.traer ao r dil unha província dí cola. 
Woitila s ubo responder aos Estado Unido na me ma lonxitude de 
onda. Doido polas intromisións das igrexas prote tantes en Centroa, 
mérica responde coa condea do bloqueo a Cuba. T ampouco hai que 
esquecer o papel dos c;::atólicos no Estado Unido . As suas posturas 
progresistas non son infrecuentes, cousa que adoita a suceder sempre 
que o poder do Estado está máis próximo doutra relixión. A princi, 
pais campañas de solidariedade co povo cubano, realizadas en territó~ 
rio dos Estados Unidos, están, en parte, vinculadas a sectores católi, 
cos avanzados. O Vaticano cobiza un maior protagonismo dos católi, 
cos nos Estados Unidos e Cuba pode ser un bon instrumento de pre, 
sión. Trátase, en consecuéncia, dun "asunto interior", porque nos ex
teriores a CIA e o Vaticano· soen estar de acordo, como un portavoz . 
deste último recoñeceu hai pouco, a respeito de Polónia. Por último 
hai que dicer que resulta pouco probábel que o pavo cubano, dado aos 
goces terrdos, se sume algun día á doctrina da abstinénc· a e do senti, 
mento de culpa. Neste sentido Fidel pouco debe temer da influéncia 
da Igrexa. A sua apertura aos cristiáns tampouco é nova: iniciouse hai 
.dez anos coa célebre entrevista, lago publicada en libro, co brasileiro 
Frai ·Betto. Do.utra parte, os réditos da visita son óbvios para el: de, 
mostra que o seu réxime non está aillado e pon en ridículo ao inex, 
perro José Mariá Aznar ante a sua própria. freguesia. conservadora.+ 

._,_,_=""'-'-'-~'-'-""-'~~~...,.,_, ......... , ___.___:_~!i....J.~.-:L...........--
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A NOSA TEBRA . 21- DE NOVEMBRO DE 1996 

Os viciños apresentaron as alegacións pero es!án dispostos a loitar pora conservar a propriedade do lugar. A. IGLESIAS 

Pri_meiro fixeron a concentración ·parcelária e agora o deslinde da zona marítima terrestre e 
· a sua área de servidume 

Duascentas leiras e vinteunha casas afectadas 
no deslinde de Costas en Traba de Laxe pasarán 

a· mans do Estado 
* HORÁCIO VIXANDE 

En Mórdomo, nas proximidades da extensa praia de Traba de Laxe: primeiro acometeron a concentración parcelária 
e agora a Demarcación de Costas está a facer ,.o deslinde a zona marítimo terrestre e a sua área de servidume espe
cial, afectando a rnáis de 200 proprietários de leiras e a vinteunha casas, que pasarán a propriedade do Estado, ain
da que durante sesenta anos estarán en rilans dos seus antigos proprietários en réxime de concesión administrativa. 

uen manda non sabe as conse-· 
. cuéncias que provocan as leis 

que aproba", opina Alfredo So
neira, labrego de profisión que 
vai perder fincas por un total de 
.1 O ferrados. "Ao meu tillo lévanlle 
outr.os dezaseis ferrados", enga
de. Achégase o meiodia e Alfre
do Soneira traballa a terra, pode
rá seguir facéndoo trinta anos, e 
despois terá outra prórroga dou
tros trinta, ao termo da que as . 
suas leiras pasarán ao Estado. 
No entanto, _terras e casas -pro
priedade do Estado- estarán ce
didas en. concesión administrati
va aos seus antigos proprie
tários, que non poderán construir 
nelas, nen vendelas, nen dalas 
en herdanza; non poderán facer 
nada que non sexa arar, semen
tar e recoller a cojleita. 

En Mórdomo, centos de ferrados 

están afectados 
por este deslinde 
·de Costas. Nesta 
zona o ferrado 
mide 432 metros 
cadrados. A praia 
de Traba de Laxe 
é un areal imenso 
de dous quilóme
tros e novecentos 
metros de longo 
que vai desde o 
Paio até a Fuma 
e cuxas dunas 
penetran trescen
tos metros no in
terior. 

Como Alfredo 
Soneira hai .dous
centos proprie
tários máis e vin-

1x -a podian 
ter feito o 
deslinde primeiro 
e a parcelária 
despois", 
MANU_EL Es~OÁIS, 
CONCELLEIRO 

SOCIALISTA E VICIÑO 

DE MORDOMO 

tir de ªQora non 
poderei construir 
un alpendre, ou · 
retallar, a casa ha 
qued~r como es-. 
tá agora até que 
pasen ·sesenta 
anos e chegue a 
mans do Estado", 
explica Xosé Ló
pez lglésias . Xo
sé non vive dos 
dou s ferrados 
que ten afect.a
dos, pero a sua 
casa e o seu bar, 
que está no bai
xo, é unha das 
vinteun vivendas 
que agora· son do 
domínio de Cos
tas . "O bar non 

te unha casas están afectadas 
polo deslinde de costas. "A par-

dá cartas; teño un transporte es
colar e vivo·"diso", agrega. '· 

Os viciños de Mórdomo ainda 
teñen os títulos provisórios da 
parcelária, pero moitos deles 
xa recebiron comunicación ofi
cial do proceso de deslinde de 
costas. Houbo moitos casos· de 
persoas que tiñan terreas en 
zonas agora non afectadas pe
ro ás que a concentración ou
torgou .leiras na zona de pro
tección ou na área de servidu
me. "Xa podian ter feito o des
linde primeiro e a parcelária 
despois", protesta o~ concelleiro 
socialista e viciño de Mórdomo, 
Manuel Esmoris. O edil non es
tá afectado directamente, pero 
si os seus sogros, cos que vi
ve. En todci caso, este é un 
proceso provisório que trae co
mo consecuéncia que todas as 
licéncias de construción este
xan paralisadas até que~ non 

· ' - -Pasa á phina se~;nte 
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Ven da páxina antel'ior 

esté concluido o. deslinde, algo 
que se pode~ia prolongar; · 

Prazos legais 
• J 

Ainda que hai alguns erros e 
non todos foron avisados, teñen 
un prazo de quince días a partir · 
do trece deste mes para facer 
as alE;lgacións que consideren 
oportunas. Despois fallará a De
marcación de Costas e haberá 
novas alegacións. De momento, 
o deslinde actual é provisório e 
Costas ainda non ten domínio 
sobre a zona marítimo-terrestre. 
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probación de que a sinalización 
coas estacas era a axeitada- o 
trece deste mes os viciños prota
gonizaron unha manifestación de 
protesta. O Martes 19 houbo un 
pleno extraordinário a petición da 
oposición e o Mércores 20. alcal~ 
de, tenante de alcalde -natural 
da par~óquia de Traba'7 e xefe 
da oposición socialista reuníanse 
na Coruña co chefe da Demarca
ción de Costas, Eduardo Toba, 
pára tratar de acadar unha solu
ción de compromiso. Non se 
chegou a ningun acordo e Toba 
afirmou que realizarán estudos 
técnicos para determinar real
mente desde onde hai area pro
cedente da praia, algo que, a 
xuízo do alcalde, poderia prolon
gar m.áis o proceso e traer consi
go piares consecuénci~s. 

~'Aqui terá que haber unha nego
ciacións con Costas para con
querir que o deslinde non afecte 
ás casas", di o alcalde do con
cello de Laxe, António Castro 
(PP). A própria avogada dun 
grupo de afectados, Aurélia Ba
santa, recoñece que a "Lei de 
Costas é moi ampla e ambígua" 
e abriga a negociar. 9ontodo, 
os viciños non eximen de res
ponsabilidade ao alcalde. Mór
domo -e toda a parróquia de 
Traba- resístese a votar ao PP 
e os viciños aseguran que o al
calde "sabia do deslinde, pero 
non avisou". "Enteirámonos o 28 
de Outubro pasado, igual que 
os viciños, se ben é certo que ti
ñamos notícia de que estaban a 
realizar un novo deslinde por
que os próprios viciños comen
taron que os de Costas anda
ban por ali", asegura o alcalde. 

Moitos dos viciños tiñan propriedades en lugares non afectados, pero a concentración parcelária cambiou as suas fincas par outras 
que agora pasarán ao Estado. A. IGLESIAS 

Outro aspecto polémico á e Leí 
de Solo. e a calificación dos dis
tintos tipos de chan. As normas 
de planeamento aprobadas en 
1987 catalogan Mórdomo como 
núcleo rural non urbanizábel 
-até 1987 era solo urbanizábel-, 
pero non como solo urbano por
que non ten os servizos nen as 
cmacterfsticas que impón a Leí 
do Solo. lsto é especialmente re
levante porque a Leí de Costas 
considera que a zona de protec
ción en solos urbanos é de vinte 
metros,' pero cando se trata dou
tro tipo de solo -o non urbanizá
bel, entre eles-, pasa a cen me
tros. "E inconcebíbel que non 
consideren a esta zona como ur
bana, cando hai máis de cen 
anos qt,Je está constituida como 
núcleo urbano" , di Manuel Es
moris. "A Lei de Costas está 
pensada para Benidorm e veñen 
aplicala aquí", explica o alcalde 
de Laxe, que culpa ao PSOE de 
ter aprobado, en 1988, seme
llante texto. De todos xeitos, An
tónio Castro e Manuel Esmoris 
coinciden en que terán que ne
gociar con Costas para que se 
récoñeza a existéncia deste nú
cleo de povoamento é non se
xan afectadas as casas, pero 
para iso é precisa unha modifi
cación das normas urbanísticas, 
algo qué significa outra prórroga 
na solución e que continue· en 
suspenso a concesión de licén
cias. "Sobre os terreas son máis 
pesimista", indicou o alcalde. 

blicaba unha autorización para 
construir a nome de Alberte 
Lema, que tiña 

con várias propriedades na_·zo
na cunha extensión total de 28 

ferrados e duas casas. "Vivimos 
do agro a mjña muller, dous dos . 

.meus tillos e 
máis eu",. expli
ca. 

Espazo marítimo terresJre 

O conflito entre Costas e os vici
ños parte da definición de onde 
comeza a medirse o espazo 
marítimo terrestre. O feíto de 
haber dunas supón que o Esta
do estime que comeza a medir
se desde onde hai area. Dai, en 
cen metros, está o domínio ma
rítimo terrestre, que pasan a ser 
públicos. Os seguintes cen me
tros corresponden á zona de 
servidume, esta é unha área cu
xa dimensión pode ser fixada de 
forma menos ríxida e que, ape
sar de non implicar a perda dos 
direitos de propriedade, limita as 
posibilidades dos propietários 
no momento de facer modifica
cións nas vivencias e obrígaos a 
solicitar permiso da Demarca
ción de Costas. 

Manuel Valiña ten várias fincas 
afectadas, a extensión total 
ronda os dez ferrados e nunha 
delas quixo construir un gal
pón. Segundo os planos de 
deslinde de 1984, non tiña pro
blemas para facelo, pero o 23 
de Agosto de 1995 veulle de
negada a petición por estar na 
zona de servidume. A sua sor
presa foi que ao dia seguinte o 
Boletín Oficial da Província pu-

unha finca nas 
mesmas condi-
cións. Esta é a 
situación que aos 
viciños fai sos
peitar que o al
calde sabia do 
deslinde. 

"lsto é unha dita
du ra" , di Manuel 
Vidal, un labrego 

IQ uen manda 
non sabe as consecuéncias que 
provocan as leis que aproba", 
ALFREDO SONEIRA, LABREGO QUE VAi PERDER 

. FINCAS. POR UN TOTAL DE 10 FERRADOS 

Actos reivindi
. cativos 

Coincidindo ca 
acto de apeo 
-coa presenza 
dos enxeñeiros 
de Costas para 
proceder á com-

As vivendas non son o único 
motivo de queixa en Mórdomo, 
para os·viciños supón un prexuí
zo perder a propriedade das te
rras, mália poder seguir usándo
as durante sesenta anos, por 
iso apresentaron un recurso pa
ra tratas de que non queden 
afectados terreas privados. O 
concello, que tamén apresentou 
catro alegacións e unha amplia
ción de alegacións, solicita que 
non sexan afectadas as casas 
nen as propriedades privadas.• 

Desaxuste entre realidade e lexislación. 
O deslinde de costas está a provocar problemas en 
máis de J . .m lugar na Galiza porque a Leí de Costas foi 
concebida para un país -España- no que.a povoación 
vive concentrada. Na Galiza isto non sucede pero esta 
particularidade non se contempla na-lei. Por esta razón 

. a solución aos prqblemas dos deslindes adoita ter que 
vir do resultado duhha negociaciG>n na que 0 

' intermediário permite que se agrave a situación para, 
posteriomente, sacar maiores· réditos políticos diante 
das vítimas do desaxuste entre a realidade social e a 
lexislación. É precisamente nestas condicións cando 
agrama o clientelismo. Son os caciques os menos 
interesados na existéncia de carpos lexislativos 
concebidos por e para o país : 

Por outra banda, neste caso concorre unha 
9ir9un§t.á~cia,peculiar : previamente foi imp!)lsaGfa un~a : 

concentración parcelár1a que mpdificou a estrutura de 
propriedade, provocando graves prexuízos a persoas . 
que antes non estarían afectadas polo deslinde. Eis . 
outro dos problemas, a falta· de coordenaoión entre as. 
administracións: un sistema de retroalimentación de 
conflitos que volve a dar aos. intermediários un papel 
relevante na sua solución. Outra volta o clientelismo 
político. . · 

A ordenación do território e a capacidade de actuar aos 
axentes implicados é unha solución máis tjemocrática 
que a imposición de leis mal concebidas. E sangrante 
que, neste caso, os poderes públicos non doten a este 
núcleo duns servizos mínimos polos que os viciños · 
pagan impostas e que, posteriormente, se apoien na 

. falta deses mesmos servizos para non de<:larar urbano o 
. ~olp .. af.ectado e que isto ser\(~ para xustificar.a 

usurpación. Non é tanto defender que cada quen ordene 
o seu -cómpre evitar o deterioro do p.atrimónio público
como permitir mecanismos de participación viciñal -a 
regulación da entidade xurídica das parróquias é a 
opción máis aconselJábel-, isto axudaria aos viciños a 
comprender cales son os mecanismos polos que se rexe 
a administración e impediría que se produciran 
situacións de inxUstiza ante a entes superiores. 

En suma, o país precisa de corpos xurídicos próprios e 
dun sistema de ·ordenación territorial que permita a 
participación de todos tanto na regulación dos 
recursos próprios como na sua relación con poderes 
superiores que ás veces impoñen os· seus critérios sen 
posibilitar o diálogo.• 
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A mocjón d_e, censura contra o PSOE non.se ·explicou ·pero ·fai a·probada grácias .ao tránsfuga 

Castro Caldelas 
. ; ',. . . 

con ver tese ao-PP .coa Oposi·ción vic-iñal 
I ' -

* ARANTXA ESTÉVEZ 

De intereses inconfesábeis 
calificaba Eladio Osório, ex al
calde de Castro Caldelas, os 
motivos que moveron ao 
tránsfuga Francisco Rodrí
guez a ap'oiar a moción' de 
censura apresentada polo PP. 
"Máis adiante poderárí saber
se polo miudo ~s detalles 
deste apoio", di Eládio Osó- · 
rio, do PSOE, pa:rtido que go-

. vernaba ó concello desde hai 
nove anos. A cuarta moción 
de censura apresentada este 
ano en Ourense e a quinta na · · 
Galiza foi aprobada nun pleno 
no que o PP. -amosou que se 
trata dunha operación estraté
xica que non conta coa vonta
de popular. Os votantes do 
PP de Castro Caldelas non 
acudiron a apoiar ao seu novo· 
alcalde: Xosé ~aldonedo. 

Xosé Baldonedo, n~vo alcalde do PP. 

po, Rodrígt rnz G~~zál~z cam
biouse a,o-G:r-:upo Mixto. Tres 

. días máis -tarde o grupo popular 
do municípío acudía a entrevis
tars_e con Manuel Fraga a ·san
tiago. Nenguo dos seus mem
bros n.egou ~o pleno as inten
cións da entrevi~ta que Osório 
resumiu en "pedirlle o visto bon 
para apresentar a rnocíón". 

• Na tarde do Martes 19 respirá
base un ambiente distinto ao co-

. tián na vila. Nos bares, desde 
un ha hora antes do pleno -que 
cambiar.i~ de cor. político o con
cello, os viciños discutían de po
lítica. Case todos apoiaban a 
Eládio Osório e calificaban de 
"vergoña" a operación do P P e o 
apoio que lles prestou Francisco 
'Rodríguez González ao pasarse 
ao Grupo Mixto. O acontece
mento máis importante dos últi
mos anos en Castro Caldelas 
estaba en boca de todos. Cando 
subian cara ao castelo medieval, 
cedi9o pola Casa de Alba ao 
concello, e no que se celebraba 
este especial pleno,· algúns con
fiaban en que cantara o cuco pe
ro finalmente non houbo cabos 
solt~s na operación do _PP. 

Hai perto de seis'-meses qu!3 a 
mociófl de· censura cOmezou a 
soar na viía. O dia 27 de Xuño, 
cinco minütos ant~s dun pleno e 
sen comunicarllo anteriormente 
aos seus compañeiros de gru-

Unha hora antes do pleno.che
garon a Castro Galdes os conce
llei ros socialistas da corporación 
municip,al de Ourense, a 47 qui-

. lómetros da vila. Tamén arrou
paron a Osório, Patxi Vázquez, 
alcalde de Carballiño e voceiro 
na Deputación, Manuel Lagares, 
alcalde de Betanzos e yicepresi
dente da FEMP, Xavier Casares, . 
coordenador provinéial do PSOE 

- e o ex alcalde de Melón. Alexan
dre Dominguez, tamén derribado 
nunha moción de. censura. Des
pois das últimas experiéncias, o 
PSOE · quer tomar medidas con
tra o transfuguismo e, de feíto, 
as maiores críticas que o alcalde 
sainte fixo non foron contra o PP 
senon contra o. tránsfuga. Sen 
embargo, ainda non procederon 

Máis de tresc_ento~ -~i~H:'os acudi~n· ao pleno para· apoiar_ a El~dio Osório. 

Eláilio Osório, alcalde saínte do PSOE. Francisco R9dríguez, o tránsfuga. 

dos pola Garda G.ivil porque 
~·non estaban seguros do que 
podía pasar" ao ter a vil'a unha 
maioria de socialistas. 

Novo alcalde mudo 

co que agora é alcalde de Mace- dos Blancos que respostaba a to
da, Xúlío Aldemfra, qL.Je. ?POiou; .dps os berros que o aludían. "Son ªº pp par~a -des_bal]car ªº· ná- : ~ do pp e a moita honra", berrou 
cionalista Bieito Seara: · antes do pleno ante as acusación 

Xosé Baldonado negouse a ler o 
texto da moción, delegando no 
secretário do concello que, á sua 
vez, tamén se negou. Osório re
queriu ao candidato várias veces 
que dixera publicamente os moti
vos da censura á equipa de go
verno e lembroulle que en todo 
tempo da oposición , os popula
res só apresentaran cinco pro
postas. Se Vázquez Portomeñe 
rexeitaba no Parlamento ao dia 
seguinte o transfuguismo como 
unha táctica "desprezábel", den
tro do PP ·de Castro Caldelas a 
división era palpábel. Nengun 
dos cinco concelleiros pasou un 
bon mqmento pero a cara de Ra
fa_el Rodríguez, médico de Chan
drexa de Queixa e número un 
das listas, foi toda unha explica
ción. Alguns dos viciños sinala
ron que se o PP tardou vários 
meses en apresentar a moción 
foi a ·causa ·do desacorde e que 
Rafael Rodríguez foi dos máis 
reácios ao traspasarlle ·a alcaldia 
ao número dous, Baldonedo. Es
te nen leu a moción nen fixo ape
nas declaracións. Sentíase tran
quilo ainda que os nervos lle fa
llaron ao votar, poñendo non na 
papeleta sen darse conta que ti
ña que votar en afirmativo á mo
ción que apresentara. Eládio 
Osório lembrou que non había 
motivos para a operación (unha 
das excusas do PP foi que dous 
concelleiros gastaran 230.000 
pesetas nun mes nunha viaxe de 
promoción da vila por Madrid e 
Barcelona), sinalou que conside
raba o tempo até as próximas 
eleicións como un pequeno pa
réntese na história e unha adver
téncia para o PP: "Persoas como 
Francisco Rodríguez son un mal 
risco para todos".• 

A soedade do tránsfuga 

Non se podía percibir no pleno o 
apoio viciñal ao novo alcalde Xo
sé Baldonedo porque non .. o tivo. 
As máís de trescent9-S persoas 
que encheron o sarón do castelo 
apoiab~n a Osório. Sen embargo, 
si estab¡:m o delegado de Xustiza 
eh Ourense, Manuel López Ca
sas, o delegado da consellaria de 
Obras Públicas, Elice Oxea e o 
alcalde dos Blancos, Xosé Antó
nio Rodríguez Ferreiro, agora no 
PP despois de pasarse desde o 

· PSOE. Contra el foron moitos dos 
berros ·dos asistentes, non só por 
practicar o transfuguismo senón 
por ter anunciado o dia anterior 
que un edil socialista do seu con
cello cambiábase aos populares 
cando non era certo. A atitude 
dos responsábeis do PP ouren
sán no pleno foi a de non facer 
declaracións e, con acenos, ir in
dicando ao futuro alcalde o que ti
ña que facer, agás a do alcalde 

Reportaxe Gráfica: ANXO IGLESIAS 

dos viciños de vendido. 

Pero as iras desatábanse princi
palmente contra- Paco, o tráns
fuga. Moedas e fotocópias de 
brlletes foron lanzados contra el 
desde un público que non dubi
dou nunca de que se · vendera 
ao- PP. "O que nos falta saber é 
canto pero que hai diñeiro polo 
médio está clarísimo", comenta
ba unha viciña de Castro Calde
las. Tampouco caben dúbidas 
para os viciños que acudiron o 

. Martes ao pleno de que é o pre
sidente da Deputación de Ou
rense, Xosé Luis Baltar, o que 
está detrás desta e das outras 
tres mocións de censura apre
sentadas neste ano na provín
cia. Francisco Rodríguez Gon
zález, sentado nunha esquina, 
aturaba con sorrisos .as acusa
cións de vendido, protexido por 
un dos escoltas do PP que a vi
ciñanza tachou de paramilitar. 
Os concelleiros populares leva
ban xa várias semanas protexi-

A. ErnÉ 

Transfuguismo ou como 
7 • 

o_~upar espacios 

O transfuguismo político non é o froito de accións aisladas de di
rixentes do PP, nen de reaccións co.ntra a mesma política practi
cada-polo PSOE, como pretenden fac elo aparecer, senón a con
secuéncia de cincuenta _anos de ditadura cuxos métodos impreg
naron, loxicamente, á dereita pero tamén á grande parte do apa
rato socialista. A merca de -vontades políticas forma parte da es
tratéxia de ocupar espácios da sociedade no pensamento de Go
verho= Estado= partido único. Pésie a ser o método máis chama
tivo o de facerse oon governos contra natura, non é máis perni
cioso que o desmantefamentó do sociedade civil nun intento de 
impor a unicidade-de pensamento e marxinar aos discrepantes 
poñendo a andar a industria da exclusión. O control informativo, 
o desmantelamento do movimento cidadán, o aferr'ollamento 
dalguns sindicatos, o dirixismo cultural para anular a sua ~apaci
dade crítica, todo con diñeiro público, son outras mostras evi
dentes desta política. O pior é que a indústria da conciéncia faille 
creer a moitos que é-o normal, que non pode ser doutro xeito. + 
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Francisco Vázquez quere on:amentos da Xunta para a Sinlónica de Galicia. 

Veta os concertos da Filharmonia para presionará Xunta 

Franc~sco Vázquez 
abre· unha nova guerra cOruñesista 
-0- A.E. 

A Filharmonia de Galícia non 
poderá actuar na Coruña por
que Paco Vázquez decidiu 
suspender os catre concertos 
previstos. A medida foi toma
da para presionar á Xunta a 
fin de que apoie á Orquestra 
Sinfónica de Galicia. É iste un 
episódio méis na particular 
guerra coruñesista que o al
calde Francisco Vázquez saca 
á luz periodicamente desde o 
debate da capitalidade ao co
mezo da andaina autonómica. 
A artificial desputa entre as 
duas orquestras ten, igual
mente, xa vários fitos. 

Francisco Vázquez desatou un
ha nova guerra coruñesista que 
acale os seus erras e responsa-

. bilidades sobre o vertedoiro de 
Bens e encenda os ánimos loca
listas dalguns cidadáns. O moti
vo non é novo, xa o usou outras 
veces . A falta de axudas da 
Xunta á Orquestra Sinfónica de 
Galícia, patrocinada polo conce
llo coruñés e 1 O empresas máis, 
leva a que suspenda catro con
certos programados na cidade 
herculina para a Orquestra Fil
harmonia de Galícia, patrocina
da pala Xunta e xestionada polo 
concello compostelano. 

"estar apalabradas as actua
cións e contratadas é o mesmo", 
poñendo de manifesto que, para 
estes eventos, non tan falta con
tratos. O concelleiro composte
lán calificou a atitude do secretá
rio xeral do seu partido, o alcalde 
coruñés Francisco Vázquez, co
mo "estúpida e disparatada". 

Desde o concello da Coruña 
prefire.n gardar siléncio. Non así 
o director da Sinfónica, Víctor 
Pablo Pérez, que afirmou que 
non existia guerra algunha entre 
as duas orquestras, senón "un 
claro desprécio par parte da 
Xunta cara á Sinfónica". O direc
tor considera que "o concello ten 
todo o dereito a presionar á 
Xunta porque esta desprécia ? 
nosa orquestra". 

O conselleiro de Cultura, Xesus 
Pérez Varela, tamén se mostrou 
cauto nas suas dec.laracións 
considerando "un grave erro do 
concello coruñés o non aceitar 
os concertos da Filharmonia, so
bre todo porque o profesor Ri
lling, director da orquestra, é un 
luxo que os coruñeses non me-
recen perder". · 

Xosé Manuel Beiras, coñecido 
melómano e candidato do BNG 
á Xunta, pensa que, con esta 
decisión, "Vázquez pon de ma-

)lifesto porque non podía ser o 
candidato á presidéncia da Xun
ta". Beiras califica as concep
cións do alcalde coruñés a res
peito da xestión política cpmo 
"troglodíticas, levando a cultura 
até o sectárismo". O lider na
cionalista afirma que "cada d,ia 
son máis os cidadáns de A Co
ruña que non están de acordo 
coa sua política como p0ñen de 
manifesto os inquéritos". 

De momento, desde A Coruña 
non se quer entrar nunha guerra 
aberta, afirmando que "non 
existe nengun contrato firmado, . 
só se produciron conversas", en 
palabras do portavoz oficial da 
Sinfónica, Enrique Rojas. Desde 
Compostela, os responsábeis da 
Filharmonia afirman todo o con
trário. O concelleiro ·responsábel, 
Xosé Villanueva, califica a· sus
pensión dos concertos como 
"un claro boicot do concello .co
·ruñés", por canto un fax remitido Duas orqu~stras paralelas 
desde Maria Pita clausurou o 
concerto previsto pa~a o próximo As orquestras· Sinfónica (con sé 
22 de Novembro e os outros tres · na Coruña) e Filharmonia (en 
programados no intercámabio Compostela) nasceron enfronta
coa Sinfónica. Para -ViHanueva -- das-por- mor· das -visións· políti-

cas de Francisco Vázquez e do 
PP. A Orquestrn Sinfónica de 
Galícia nasceu ha'i catro anos 
promovida polo concello da Co
ruña, que xestiona a sua activi
dade através ~jo Consórcio para 
a Promoción da Música. A enti
dade .canta cun orzamento de 
800 millóns de pesetas anuais, 
procedentes na sua maioria das 
arcas· municipais, ainda que, no 
último ano, o concello logrou o 
patrocíno de 10 empresas, sig
nificativamente Caixa Galícia. 
Esta chamada ao apoio privado 
por parte do concello debeuse á · 
negativa da Deputación Provin-

. cial a seguir axudando á form_a
ción con 100 millóns de pese
tas. Negativa que ·se produciu 
ca ascenso de Cesar Lendoiro 
á presidéncia da corporación 
provincial . 

Esta negativa do P.P a seguir 
axudando á Sinfónica, coincidiu 
no tempo coa posta en marcha 
da Filharmonia, patrocinada pa
la Xunta, xéstionada polo conce
llo compostelán através do Audi
tório e respaldada polo Real Pa
tronato de Compostela. A cria
ción da nova orquestra e a reti
rada dos apoios da Deputación 
levou xa a. unha forte polémica 
entre o concello coruñés .e a 
Xunta, aparecendo polo meio ta
mén cruces de declaracións en
tre os dous alcaldes sócialistas, · 
Vázquez e Estévez. O ex conse
lleiro de Cultura, Vázquez· Porto
meñe, prometera daquela que a 
Xunta subvencionaría concertos 
da Sinfónica. As actuacións da 
Sinfónica en Compostela, que 
se manteñen, serian un xeito de 
axuda. En contrapartida, a Fil
harmonia actuaria na Coruña 
nos concertos agora vetados .. 

A Orquestra Sinfónica .de Galí
cia é xa un proxecto consnlida
do· e de prestíxio, con progra
mación estábel no · Pazo de 
Congresos, concertos por toda 
Europa e seis discos xa grava
dos.+ 

A NOSA TERRA • . 

PP e PSOE votan contra Santa Bárbara 
O Pleno do Congreso dos Deputados rexeitou unha emenda 
do BNG qOS orzamentos xerais do Estado na que se solicita
ba a concesión dunha partida de 1.100 millól'\s de pesetas 
para garantir a continuidade da factoria de Santa Bárbara na 
Coruña. O deputado Guillerme Vázquez defendeu a emen
da co argumento de que "a continuidade de Santa Bárbar;;i é 
vital para a comarca da Coruña, cuxo tecido productivo xa 
está abando castigado". PP, PSOE, CiU e PNV, votaron en 

_ contra, de xeito contraditório coa postura que mantiveron 
na Comisión de Defensa do Congreso que, no seu dia, 
aprobou tamén a instáncias dos nacionalistas galegos, un
ha proposición non de lei na que instaba ao governo a que 
declarara a factoría de Santa Bárbara como.a principal con
tratista de armamento lixeiro para o Ministério de Defensa. 
Este. Ministério ten consignados 3.400 millóns de pesetas 
para a construción de armamento lixeiro no periodo 1998-
2000. Estas partidas están teóricamente territorializadas en 
Galiza. A emenda do ·BNG solicitaban que se adiantase 
aos orzamentos do próximo ano, para garantir a continuida
de da factoría. Desde o comité de empresa afirmase que o 
Ministério, que non dá resposta á situación, o que pretende 
é que se vaia deteriorando a factoría e que, cando cheguen 

-eses cartqq_s esta xa non exista, desviando as partidas.• 
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Embargo para cobrar as multas da movida canguesa 
O xulgado comenu os trámites para embargalle a piso 
ao ex concelleiro de Cangas; António Sangrabiel, para co
brar os 2,4 millóns de pesetas aos que foi condenado 
xunto con outros tres compañeiros, Mariano Abalo, Gar
cia Gordeiro e Manuel Caamaño. O xulgado procede con
tra o ex concelleiro de EU por ser o único que ten proprie
dade ao seu norile. Desde o PP téntas~ aproveitar a situa
ción para tratar. de raéhar o pacto de governo, mentres 
que os damnificados, piden que ou ben sexa o concello 
quen pague as multas a que foron conde~ados ou xestio
ne a amnistia. + 

Modificacións urbanís6cas en Vigo 
O alcalde de Vigo, Manuel Pérez, anunciou a firnÍa do decreto 
polo que se ordena o comezo dos trámites para a modificación 
do PXOU para dar cóbertura legal as torres /fer ,xá mnstrui
das, e poñer en marcha outras duas torres pendentes, desti
nadas a un hotel de cinco estrelas, no que se poderia instalar 
o Casino agora funcionándo na Toxa, e máis outro edificio de 
dez alturas. O alcalde explicou esta decisión ante a necesida_.. 
de de manter un investimento de 4.000 millóns de pesetas que 
seica fará a empresa hoteleira. Unha senténcia declaraba 
ilegais as alturas das duas torres xa construidas. Manuel 
Pérez asinará personalmente agora as concesións das li
céncias de obras. Sácalle asi competéncias a Gil Sotres, 
concelleiro de urbanismo moi relacionado coas construtoras. + 

O perigo da soxa tras~enética pode chegar a Galiza 
A multinacional Monsanto, a multinacional agroquímica 

. máis poderosa do mundo, trata de introducir no estado 
Español 30.000 tonéladas de soxa trasxenética, cereal tra
tado xenéticamente e que contén un herbicida tóxico. Un 
dos partos no que previsibelmente se descargará será no 
porto de a Coruña. Os cargueiros das empresas Cargill e 
~rchei' DanieJs MiJan~ son asíduos clientes deste porto. 
En Alemánia, A~~tria e Suiza, nengunha empresa c;le 
alimentación corripra soxa de Monsanto pola presión so
cial e as protestas recentes. Hai que ter en conta que este 
producto está presente no 60% dos alimentos de 
consumo máis frecüente, desde a margarina até o chicu
late, as galletas ou a cervexa. As multinacionais como 
Nestlé ou Danone que noutros paises non usan a soxa 

desta 
agroalimentária 
americana, si o 

· están a facer na 
Galiza, mentres o 
Governo central 
e autonómica se 
manteñen en si
léncio. O deputa
do do BNG, Fran-

11 cisco Rodríguez 
apresentou unha 
proposición no 
Congreso para 
que se proiban 
estas · 
importacións. A 
descarga da s·o
xa, ainda que se
xa normal na Co
ruña, causa en 
sectores de 
povoación repeti
das crises asmá
ticas e respirató
rias cada vez que 

~ se descargan, 
tG con múltiples _ 
G p~e~~ 
<i "· veciñais. '+ 
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·OPtNIÓN 

AS MULLERES QUE ESTAMOS FÓRA DO CÍRCULO DA DEFINk 
CIÓN QUE IST A SOCIEDADE DÁ DE MULLERES AGEPT ABEIS; 
AS QUE FUMOS FORXADAS NA ·ENCRUCILLADA DAS DIRE, 
RÉNCIAS, SABEMOS QUE A SUPERVIVÉNCIA NON É UNHA 
HABILIDAD E ACADÉMICA. É APRENDER COMO ESTAR DE 
PÉ SOA IMPOPULAR E ÁS VECES VILIPENDIADA: É APREN
DER COMO COLLERAS NOSAS DIFERÉNCIAS E CONVERTI-

LAS EN POTÉNCIAS. PORQUE AS FERRAMENTAS DO AMO 
NON DESMANTELARÁN ENDEXAMAIS A CASA DO AMO. 
PERMITIRANNOS GAÑAR PRÓVISORIAMENTE NO SEU~ 
PRÓPRIO XOGO, PERO ENDEXAMAIS PROVOCAR UN Aú-

, TÉNTICO CÁMBIO. E ISTE FEITO SOMENTES RESULTA AME
NAZADOR PARA AQUELAS MULLERES QUE AINDA DEFINEN 
·A CASA DO AMO COMO A SUA ÚNICA FONTE DE APOIO .. 

FADAS DE ESTRAÑO NOME. 

ALEXANDRA KOLLONTAl 

Como a ~aioria das socialistas feministas, 
Kollontai proviña dun entorno social bas-· 
tante privilexiado. Naceu no seo danha 
família aristócrata liberal, .casou aos vinte 
anos e fíxose socialista tres anos despois, 
no 1896. Deixou ao seu marido e ao seu fi
llo para estudiar en Zurich e alí se uriu á 
comunidade socialista internacional. A 

. pa"rtires do 1905. Kollontai centrou os 
seus esforzos en organizar un movimento 
ruso de mulleres so-
cial is tas segundo o 
modelo alemán. No 

DORES ASOREI 

"En tanto non se erradique a prostitución, 
en tanto non se:ican abolidas as ve1las for
maS d.e família, a vida familiar e a .crianza 
dos fillos, será imposíbel construir o soci;l-
l ismo. Se a emancipación das mulleres é 
impensábel sen o comunismo, o comunis
mo é impensabel sen a total emancipación· . 

.-- das mulleres". 

No 1920 o governo soviético legalizou o 
aborto e pésie á cróni
ca falta de fondos es
forzou-se por desenro-

1908 publicou· o seu 
libro Bases soáais ;da 
cuestión feminina. Ko
llontai exixia para as 
mulleres non só o ·di
reito a un traballo 
que · Hes resultase sa
tisfactório, senon ta
mén o direito á liber- . 
dade sexual e ao con
trol da súa ,própria 
fertilidade. Ctia que o 
socialismo tiña poder 
para liberar. ás mulle-

'A visión de Kollontai 
non logrou . 

lar os servícios sociais 
que consideraba esen
ciais para a liberación 
das mulleres. A visión· 
de KolloRtai da vida 
comunitária incluía ta
mén, o trabaJlo domés
tic-0 comunitário, no 
que patticiparian por 
igual homes e mulleres. 

• res da opresión sexual 
do mesmo xeito que 
as podía liberar da ex-

. plotación pol'ítica e 
económica. Retor
nando ás reivindica
cións dos socialistas 
utópicos afiqnou que 
o socialismo debia li-

· convertir--s·e en realidade, 
a sodedade rusa 
sofría a guerra, 

afame e 
as enfermidades" A visión de Kollontai 

non logrou convertir
se en realidade, asocie
dade rusa sofría a gue
rra, a fame e as enfer
midades. Tanto homes 
coma mulleres aferrá
ronse ás institucións 
trádicionais, incluida a 
família patriarcal, en 
vez de apoiar ás novas. 
A pesares disto Kollon-

tai seguía contando-co apoio de Lenin. 

•Cando a finais do 1922 Kollontai se uniu 
ao movimento r.adical de Oposición Obriira 
e voltou co seu amante, Lenin non apro
vou nen a súa política, n~n a súa condura 
sexual. _Kollontai seguiu facendo públicas 
as suas declaracións sobre a sexualidade e o 
amor fóra do matrimónio; foi eptón cando 
perdeu completamente o ·apoio de Len-in. 

cio desde a subid'a de Stalin .ao poder, 
' non é menos certo que as suas ideas e os 
seus escritos ficaron protexidos e segui

.. ron senda publicados fóra da URSS, e 
nos últimos tempos a súas "discipulas•• se
guían defendendo o que ela defendeu até 
o final: 

"Todos os homes, non só os capitalistas, os, 
tentan a propriedade privada do corpo das • 
suas mulleres, e este corpo é un médio básico 
d~ produción e reprodución". Ou aquel outro 
exemplo que lle servia para explicar -esta 
cuestión nas moitas conférencias que deu por 
toda Europa cando ostentaba o cargo de co
misária, e que . pode ser moi útil as mulleres . 
de finais de século, tanto para as que aínda 
non.o teñan claro como para aqueles compa, 
ñeiros que lles costa asumir a liberdade e a 
totª1 em_ancipación de, nós .as mulleres: 

"Que terian en común a vida dunha aris
tócrata latifundista do século X cunha 
campecsiña dependente que resida nun 
ponto calque ira dos seus domfnios? A 
aristócrata é culta, sana, proprietária fun
diária por falta de herileiro varón do mes
mo grao de parentesco, ten poder social 
sobre moitos homes e moitas mulleres, 
posue espazos de libérdade e de ocio. A 
campesiña traballa dentro e fóra da casa 
desde os cinco anos, é facilmente víctima 
da violéncia, carece de espazos de ócio e 
tempo, non posue nada ou caseque nada. 
e, nembargantes, é caseque seguro que 
durante unha parte ou· durante toda a sua 
vida, tanto a aristócrata como a campesi
fi.a estarán subordinadas a un home da sua 
própria clase na família. Ambas estarán 
sometidas ás leis sobre adultério, que che; 
gado o .caso poderia costar-Hes a vida. E 
precisamente iste feíto social, fundamen
tal da privatización do corpo femenino na 
família ... " 

Diante distes datos nosa é a palavra e nosa 
p. discusión e o dialogo.•. 
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CUBA, O INIMIGO 
EXTERNO 

MANUEL MERA 

Resulta preocupante a postura de prepo
téncia que .manten o Presidente do Go
vemo Español en Cuba. Non é fácil saber 
porque se meteu nesta cruzada. Cuba está 
cercada, bloqueada e sat:mizada polos po
derosos méios de información norteame
ricanos e Aznar parece querer facer méri
tos cinte a dereita urbana, para desviar a 
atención dos graves problemás de desem
prego e desmantelamento produtivo. Pe
ro, tamén se pode deber a que hai com
promisos secretos co agresivo cubano
americano Mas Canosa. 

Este empresário, residente en Miami, 
mercou Sintel coincidindo coas eleicións 
xerais, nunha operación ainda non escla
recida, que seica contou co respaldo de 
importantes figuras do PP. As reunións, 
hai uns meses, entre o Ministro de Rela
cións Exteriores e Mas Cano a, as decla
racións contraditorias posteriores e a ac
titude vacilante da Presidéncia de Go
verno, que convirten agora a Cuba no 
gran inimigo exterior e ao rico cubano
americano no principal aliado, crian a 
sospeita de que se están pagando favores 
mi servindo de mensaxeiro en Europa da 
política norteamericana. Quedan así 
abandonados os intereses do Estado Es
pañol na illa e as boas relacións pasadas. 

Moi forzado ten que estar o Governo Cen
tral para· atacar a .Cuba, que non só a Fidel, 
máxime sabendo que a maioria da povoa
ción na peninsula é solidária oon este pe-

. queno país, que loita por manter capacida
de de decisión própria sobre o seu futurq. 
Quen é o Estado Español para condicionar 
ou dirixir o destino dos cubanos? Que 
exemplo democrático pode dar cando non 
respeita a soberania dos demais, especial
mente se son máis débeis e aplícanse fidel
mente as consignas dos poderosos, que em
pobrecen toda Latinoamérica e controlana 
co{Ilo se do seu pátio traseiro se tratase. 

Se o governo Aznar opta pola via da du
reza que empece a exercela defendendo 
ante a Unión Europea unha ampliación 
da cota láctea e do sector pesqueiro, que 
evite o desmantelamento dos sectores 
produtivos, que reduza a precarizadón e o 
desemprego, que manteña os servfcios s -
ciais ... Só así terá forza moral para dar 
consellos fora. Pero, nestes casos, todo son 
boas palabras para o consumo interno, e 
sorrisos en Bruselas. Compre máis modés
lia e autocrítica nos políticos da dereita. • 

MANUEL MERA é Secretário Confederal da CIG 

be.rar ás mulleres da escravitude sexual e 
da escravitude maternal do mesmo xeito 
que da escravitude económica; chegand9 
a afirmar que só· o socialismo podia facer 
posíbel un auténtico "amor libre" para as 
mulleres. No congreso da segunda inter
nacional, no ano 1910, presionou xunto 
con outras mull.eres, .a favor" de médi.das 
que coidab<l;n esenciais para as mulleres: 
prestacións de maternidade para nais .sol
teíras, e que os fondos distas pr.estacións 
proviran dos impostas e hOn dos S'=gutOS 
individuais. Non-conseguironª nengunha 
das duas cousas: a axuda as mulleres que 
tiñan fillos fóra do matrimónio resultaba 
demasiado avanzado incluso para as mu
lleres socialistas. 

A pesares do duro golpe que· para ·ela signi
fi.cou á perda diste apoio non renunciou a 
seguir defendendo as suas ideas, afirmando 
continuar:n.ente que o socialismo feminista 
significaba tainén a liberación das mulleres 
da "moralidade burguesa, e a ~úa doble mo
ral sexual". 

Xosé Lois 

Despois da revolución do 191 7 Lenin no
meou a Kollontaí comisaria de benestar so
cial e creou a Zhenodtel, a nova oficina co
munista da mutler, pasa,ndo a ser a única 
mu·ller c.omisária do governo de Lenin . 
Desde aquela Kollontaí prornulgou unha 
série de lexisladóns encamiñadas a liberar ' 

· ás mulleres a través do socialis·mo. Promul
gou o Decretó Matrimonial transfotman3o a 
cerirnónia relixiosa que daba poder ao ma
rido sobre a muller convertíndo-a nun 
acordo civil no que as duas partes .eran 
iguais. Legalizou-se o divórcio,. baseando-se 
en critérios de igualdade pará as duas par
tes. Decretou a obriga do .Estado soviético a 
garantir prótección a na is e a fillos e' a 
atención hospitalária por maternidade ff
xose gratuita. Kollontai uniu o feminismo á 
consecución 90 "cc;n;n.un~s~o ~~t~l: 

No 1923, o c0ngreso do partido aprobou 
unha rnsolución na que advertia do perigo 

. das "tendénCÍas feministas'\ denunciouse a 
liberdade sexual das mulleres afirmando 
que "o miUor é amar a unha só persoa e· 
permanecer fiel ao seu carón''. Despo~s da· 
morte de Lenin o secretarlado interna
cional das mulleres foi abolido nó 1930. As 
necesidades e - aspiracións concretas das 
mulleres considerábanse garantidas polo 
comunismo. l 

No 1948, o governo de Stalin aboliu o di-
·. vórcio, a coeducación e o aborto, reavivan

do os valo~es tradiciónais, afnda que agora · 
no nome do socialismo. 

. TRANQuil.OS! 
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A. IGLESIAS 

Houbo que suprimir a metade dos temas da orde do_ dia 

A fuga dos membros do governo desbaratou o pleno 
-0- PAULA CASTRO 

Un total de 6 puntos dos 14 previstos na orde do dia da se
sión plenária dos pasados 14 e 15 de Novembro tiveron que 
ser anulados porque os membros do governo non podian 
asistir. O procedemento, recoñecido nas normas de funcio
namento do Parlamento, obrigou aos deputados da oposi
ción a pospoñer as interpelacións e as perguntas -previstas 
para a seguinte sesión á espera de que as suas peticións poi
dan ser respostadas polos responsábeis de cada Consellaria. 

1 

Nen Vitorino Núñez, presidente 
da Cámara, nen os parlamentá
ri os presentes explicaron as 
causas palas que 6 dos 14 pun
tos ·previstos na arde do día non 
podian ser atendidos. Na mañá 
do rnércores , só asistiron ªº 
pleno a Conselleira de Família, 
Muller e Xuventude , Manuela 
López Besteiro , que marchou 

antes das doce da mañá e o 
Conselleiro sen carteira Vitar 
Manuel Vázquez Portemeñe. 
Ao parecer, a maioria dos mem
bros do governo preferían non 
estar presentes durante o deba
te xerado en torno ao transfu
guismo, deixando esta espiñen
ta cuestión nas mans de Váz
quez Portomeñe. 

Na arde do dia tamén estaba 
previsto trata~ a situación na 
que se atopan as relacións 
Galiza-C1-Jba, tras do anúncio 
do governo Aznar dun cámbio -
de política a respeito da il!a. O 
asunto non se tratou, porqu? o 
encarregado de respostar a 
esta cuestión era o Conselleiro -
de Sanidade, Hernánde;z Ca
chón , que casualmente estaba 
en Cuba á frente dun carga
mento de axuda humanitária. 

A auséncia deste conselleiro 
impediu tamén que se tratarán 
outras cuestións referidas a 
Sanidade como a introducción 
de competéncia entre os hos
pitais públicos e privados co
mo solución das ineficácias 

deles ou as razóns da devolu
ción aos coléxios ·de farmacéu
ticos da potestade de outorgar 
a autorización para novas ofi
cinas de farmácia. 

A respeito do · punto referido 
aos acordes adoptados _entre o 
Parl.amento e ó concello de 
Pontevedra, referentes á cons
trucción da faculdade de Cien
cias Sociais, desde.a oposición 
cornentoüse a posibilidade de 
que · o PP tentase adiar a- com-

. parecéncia do Conselleiro -de 
Educación coa fin de evitar titu
lares nos xornais contrários 
aos intereses do governo o 
.mesmo dia no que está convo
cada en . Pontevedra unha- ma- _ 
nifestación de estudantes. • 

o pp defende o matrimónio como m~delo -ideal de familia potas estatísticas 
-0- P.C. 

O PP deu por superados os trá
mites parlamentários do· Proxec
to de Lei da Família e da lnfán
da- pésie ás enmendas á totali
dade apresentadas polos gru
pos da oposición. PSOE e BNG 
rexeitaron a validez do proxecto 
por considerar que defende un 
único modelo de família patriar
cal legalizado através do matri
mónio· e porque se considera in
fánoia á franxa de idade que vai 
dos O aos 18 anos. 

Os grupos da oposición criticaron 
o Proxecto de Lei da Família e 
da lnfáncia porque resposta a un 
modelo concreto de família arcai
ca e tradicional,- moi condiciona
do ideoloxicamente. A deoutada 
nacionalista, Qlaia Fern'ández 
Davil&, destacou que a lei apre
sentada polo executivo é innece-

sária porque "os dereitos recolli
dos no apartado de fam ília xa se 
reco'ñecen no Dereito Civil , a 

' Constitución e mesmo a -Leí de 
Servizos Sociais de Galiza". 

A parlamentária do BNG ase
gurou ademais, que os dereitos 
que se lle atribuen á família co
mo saude, traballo, vivencia e 
demais, "teñen un recoñeci
mento individual" e perguntou 
"como se vai a facer o reparto 
deses dereitos entre os seus 
membros agora que se pasan a 
entender como dereitos globais 
e non dereitos das persoas". 
Coincidindó co BNG, Ismael 
Rego, parlamentário socialista 
sinalou que a definición de fa
mília dada-polo PP '-'non está á 
altura dos tempos" e asegurou 
que este proxecto _resposta "á 
teima especial que ten a Xunta 
coa famí-lia". 

·. 

·estatísticas 

O de-putada do grupo popular, 
Daniel Barata, criticou aos gru
pos da oposición por non dar a · 
coñecer os seus modelos de fa
m ília e asegurou que na lei se 
recolle o vínculo matrimonial 
porque resposta á normalidade, 
xa que é ~·a-família tipo que máis 
s~ repite nas estatísticas". Se
gundo Barata, a família é un 

' vínc!-JIO natural cunha tradición 
milenária e "a própria sociedade 
vai decidir o que é a família en 

· cada momento da história". -

Pola sua banda, Olaia Fernán
qez Davila cont.estou ao depu
tado popular a_sEtgurando que 
"os que defendemos a liberda-

. de · non podemos defender mo
delos de família concretos" e, 
átendendo á sua exposición in
dicou que "se os modelos de 

família os estabelece a socie
dade, porque impón o seu mo
delo a Xunta de Galíza". Olaia 
Fe.rnández críticou tamén ao 
PP por "non ser capaces de re
coñecer os modelos de família -
que hai nen nas suas bases, 
nen na súa própria clase diri
x-ente". Ao que Ismael Rego en
gadiu que "a lei resposta máis 
ao modelo do bispo de Mondo
ñedo que. ao do PP": 

Canto .aos dereitos ·dos nenas, a • 
deputada nacion_alista indicou 
que é imprescindíbel dotar a 
Galiza dunha Lei do Menor, pe-
ro que en nengun caso "se pode 
considerar infáncia o periodo 
dos o aos .18 anos". Ademais, 
indicou que esta lei "non só non 
é pioneira senón que cliega tar
de",-porque nas demais comuni
dades do estado_ aprobouse esa 
lexislación con anterioridade. + · 

'-. 
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O BNG propón qúe se 
modifique_ o actual 
modelo autonómico 
o rarlamentário nacionalista 
Xesús Vega Buxán, propuxo 
un cámbio no actual modelo 
autonómico como resposta á 
moción apresentada polo gru
po socialjsta na que se solici
taba do parlamento a 
adopción de medidas a 

· respeito da rebaixa do impos_
to de soCiedades de Euskadi. 
A importáncia que os deputa
dos lle dan ao problema da 
financiación qu~dou patente 
nas masivas auséncias, xa 
que na c~mara só estiveron 
presentes 27 deputados, a 
maioria nacionalistas, e 4 
membros na Mesa. 

Segundo o BNG, a moción 
apresentada por Ventoso fl.'.la
riño cuestiona a autonomía do 
governo basca mentres que o 
problema de fundo é que "non 
se trata de artellar un modelo 
fiscal centralizado, senón aca
dar un encaixe satisfactório . 
no cenário político estátal". 
Vega sinalou que o BNG "pro
pón un cámbjo significativo no 
actual modelo autonómico 
que defendería o naso grupo 
se a opinión pública asi o de
sexa, pasando a defender e 
negociar un cámbio no mode
lo de financiación rñesmo nos 
límites da Con_stitución". • 

Porh:imeñe di que 
a Xunta non aceita 

· Qos tránsfugas 
Menos de 24 horas despois 
de terse producido a moción . 
de censura de Castro Calde
las e case tres meses 
despois da de Redondela, Vi
tar Manuel Vázquez Portome
ñe asegurou diante do parla
mento galega que o governo 
do PP "nunca aceitará as mo-· 
Cións de censura apoiadas en _ 
tránsfugas". O conselleiro cri
ticou aos socialistas por per
seguir aos tránsfugas cando 
se trata do .P P e d_e pasar por 
alto ese tema cando se trata 
de tránsfugas que favorecen 
ao PSOE. 

Pala sua banda, o parlamen
tário do BNG, Alfredo Suárez 
Canal amosou o seu 
asombro diante das palabras 
de Portomeñe asegurando 
"que non vale talar desde a -
tribuna criticando aos tráns
fugas mentres s-e lle está 
dando soporte a estas prácti
cas". Para o deputado 
nacionalista, o problema _dó 
transfuguismo é un problema 
de ética política xa que se ra
cha o "compromiso eleito'ral e 
se distorsionan os procede
mentos democráticos'\ 

Ademais, Suárez Canal sina
lou _ que este tipo de 
prácticas "converten aos con~ 
celleiros en mercenários por 
presións económicas e inte
lectuais", e lembrou que "non 
haberia tránsfugas se non 
houbera partidos 'políticos 
que os aceitan". • 
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SANIDADE 

Os sindicatos din que o Medtec a9ota 
as reservas de sangue do Xeral e Meixoeiro 

* MARIA ALONSO 

Un amplo movemento profe
sional, social, sindical e po
lítico está a cuestionar, un 
ano despois da súa posta 
en funcionamento, os pri
meiros dados sobre os re
sultados da implantación da 
xestión privada na sanidade 
·pública a través do Medtec. 

Segundo o perso~I do Banco de 
Sangue e máis do servício de 
Hematoloxía do Hospital do 
Meixoeiro desde que o Medtec 
comezou a súa actividade na 
área sanitária de Vigo, as reser- -
vas de sangue existentes nos 
centros están a sef absorbidas 

· .case ex;Glusivamente pola em
presa, que dispón de capit~l- pú
blico ao cen por ce·ñ pero é xes- . 
tionada con C.[ftérios privados. 

O Sindicato de Enfermeiría-ase
gurou que o persoal do hospital 
vigués ten detectado xa nume
rosos casos de pacientes que 

• viron retrasada a súa interven
. ción cirúrxica 'prográmada por 
falla dalgún tipo de sangue, 
consumido, segundo ·as mes
mas fontes, polos enfermos in
gresados no centro a través de 
Medtec. Idénticos problemas, 
aseguran as mesmas fontes, 
estanse a rexist~ar ha complexo 
Xeral-Cíes tamén de Vigo. 

As· demoras na atención de pa
cientes non se producirian só pota 
falla de sangue. O xefe do serví
cio de Mediciña Núclear do Mei- . 
xoeiro, Xosé Luis Campos Villari
no, denunciou que ~sta área asis
tencial no_n dispón dun ventilador 
pulmonar, aparello fundamental 
para a con~firmación de. diagnósti
_cos en pacientes sometidos pre- · 
viamente a unh.a gamm_agrafía 
pulmonar. Este aparello sí está a 
disposición dos profesionais que 
traballan no centro a través de 
Medtec, segundó este responsá- . 
bel, quen critica tamén que des
de a chegada desta empresa xa 
non se lles consultan aspectos 
básicos para 6 funcionamento 
do servício, como as necesida
des de instrumental. Polo con
trário, as decisións, segundo es
tas fontes, parte~ do responsá-

Hospital' Xeral de Vigo. 

-bel do Medtec no Meixoeiro. 

· O Sindicáto de Enfermeiría ase
gurou tj;imén que o descoñeae:. 
mento que existe no Hospital do -· 
Mei~oeiro sobre a programaóión 
da actividade do Medtec está a 
crear problemas habituais de 
désbordamento dos servícios 
pqla chegada dos pacientes 
desta empresa. As queixas r~
fírense tamén ao feito de que al~ 
gunhas probas diagnósticas que 
antes·o Sergas facía en centros · 
_concertados tripticaron o seu 
custo coa nova empresa. 

As denun.cias desta equipa de 
_ profesionais ·foron respaldadas 
-pola'própria Sociedade Galega_ de 
Radioloxía, quen advertiu sobre 
os efectos perversos que se . es
tán derivando da implantación de 
unidades de alta tecnoloxía do 
Medtec á marxe dos servícios de 
Radioloxía dos hospitais públicos. 

Descapitalización· 
da sector pública 

A unidade sindical ·que non ten 
sido posíbel en moitos confli
tos, é xa unha realidade na loi
ta contra a· modelo que repre
senta. o Medtec. CCOO, CIG, 
SATSE e UGT constituiron un
ha plataforma sindical coa que 
están ,a promover mobiliza
cións no sector sanitário contra 
"a descapitalización do sector 
púbti.co .que provocou Medtec e 
que está a poñer en grave peri
go o funcionamerito os hospi
tais de Vigo mediante o despil
farro de cartas públicos (derru
bando instalacións sen estrear 
no Meixoeiro), o acaparamento 
da >(efatura dos servícios hos~ 
pitalários, e a utilización do 
persoal e das instalacións do 
Sergas". · · 

Esta plataforma amasa a súa 
. -preocupación sobre a posibilida

de de que. t> Medtec constitúa o 
modelo alternativo a médio pra
zo do sistema sanitário públrco. 

Por outra ban-:ja, o Satse afirma 
que o servício de Medi~iña · f n:.· 
tema, tivo que cede~ unha prari~-
ta completa, con 34 camas, pa
ra que o. Medtec leve a cabo· os 
ingresos dos seus pacientes .la
go dunha operación de ciruxía 

1 cardíaca. Por este motivo .moi
tos enfermos do Meixoeiro ~e
ñen que ser trasladados a ou
tros centros como o Nicolás Pe
ña e o da Cruz Vérmella. 

.. · beputados socialistas anuncia
roñ xa a súa intención de pre
sentar unha enmenda á totalida
de dos presupostos que a Xunta 

Os enfrontamentos ertre o per
soal ·dos centros públicos e· o 
Medtec xurdiron tamén no Xe
ral-Cíes. Os facultativos espe
cialistas do servício de Radio
diagnóstico deste centro denun
ciaron · públicamente ó que eles 
chaman "a infrautilización de 
médi.os de alta tecnoloxía da 
unidade de Medtec e concreta
mente da equipa ·do TC helicoi
dal, que non se utiliza para ur
xéncias a partir das 20 horas"-. 

·ten previsto destinar ao Medtec 
o vindeiro ano, algo máis de 
2.000 millóns de pesetas, que, 
segundo estes representantes, 
deberían ser investidos no Hos
pital do Meixoeiro. A s.úa pro
posta baséase no que conside
ran unha deficiente base legal 
do Medtec e na crispación que a 
empresa cria entre os profesio
nais. Baixo estes supostos, o 
lnsNtuto de Medicina Técnica 
debería desaparecer para dei
xar paso a unha xestión directa 
dos recursos p9r parte do Ser
gas, concretamente da alta tec
noloxía hospitalária que agora 
xestiona o Medtec. • 

/ . 

Pala non 
• • ,r intervenc1on 
William Pfaff non é 
partidário da intervención 
en Ruanda, segundo explica 
~un artigo publicado no Los 
ANGELES ·TIMES. "0 qt.;_e 
acontece, non éso o 
resultado da masacre que os 
Hutu. fixeran dos Tutsi en 
Ruanda no 94 e da fuxida 
conseguinte dos· Hu tu a o 
Zaire, senon da chegada da 
democrácia a Ruanda e 
Burundi nos 60, que 
conmoveu unha situación 
estábel desde o século XVI. 
Á forz~, conduciran á milicia 
Hutu e aos soldados do 
antergo exército de Ruanda, 
á selva do Zaire. Os 
refuxiados comezaron despois 
o regreso ás suas casas de 
Ruanda. O governo de 
Ruanda, controlado por Paul 
Kagame, lider dos Tutsis, 
lanzou unha operación de 
castigo contra as milícias 
Hutu que atacaban Ruanda 
desde os campos de 
refuxiados . O govemo 
ruandés armou os 
·Banyamulengue, comunidade 
T utsi que vive no Zaire · 
desde hai tempo; o govemo 
do Zaire, cómplice dos 
extremistas Hutu, atacou aos 
Banyamulengue. ·Estes, 
apoiado por Ruanda, 
atacaron ao corrrupto 
governo zaireño e obrigaron 
a fuxir ao indisciplinado 
soldados de Mobutu. O 
franceses coidan que o' · 
levantamento Tutsi e o 
sucesos dos dous últimos 
anos foran inspirados por 
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Washington. A prensa 
- francesa cita The Boston 

Globe para demonstrar que a 
policia e o exército de 
Ruanda foran entrenados nos 
Estados Unidos( ... ) A 
intervención humanitária a 
grande escala pode empiorar 
a situación, se cadra por non 
deixar que os que producen 
estas crises e se benef ícian 
delas paguen as sdas 
responsabilidades".+ 

O ptecedente 
romano 
"O anúncio do peche de 
Hunosa antes do ano 2002, 
que o ministro Piqué fixo a un 
diário de Uvieu, colleu por 
sorpresa aos máximos 
responsábeis do Patido 
Popular de Astúries", escrebe 

·Pablo Marín no semanário 
LES NOTICIES. "Ainda non 
apagados os ecos do último 
debate parlamentário obre o 
estado da Autonomía, no que 
Marqués manifestou a 
oposición do seu executivo ao 
peche das empresas públicas 
de Astúries, os populares 
asturianos receberon o 
'anúncio do minstro de 
Indústria primeiro con anoxo 
e depois con oferta de saidas. 
O presidente do PP de 
Astúries, Isidro Fernández 
Rozada ( ... ) manifestou a 
intención do seu partido de 
apresentar un programa de 
opcións o peche da Hunosa. A 
posición que salienta no PP é 
a de aceitar privatización dos 
pozos mineiros ( ... ) xunto 
doutras saidas como o 
aumento de rendibilidade 
traveso da concentración de 
xacementos o emprego de 
métodos de arranque de 
carbón de alta pr dutividade. 
No ano 2002 remará o prazo 
da UE para qu a mine iría 
a turiana deixe de receber 
axuda públic á pr ducción 
d carbón". No mesmo 
periódico. Mili) R. ueto li 
que a mineiria a ·turiana 
pa ara por unha ituaci 'n 
scmellante a e gotaren 
romano o our do mont e 
ter que pr curar unha aida 
ªº a tu res en par .• 

. Rosalia de Castro 56 -.~Teléfono 59 6188 .. SANTIAGO 
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Cando chegou a Santiago hai 
doús me·ses escoitou a. un fato 
de mozos talar castelán. Meteu
se entre eles e dialogoy, "como 
non falades galega? -E que os· 
nos9s pais ... -Pero se eles non 
tiveron posibilidade e cultura, 
vós si. T edes que talar galego, 
non vos comportedes como asi
milados". Doelle o país que deí- . 
xou cando saiu da Ribadavia 
que o viu nacer en 1914: "Mar
chei en Decembro de 1928 para 
Arxentina e non voltei a vir até 
hoxe. Tiña catorce anos e agora 
ando nos oitenta e dous. Meu 
pai era un home de grande cul
tura, que ia· para xesuita pero 
que despois saeuse. Na sua bi
blioteca lin antes de marchar a 
Rosalia e a Curros ·e impresio
noume moito o libro Los Precur
sores de Murguia. Gostei do 
ben que estaba escrito pero ferí
ronme moito as vidas frustradas 
daquelas xentes, porque a frus
tración é o piar que lle pode pa
sar a unha persoa. E eu son un 
frustrado porque marchei hai 68 
anos da Terra". 

Dá gosto escoitalo talar , con 
ese acento galego fondo que· 
apenas ten deixe dunha vida 
pasada na emigración , e ver 
pasar por diante unha vida 
comprometida e chea de lem
branzas da mítica Pondal, "a 
ferida que levo aberta é maior 
ao darme canta de que o noso 
é un povo frustrado. Daquela 
topeime na Arxentina coa So
ciedade Nazonalista Pondal , na 
que había unhas persoas mara
billosas, que pensaban nunha 
Galiza libre e independente. 
Case todos eran utópicos que 
pensaban nun mundo de maior 
xustiza e equidade. Habiaos 
socialistas, anarquistas e co
munistas. Fundárana no ano 
1923, ao calor das lrmandades 
da Fa/a, que coido que son os 
verdadeiros motores do na
cionalismo galega. A Panda/ re
mata cando a guerra, porque a 
maioria opinou que debíamos 
xunguirnos cos galeguistas. Eu 
non compartia esa idea pero 
quedei en minoria. Pero todos 
cumprimos coa democrácia e a 
República, veiculizada através 
de A Nosa Terra que se edita
ba obrigadamente no exílio . Ali 
fi xen artigos pol íticos e sobreto
do crítica literária. 

"Despois de A Nosa Terra traba
l lamas en Pátria Galega, onde 
fixen o primeiro editorial e un 
comento na marte de Emilio Pi
ta, un grande poeta que morreu 
esquencido , e que fixera un 
grande labor. Pero os naciona
listas estabamos en minoría res
peito aos galeguistas, que coa 
autonomia xa lograron o seu ob
xectivo final , e a revista esmore
ceu ao pouco. A solución galega 
pasa por unha confederación 
das nacións peninsulares, por 
suposto incluindo a Portugal. A 
confluéncia das catro culturas 
que conviven pódese dar, sem
pre que Cataluña, Vasconia. e 
Galiza sexan soberanas, porque 
será a maneira de que Portugal 
teña confianza e se sinte con 
garantias para confederarse". 

Co111promiso galego 

, 

GALIZA 
ANOSATERBA 

Poeta e· membro da Sociedade Nazonalista Panda/ en Bos Aires 

Bernaldo· Souto 
'Un gálego·que escrebe en castelán é un asimilado'. 

· * XAN CARBALLA 

BOTOU 68 ANOS SEN VOLVERÁ GALIZA QUE DEIXOU CON 14 AÑOS. NACIONALISTA GALEGO COÑVENCl

DO, FORMOU PARTE DA PONOAL A ORGANIZACIÓN INDEPENDENTISTA. ~ALEGA QUE .EDITA.BA EN BOS AI

RES A FOUCE. FIEl Á UNHAS IDEAS DEFENDIDAS CON PAIXÓN ~EREA, BERNALDO SOUTO DEBULLA AS 

SUAS IDEAS E FALA CON CARIÑU DA SUA TRADUCIÓN AO GALÉGO DA EPOPBA GAUCHA MARTIN FIERRO. 

A. IGLESIAS 

"Habia que facer unha tradu-. . a habia nas línguas de todas as Estes dias dixéro.nme- xentes desvela I una pena extraordina-
ción do Martín Fierro [o ·grande comunidades emigradas. Afina! de .aqui, Manuel Forcadela e ria I como el ave solitária I con 
poema dos gauchos arxenti- encargueime eu e levoume Carlos · ~ernárdez, que estaban su cantar se consuela, a min tí-
nos]. Pedíronllo a Paco Luis dous anos facela, até que se ben, e ·na Arxentina dixéronme ' ñame preocupado, porque o da 
Bernárdez, un grande .poeta, edita en 1980. Para nos é difícil que houbo estrofas que gaña: pena extraordináría non me 
de-scendente de galegos, que traducir precisamente pala in- ron , e iso é un~a honra. convencía. Asi que tiven que pe-
traducira ao castelán a lírica terferéncia bitíngue. Manifés- lexar coa rima, e coido que aoer-
galego-portuguesa, pedíronli9 a . tansenos a cada paso dúbidas, "A primeira estrofa non a tradu- tei para encaixalo no galega: Pó~ 
Eduardo Blanco Amor ... tratá- cousa que non lle sucede a un cin até o final. Aquelo de Aqui .ño-me aquí a cantar I ao toque 
base de· que tamén houbese portugués ou a un brasileiro. E me pongo a cantar I al compás da míña viola, I ao home que o 
un ha ve rsi·ó r:i -ao.-g aleg.o.,-como~-í-:-ti.v.e.r:l--a-Q-r-án~ i-G1J.kl.aGl~-de-la-vt/:7tJela-1-al-RGmbre--f/tle-IG-- --desvela e isola, 1-unha pena ma~ 
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goeira / o mesmo que a ave sen-
1/eira / ca seu cantar se consola. 

O libro publicouno Edicións An
xel Casal, e como parte do titá: 

'. nico .. esforzo editorial qu'e se fixo 
·na Arxentina .a prol do libro .gale
ga é pouco coñeCido na Galiza. 
O prólogo da edición do Martín 
Fierro é de Xosé Blanco Amor 
"O malo. como lle diciamos en 
cc;mtrapÓsición a -Eduardo. Era 
un grande amigo meu, que sem
pre me dicia «sae da colectivi
dade .- Non me ves ·a min? Se 
me tivese quedado seria un nin
g uén. Facendo un libriño de 
versos en galego, só vas: quedar 
na literatura galega, peto escri
bindo ·en castelán ... ;,_ Dicialle 
que era un asimilado, e é moi 

- difícil: que .un autor desas carac
terísticas logre trascender. Des
graciadamente hoxe ninguén se 

- lembra na Arxentina de Xosé 
Blanco Amor." 

"Moitas veces os escritor.es ga
legas teñen .que sacr,i ficar a sua 
vocación e. '{ei1en a sua poesía 

· cara ao social; á política e á li
berdade· de Galiza. Nun país li- . 
bre Castelao seria un artista 
que non teria necesidade de 
meterse én política e asi moitos 
outros. Pero os intelectuais de
ben facer ese sacrifício por Ga
) iza, Hai que criar conciéncia 
galega, que_ n9h a hai na maio
ria: Nós débemos traballar por 
darlle ao pov6 conciéncia da 
sua persoalídade .e demostrar 
que non somos asimilados. Un 
galego que escrebe en castella
no é ur-i asimilado, pertence a 
outra cultura".; 

O galego pai do portugués 

Bernaldo Souto maniféstasé un 
convencido ·reintegracionista, 
amparado nunha argumenta-

. ción histórica de moitos anos de · 
reflexión, "o corpo do idioma es
tá feito cando se f an os cancio- _ 
neiros galega-portugueses . A · 
forma idiomática comun con 
Portugal está no século XII. Co
mo Galiza marre para a cultura 

· escrita na própria língua por. un
ha cuestión de soberania, é en 
Portugal onde evolue. Nós non 
usamos a língua própria litera
riamente até o XIX. Anda por aí 
unha pauliña de lusistas ou an
tílusistas. Pero como dicia T eó
filo Braga en A Patria portugue
sa, «de Galiza recibimos o idio
ma e a terra», porque Portugal 
naceu na Galiza bracarense , 
non en Lisboa. 

"Dentro das hosas formas, coa 
nosa enorme aportación do que 
eles poden considerar arcaís
mos, ternos que aceitar a evolu
ción e o uso do galega-portu
gués. Aos -portugueses pode 
non lle gastar, por complexos ou 
polo que sexa, facer aparecer o 
galega e a Galiza na .orlxe do 
idioma comun, pero non pensan 

· asi os brasileiros. Non sei que 
língua mozárabe talaban en Mé
rida [na 1.dade Media, capital da 
Lusitánia) , p~ro sei que língua é 
oficial hoxe en Portugal.. O idio
ma que se impuxo- foi o galega, 
coa forma modificada qae sexa,
coas suas variedade~ dialectais 
do Norte ao Sul". 

A visita de Bernaldo Souto coin
oidiu coa· marte de Ricardo Pal
más, ''era un rapaz cun grande 
sentimento galega e que divu)
gaba a ndsa realidade . Entre 
nós, na Arxentina hai mulleres e · 
homes, fillos e netos .de gale-· 
gos , cun sentimento d'? patrio
tismo galego enorme. E un po
tencial . que hai que aprezar e 
darlle canle". • 
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A reivindic.ación do nome galega pala Mesa e a Real Académia é posterior ao anúncio 

A presenta.ción do Seat Arosa xa fora transladada a Canárias en Xuño 
por falta de infra~strutura en VilagarciG 
~ x.c. 

Nunha ~orprendente activida
de anti-comercial, a dirección 
da factoria Seat ven. de levan
tar a pantasma dunha campa- · 
ña contra o seu novo modelo, 
~eat Arosa, que non poderia 
ser apresentado en Galiza po
la insídia "de organizacións 
que nos podían sorprender 
con pequenas manifestacións 
e acto.s que deslocisen ufl ac
to ante a. prensa interna
cionál". ·A dirección da SEAT 
retírese á insistéricia coa que 
-ª Mesa pola Normalización 
Ling~Hstica e mesmo o presi
dente da Real Académia Gale
ga, se dirixiron a meio de . car
tas e tanién de postais dos 
seus asociados, á dirección 
da compañia para _que consi
derase que o único nome le
gal do topónimo é "Arousa". 

O labor da Mesa é apresentado 
como obstáculo principal para un 
acto que traeria a "máis de catro 
mil persoas convidadas de todo 
o mundo, entre elas 700 xornalis
tas", e finalmente cuase se cul-

. pabiliza a quen pede respeito pa
ra a cultura do país como empo
brecedores da comarca_ 

Xosé Manuel Sarilla constata 
documentalmente a cronoloxia 
do suceso. "Nós soubemos de 
que ia haber un coche co nome 
Arosa, o 20 de Xuño deste mes-

Los 'kOOG i:r·firndos ~~ :r;l:l ;t C.:rnaria:) y 800 celebrarán en fa('omarc<: ar():.ts:i~ Ju ~~Mvencido na-cion1~l . csp..:ci .tica~ ilo>I nuc,·11 pruúu~:u, 
p~e_. si >e Mlt>,<Lró ~~n•o11dd<J clt;: 
'Iª' .c-¡:ui;.U~ iin~a Je 10>' ..íl!imus 
uw<lcl,}$ d" S~¡;c y qu~. pvr dlq, 
·~ conveu1rci e.si un._1 uc iu~ me.
j1,Jí<;'..> co.;:hes~eJ m~rcZ\fo a~:tf'. 

. - . 

Vilagarcía ca.rece· de infraestructura para 
1a·presentación mundial del "Seat .Arosa'' F.l "Aws~". <ptc .se fabricara~ 

!l.m:,•lolkl ~ .~l p~~o~ l'1 >-COia 
P•lr 1CK10 d muiiGn, s.,¡¡¡ un w.:IM 
~ ea,.,...tl!p cucc~ tl ~0.10\'~kk> y Jl\>4 
p-.>l:tr Sc.it füit.~ y el S.:..;1 Marbt<
Ha . .S,1ldr;i ~ (;1 >t~nlíl, micinlmcn
'"-· aprincipi<>> del a/1-0 1':l9i, ~ri1 
B~rn:-úi~tc1 T<>b•ii m.nil.::.iv a " 51~ 
r~~pe~t1..~ qu~. u.atJi.c-l(rn:tlmc:J!t~. 
la:> Ct>4n ~cioncs Je pt~$<111.ici.ln · 
d(' c ad.l vchi~t1h1 \.ilU ~~Lretha· 
trtenr~ lir.iUas a ~u ~o;ncf\:i.dia
d6n. pur k1 \ju.! oo d~sc;i.:ia. si I~ 
<;un ''CllCión nal~ICIP'1! >I: .:dchr• 
<-"!> V1!•M~Ct~ en no•icrnbc.:, que 
ul S.:at /\rosa (lll'1-t~ra .<'11ir n I~ 
v~ac.l ;t l(ual~s de e~t QJ~R:tr~ior 
CO:l("ftU.nh!fl:IC' es¡ dh .. tembrt: }" 
¡¡.::i~d•>. S<)bfc luJu, en b .\ ,·.:n· 
tai 0111cs tlt ti .<etiabJ;i.' fr•:ha>~i! 
Navi<b.l . 

. B cn.,dici<i fobío Fdij6, 
: má>i:lf.nti rc?$pvns.r:PJe de 

:d ftnna aUI•)lllOl/lti-..lit'.l 
S\!¡r en · Vddgczcia, 

müStc'1 S<1 s.:,lü:fa~~i<la por l:i idi.:a 
'd<> $U ~tn¡>['l)$~ :lt! c"me,ci~l1zQr 
un nue~o vcnc·cu~o CM d noa1h:'~ 
je <•.-1\:osa": ;.;u 1otism.o d\°! 1:1 g;- Ben~\kc;to Tobto Fi!ij-0 ~spet., ~"eranoy c>tOl'to e{ ""Atós.3" en ~ eo1~s1on.1rio Se.1t. 
n:i r:'h~~ia q;1c s~ pri?~OClr~ en 
.'H~g~r.:fa .:r. ~: l't1c~ Je n<lV~(m- ciJn l'C:ició~. y !lo la~ cecea <ie ..¡uc U.:garí~ dc:ide codo el mu11- rtl(l c<>eftrmóay~cr propi'1 Tvbíu 
>te en el marco dt l;i eoiivenci·jn 4.00() que .inidah'nente !Ctlfari d<> inélu:;o en barC05 _O!dCllleS Fci;ó. 

fa111s.:ria'u11;, buena Jnl(1a1iv~. 
.1 Juicie> d~I pro¡>i(taoo de ··T,>
bia1Xu S L". qui"" es f"'ctid.iriu 
Je Sl..:~r et pr<>d1ic<o ~! <n.:e<:óld<> 
cu el ¡1l.17;>Je uempo núS btc•c 
p<>iibk. pues C0~5idera t¡uc un n: 
u:iso t.lt J-0s r•l<'SQ pMl cs¡ic:r;1r ~ 
l ')9'! ~~I1°J. pe:dcr l!Ctll!"'(JI la..!1· 
plo~i:ión <Je un p1.xluc1.o que. a 
~o cmen<ltar_ ··~e \'t"nJcrJ ruta 
b1'n. ... E\1 hW e.1or.<J1 ~b <k.~1si._;, 
c~i ¡><.-r.J1cn1.: tk lll' uJumo.< e" 
iudi•Jo que r«litan los Cécntcos 
de ~I en ~.:clona ú:sde haoe 
Rlc:$ZS, y qtló 1e ~;;nsirlC'otrtn c1e 

O 20 de Xu.ño, ante da.campaña a prol do nome galega, o prensa xa anuncioba que a apresentación mundial t;ña que ser nas Canarias. 

mo ano. Foi cunha notícia do 
· Faro de Vigo, titulada «Vilagar
cia carece de infraestrutura para 
a presentación mundial do Seat 
Arosa«. Ou sexa que o feito de 
ir a Lanzarote era algo pensado 
desde antes". A campaña da 
Mesa comezou no mes de Xu
llo, e en Barc&1una recebéronse 
máis de 5.000 tarxetas postais 

pedindo que mudara o nome. 

A información do Faro de Vigo 
fornécea Benedicto T.obio, con
cesionário da compañia en Vila
garcja, quen falaba de que _700 
persoas habían vir ·en Novembro 
a unha Convención Nácional de 
Concesionários üficic¡.is, "pero 
non as 4.000 que inicialmente ti-

ñan prévista a sua participación 
na reunión internacional por falla 
de infraestrutura hoteleira na co
marca. Casi con total seguridade 
iran ás Canarias", afirmaba en 
Xuño pasado Benedito Tubío. 

O presidente da Mesa amasa 
sorpresa polo desplegue de co-

. rheritários de prensa "nos que 

os que tacemos unha reivindica
ción legal, respeitosa e firme, 
somos apresentados de demos. 
Desta. volta o chaparrón caeulle 
tamén a· Garcia Sabell, que se
gundo algun xornalista tamén 
seria un baballán, radical, · que 
arruina un investimento e a cria
ción de pastos de trabal/o": 

Nun comunicado público a Mesa 
explica que "nunca ameazamos 
nen pensamos en manifestación 
de nengunha caste. O que hai 
que perguntarse é porque a em
presa Seat non está disposta a 
escoitar para nada a reivindica
ción. Podemos dar unha respos
ta: é un problema de incompe
téncia, de caréncia de reflexos 
dunha dirección empresarial á 

· deriva, ás portas do cese, que 
fan emerxer gratuitamente un 
conflito antes de escoitar unha 
demanda xusta, legal, tranquila 
e sentida polos galegas". 

A organización galega explica 
que a rixidez da Seat só se expli
ca pola falta de critério "non te
ñen flexibilidade e sobrevaloran 
á empresa os que pensan que 
teñen un estudo de mercado so
bre o nome. O único motivo é o 
feito de ter rexistado o nome 
desde hai doce anos. Desprezan 
a opinión dos galegas e dos con
cellos e Vilagarcia, A Poboa do 
Caramiñal e Ribeira, que por 
unanimidade solicitaron a deno
minación correcta do nome".+ 

O PP négase a declarar zona catastrófica é o PSOE abstense 

. O Congres~ aproba . S on opinións manifes
tadas a cen metros 
do despacho de Pérez 

Y arela. Pero non teñen .fil
tros prévios, nen subven
cións interesadas. Repre
sentan o mellor e máis fiá
bel · inquérito do estado de 
pensamento de peticioná
rios, xestores voluntario
sos, abaixo .asinantes, co
m isiohistas, burócratas 
agradecidos ou desorienta:
dos, clientes partidários, 
opositores sen nota., servi
dores ,do alleo e do pró
prio. E a idiosincrásia dos 
usuários. da cafetería de 
San Caetano. 

-Es lo que yo digo, a la 
chica darle todo bien clari
to, si no e pa a la mañana 
de brazos cruzados. Por cier
to tenem s que quedar para 
la reunión de Mujeres Rura
l es y el sábado es la de 
Amas de Casa. 

axudcis para Bens·· a proposta do, BNG 

A Comisión de Meio Ambiente 
do Congreso dos Deputados 
aprobou, cos votos de todos os 
grupos políticos, unha proposi
ción non de lei do BNG para o· 
Governo central conceder "axu
das de carácter urxente para pa
liar as consecuéncias do derru
bamento do vertedoiro de Bens, 
a Coruña, en colaboración coa 
Administración autonómica e lo-

"· cal". Outro ponto da mesma pro
posición non de lei, que solicita
ba a declaración de zona catas
trófica para a área, f oi rexeitada 
polo PP. Neste ponto o PSOE 
abstívose. 1u-votou .a favor das 
suas proposición do BNG. 

Non foi determinada a contia 
das axudas para apaliar uns da
nos económicos estimados de 
2.300 millóns de pesetas, pero a 
contribución terá que contar coa 
colaboración da Xunta e do con..: 
cella da Coruña. 

Para obviar a declaración de zo
na catastrófica, o voceiro do PP 
na Comisión de Meio Ambiente 
do Congreso, o gálego Anxel 
Mário Carreña, propuxo un texto 
alternativo, suxerindo que se ins
tase á Unión Europea a financiar 
"un proxecto global de solución 
para o vertedoiro de Bens". 

Para o deputado do BNG, Fran
cisco Rodríguez, que defendia a 

proposición non de leí, hai "unha 
estratéxia de botar balóns fóra. 
Xa sabemos o que podemos 
agardar da UE. Aqui do que se 
trata é de estar ou non a favor 
de considerar como zona catas
trófica a comarca afectada por 
un gravísimo sinístro ecolóxico". 

Pleno extraordinário 

Por outra banda, o vinde.iro 
Luns dia 25 celébrase na Coru
ña o pleno extraordinárió para 
avalia·r as consecuéncias do de
rru bam en to do vertedoiro de 
Bens e todas as actuacións an
teriores e posteriores á catás
trofe. A convocatória do pleno 
foi retrasado polo alcalde até o 
prazo máximo legal que permite . 
a lei para celebrar unha reunión 
da corporacipn solicitada por un 
grupo municipal. Neste sentido, 
entre o momento no que se pro
duciu a catástrofe, o 1 o de Se
tembro, e a data de celebración 
do pleno, o 25 de Novembro, 
pasaron dous meses e meio. · 

O pleno foi solicitado polo Parti
do Popular porque é o único 
grupo municipal, a e~cepción do 
PSOE, que·conta co número de 
concelleiros suficientes para pe-

. dir a sua convocatória, xa que a 
outra forza presente no conce
llo, o BNG, só ten do.us repre-
sentantes.• . · , 

Conversas -Mire o do meu impreso... i 
home o Alcalde de Cacheiras. 

politicarnente -O primeiro de facerse de 
Figueroa, que poña unha 
drojeria. 

correctas -Ti pensas que teremos 
militáncia suficiente para 
tanto carro oficial? 

Ahonda con aposentarse 
durante un par de horas pa-
ra e!iCOitar, in. ·situ e sen in- . 
termediários, as sensacións particutares da presunta 
maioría, dos abstencionistas e das minorias con as
piracións: 

-Que carreiron leva. Claro que os do Opus pintan 
moitd. Este debe ser ou por méritos de futuro consor
te ou por superriumerário. . 

-V iches . a Charito Fraga. Anda algo apagada. Seica. 
non lle dá posta o freo a Cuiña,. 

-O despacho de Dosi teo é tan cadrado como a 
mente ·de quen o ocupa. Asi nos vai. 

-Governar, govemar, primeiro que. corte as guede
llas e aprenda profocÓlo. 

-Por favor, e que teño un impreso·_: · e que sabe o al
calde xa me dixo vaite ali que cho arranxan ... o !Jleu 
é o ~as tortilla,s.,.. ·. \ . :_: , , 

-Nada Allariz sede do Par
famento, Curcubión Presi
déncia do Govemo e Olei-

ros campo de entrenamento da Pasma Autóctona. 

--Oiga que pasa co meu impreso, levo tres horas es-
perando. . · 

--0 fillo de Portomeñe foi co de Dositeo xunto ao 
da Presidenta da~ Rurais, para baixar a falar coa so
briña do Presidente, e mirar de facer algo polo amigo 
de Don Mariano, que le nas probas do grupo A. 

-Hay que ser atrevidos. Los del sindicato nombra
ron a una incansable de Cangás para el.Tribunal. Es 
capaz de llevar una pancarta. 

E tnoito máis. Mellor ir e escoitalo, nun exercício 
practico de coñecemento sobre o terreo de quen so

, mo·s e que queremos. Por certo o do impreso, voftou 
a sua casc,t sen a·dilixéncia oportuna. Unha comisión 
de experto<; (con rango europeo, por suposto) e catro 

: xornadas na EGAP decidiratl s0bre o caso.• . ,. 
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C~MARCAs· 

A lgrexa non te~ dir~ito ' a recorrer, segun~o senténciado Supre.mo. _ 

A Carballeira de San Xusto, dos viciños para sempre 
o Tribunal Supremo ratificou 
as duas senténcias anteriores 
do xulgado de primeira instan
cia de Pontevedra e da Au
diéncia de Pontevedra en favor 
da propriedáde comunal da 
Carballeira de San Xusto e do 

·Monte de Lixó, desestimando 
o recurso de casación da lgre
xa católica á sentencia do 24 
de Febreiro de 1992 e invali
dando o rexisto destes dous 
lugares a nome da do Arcebis
pado de Compostela. O fallo é 
definitivo e non cabe recurso. 

Dous dos tres ponentes que di
taron a senténcia son galegas, 
Alfonso Villagómez Redil e 
Eduardo Fernández Cid -o ou
tro é Gumersindo Burgos- e na 
mesma impoñen, como xa su
cedera nos dous fallos anterio
res , á lgrexa o pagamentó das 
costas procesais , decretan a 
perda d·o depósito consignado 
pala lgrexa para apresentar o 
recurso de casación e acordan 
inxerir a senténcia na colección 
lexislativa. 

O feito de incluir a senténcia na Xuño de 1990, cando o crego 
colección lexislativa significa de San Xurxo, Xosé Lorenzo · 
que o Tribunal Supremo quer González, en virtude do artigo 
sentar xurisprudéneia nos con- 206 da Lei H!potecária -un tex-
flitos de propriedade .entre a. to franquista· de 1946-, proce-
lgrexa e as entidades parro- dia, en Pontecaldelas, a rexis-
quiais, algo que poderia come- trar a no.me do Arcebispado de 
zar a chegar aos xulgados a Compostela a Carballeira de 
partir de agora, aínda que o ca- San Xusto e o Monte de Lixó, 
rácter negativo do fallo poderia os dous lugares situados en 
disuadir á lgrexa no momento San Xurxo de Sacos, en base a 
de ter iniciativas rexistrais des- · unha suposta prescripción ime
te tipo. En todo caso, a Gali~á , · morial, aproveitando que esa 
poderia ser o lugar onde máis lei garante que o· procedimento 
conflitos destas características rexistral non é público e que a 
poderian darse por duas ra- lgrexa non ten que aportar do-
zóns: porque aqui as parró- cumento algun para proceder 
quias teñen maior entidade que ao rexistro. 
no Estado e porque o país ten 
o 90% da propriedade manco
munada de todo o Estado. 

O fallo do Tribuñal Supremo.-é 
firme e contra el non cabe un re
curso por parte da lgrexa católi-

0 fallo a pral dos viciños de · . ca diante do Tribunal Constiti.J
San Xurxo de Sacos foi coñeci- · cional. Só no caso de ter fallado. 
do a última hora da mañá do en contra dos· viciños, caberia 
Martes 19 -o. Supremo reuniu- esta via, xa que éstes si invoca-
se o pasado dia 4 de.Novembro ron a vulneración do. direito 
·para estudar o recurso-, e pu- constitucional , referido aos arti-
ña fin a unha r-olémica de seis gos 14 e 16.3 da Constitución, 
anos que comezara o seis de no proceder da lgrexa. 

Os conceHos anúncian un recurso contra a utilidade pública ·da presa 

Celebración 

Mália o fria da nÓite, o mesmo 
Martes 19 máis de duasoentas 
persoas celebraron Úriha· festa 
na Carballeira que foi acompa
ñada da explosión de 2j bom
bas de palenque lanzadas des
de diferentes· lugares da parró
quia. Un dos asistentes recorda
ba as palabras ·de Manuel Mari¡:¡ 
no Magosto de 1991 : "Carballei
ra de San Xusto,,. un templo 

. aberto debaixo do ceo". Os vici
ños preparan unha grande festa 
en datas vindeiras para _celebrar 
que "a xustiza fixo honor á yer
dade" e aseguran que "agora a 

.. entrada é libre para todos". 

A ·caFballeira de San Xusto e o 
Monte de Lixó teñen recoñecido 
xudicialmente o seu carácter de 
propriedades mancomunadas, 
algo que xa estaba demoristra
d o porque xa o mencionaba 
Otero Pedrayo na sua História_ 
da Galiza e ·porque en 1979 fo
ron devoltos polo concello a9s 
viciños.+ · ~ · · 

I 

Multitudinária manifestación contra o encoro dO Umia 
Un.ha rnultitudinária manifestación 
percorreu as ruas de Caldas o pa
sado Sábado 16 para manifestar 
o rexeitamento á construción do 
encaro do úmla. Todas as forzas 

·políticas, agás o PP, apoiaron o 
acto e vários deputados autonó
micos e estatais, tanto do PSOE 
como do BNG, testemuñaron a 
sua oposición ao proxecto. 

O acto celebrouse a partir das 
seis '8 cuarto da tarde e os asis
tentes ateigaron a avenida ,cen'-

Odia anterior á manifestación, o 
candidato á presidencia da Xun- · 
ta polo PSOE, Abel Caballero, 
trasladouse a Caldas para expor 
a sua postura sobre o encaro , 
ainda que non conqueria que o 
número de asistentes ªº acto 
superase as. dez persoas. 

tral de C(:lldas, paralisando o 
tránsito na estrada N-550. Os 
asistentes corearon consignas 
contra a Xunta -que declarou de 
utilidade pública o proxecto e au
torizou as expropriacións contra a 
opinión dos afectados e dos con
cellos- e contra a Fenosa -que 
vai ser a empresa que explote o 
aproveitame~to eléctrico do en- O PSOE ,apoia a oposición ao en-
caro, mália xustificar a aproba- coro do Umia, pero .desexa darlle 
ción a sua construción en base a maior curso institucional de deixar 
que servirá para subministrar de . a un lado o estarzo .mobilizador 
.auga á comaPCa do Salnés. · porque non é quéh1 de controlar 

as asociacións anti-encorc que 
operan nos tres concellos_ afecta
dos: Caldas, Cúntis e Mora_ña. 

Por parte do movimento cívico 
en contra do encaro xa se 
anunciou que as protestas pro
seguirán en tantG non se retire 
o proxecto ~ Sen prexuízo disto , 
os concellos aprobaron reco
-rrer á via legal através dun 
contencioso adminis tr ativo 
contra a declaración de utilida-

. de pública da presa. + · · 

-11 
Nº 753 - ANO XIX 

Manifestación 
por un. campus digno 
en Pontevedra 

A Plataforma pro Campus 
Digno convocou unha mani
festación para o Xoves 21 
que .remata diante da . 
delegación de Educación na 
que se ex~xe- o apoio decidi
do para -este campus, 
integrado na Universidade . 
de Vigo. Organizacións estu
dantis, sindicais e políticas. 
máis asociacións viciñais , 
culturais e deportivas partici
pan desta convocatória que 
eren importante para._o 
desenvolvimento .da comar"' 
ca. Apoian tamén os conce
llos de·-Bueu e Poio asi como 
a corporación de Pontevedra · 
ainda que os representantes 
do BNG non comparten pan
carta "por non entrar na ceri
mónia da·confusión" e non 
crer firme a. postura do PP, 

. que govema na cidade: + 

Multas guvernativas 
no Val Miñor 
por manife5tarse 
diante de Fraga · 

Cinco viéiños do Val Miñor 
receberon recentemente 
notificacións do xulgado e 
multas do Governo Civil 
de até 50.000 pesetas acu
sados de desordes. Entre· 
estas cinco persoas están 
o presidente da Coordena
dora Pro-Alternativa Puxei
ros-Val Miñor e dous con
celleiros do BNG, un de 
Baiona e outro de Gondo
mar. O feito aoque se 
refiren as sancións tivo lu
.gar o dia 4 de Outubro, 
cando Manuel Fraga 
acudiu a inaugurar un de
pósito de· augas que )eva
ba funcionando dous 
anos. Un grupo de persoas 
integradas na 
Coordenadora despregou 
unha pancarta mentres o 
presidente da Xunta , pol_a 
megafonia, sinalaba que 
"quen se opoña ~ autoes
trada ten que ser pechado 
nun manicómio": Para An
tónio .Arauxo, concelleiro 
do BNG en Gondomar, es
ta afirmación é un insulto 
"xa que enton non só esta
mos tolos os que nos ma
nifestamos, senón tamén a 
corporación de Gorido_mar 
que se posicionou en con
tra da autoestrada e os 
máis de seis mil viciños de 
Val Miñor que asinaron en 
contra". A raiz de receber 
as multas e notifi-cacións, 
acordouse apre_sentar mo,
cións· nos concellos de Ni
grán, Baiona_ e Gonclomar 
nas que se solicitaba unha 
rectificación do presidente 
da Xunta, a ratificaci·ón da 
oposición á autoestrada e 
facerse cargo das multas 

· guv~rnativas. Ante a inmi
nente asisténcia viciñal ªº 
pleno do dia 19 en Gondo
mar, o alcálde popular Ra
món Sestelo decidiu cam
biar odia da sua 
celebración-para o Xoves 

,d ia 21 . +· .- · 
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O MERCADO, FRACASA 
CANDO SE TRATA DAS ELÉCTRICAS 

A seródia entrada das empresas eléctricas mm 
marco de competéncia vese entoldada polo 
compromiso suscrito no Pmtocolo para a refor, 
ma da regulación do sector :que permite· a . esta 
rama da patronal sufragar rriediante un sobre
prezo na tarifa as previsíbeis perdas da sua xes
tión. 

Significativo é, ;xa de entrada, o batifúndio 
ling9ístico elaborado estes dias para designar · 
as perdas: custos varados, custos de ineficiéncia 
ou custos enterrados, ademais da aportación in
glesa: stranded costs. O determinante, en todo 
caso, é que o seu volume ascende a 2,4 billóns 
de pesetas, (o orzamento da Xunta para tres 
anos). Ante a _competéncia vindeira, as em
presas eléctricas calculan, por anticipado,· as 
perdas previstas e suben, tamén por anticipa
do, o prezo dos kilowátios ao consumidor co 
obxetivo de compensalas. Como as perdas xa 
estarán contadas de antemán, non será nece
sário esforzarse en mellorar a xestión, cousa 
que si lle sucederia a calquer outra empresa 
nun marco'de verdadeira competéncia. Se, ao 
final, houbese benefí-cios, serian para as em, 
presas, posta que devo·lverllos na tarifa aos 
consumidores é practicamente imposíbel. · 

A diferéncia do que sucede neutros sectores, 
o cidadán paga a reconversión do sistema eléc
trico, ao correr co gasto de grupos ineficien
tes, e adeínais, garántelle os ingresos futuros . 
ás empresas. Tampouco se trata dunha verda, 
deira "liberalización", posto que do monopó, 
lio público (con concesións administrativas a 
~ertas empresas), pásase ao duopólio imper, 
fecto privado ("moi imperfecto", segundo re, 
coñeceu o próprio ministro Josep Piqué). 
Ademais, ninguén garante que os dous grupos 
futuros non acorden entre si pasado mañá o 
prezo da electricidade, buscando o máximo 
benefício e actuando ao modo dun cartel, de 
xeito q~e, na práctica, o monopólio continue, 
pero da man privada. Asi, os benefícios ac, 
tuais de Endesa ( mái,s de cen· mil millóns
anuaisf pasarian de engrosar as arcas do Esta; 

M.V. 

Feliciano Fuster e.José María Aniusátegui ~sinan a alian:r.a estratéxica entre ENDESA e o BCH. 

., A diferéncia 
do que sucede : 

noutros sectores, 
o cidadán paga 
a reconversión 

do sistema eléctrico" 

> .. 1 1 • .. · ' .. ' " ~ • 

do, a acumularse nas caixas forres dalgun.banco. 

· Esta operación está a soergu'er, con todo, cer, 
· tas críticas, orixinadas flindamentalmente en 

ámbitos do PSOE. É de. notar, sen embargo, 
que foi este partido o que promoveu o marco 
actual, o que indica, máis unha vez que as ra, 
zóns de Estado impóñense sobre o govemo 
eleito nos comícios. 

Por último, cómpre observar como os custos 
varadQs non impiden ás eléctricas participar na 
segunda compañia telefónica que si é un negó, 
cio, co beneplácito do Estado, e na próprieda
de dos novos méios de comunicación.• 
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Outra empresa 
de Traballo Temporal 
ocupada en Compostela 

Dentro da campaña de denún
cia da práctica desenvolvida 
polas Empresas de Tratallo 
Temporal, a CIG ocupou odia 
15 unha destas entidades ubi
cada en Compostela. A central 
nacionalista mostra deste xeito 
a sua oposición aos mecanis
mos empregados polas ETTs 
que ceden de forma temporal 
os traballadores contratados a 
outras empresas. Para a CIG a 
implantación deste sistema de 
emprego está a permitir a pre
carización e o abaratamento da 
man de obra xa que os salários 
do convénio colectivo das ETTs 
-asinado por CCOO e UGT
"é parella ao Salário Mínimo In
terprofesional, salário 
amplamente superado na 
maioria dos outros convénios 
colectivos, podéndose dar a cir
cunstáncia de que nunha mes
ma empresa existan traballado
res/as que polo mesmo traba
llo, perciban unhas retribucións 
económicas moi diferentes". • 

Mario Caprile, a má 
xes6ón dun empresário 

Os acredores da construto
ra Huarte deberán 
conformarse con cobrar o 
50% das débedas 
contraidas por esta empresa 
durante a xestión de Mario 
Caprile, presidente do seu· 
consello de administración. 
Entre os acredores que.pa
garán os platos rotos de Ca
prile figura en lugar sobran
ceiro o Estado, através do 
Ministério de Facenda e da 
Seguridade Social. 

A história de Caprile é unha 
sucesión de más xestións, 
polas que sen embargo ape
nas deberá responder. Filio 
do antigo dono de Femsa, a 
comezos dos 80 recibe do 
Estado Alemana de 
Construcciones (HASA), 
procedente de Rumasa. A 
sua xestión, a caron dos só
cios Aristos e Afesbank, re
matou o pasado ano, tras 
deixar a 9.000 acredores 
damnificados. En 1986 
entrara con Hasa en Huarte, 
endosándolle unhas; 
débedas de 30.000 millóns 
de pesetas. A sua xestión 
contou con complicidades e 
apoios ainda sen explicar. 
Entre outras "imaxinativas" 
operacións, cóntase a de in
vestir 5.000 millóns nunha 
equipa informática da que 
só serve unha pequena par
te e a de gastar 900 millóns 
nun avión privado para que 
os directivos asistisen ás 
reunións. lnvestiu tamén 
1.800 millóns nun método de 

' xeneración de enerxia que 
resultou fallido. En-Xullo de 
1995 viuse abrigado a dimitir 
por mor da sua presunta vin
·culaeión c~n Luis Rolc;l~r:t· • -

/ 
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Fernando Acuña pide qué se 'rache co estereotipo do funcionário que vivG ben' 

Miles de funcionários maniféstanse para · 
exixir o comprimento dos acordos salariais . 
* P.C. 

Arredor de 3.000 funcionários manifestáronse pólas ruas compos
telanas o pasado sábado 16 de Novembro contra do recorte presu
postário, pola mellora e profisionalización dos servizos públicos, <? 
cumprimento dos acordos e contra da conxelación salarial. A. mani
festación, convocada pola CIG, central maioritária no sector; rema
tou cunha concentración na praza do Toural, onde Fernando Acuña 
asegurou que en di~nte as protestas serán máis contundentes. 

Milleiros de traballadores das 
administracións públicas perco
rreron as ruas compostelanas 
desde a Alameda até a praza do 
Toural para pedir o aumento sa
larial dos funcionários tanto da 
administración como do ensino 
e da sanidade. Os manifestan
tes acusaron ao presidente da 
XL!nta, Manuel Fraga, de "pos
trarse diante de España por ter 
respaldado os recortes presu
postários que van provocar un
ha diminución da calidade dos 
servizos públicos e favorecer a 
política de privatizacións". 

O acto reivindicativo rematou · 
cunha concentración na praza 
do Toural, onde interviu Fernan
do Acuña, Secretário Xeral da 
CIG, quen insistiu na necesida
de de "rachar cos estereotipos 
do funcionário que vive ben. As 
tres cuartas partes dos traballa-

dores das adm1nistracións públi
cas non gañan máis de 135.000 
pesetas e moitos deles andan 
palas 100.000, cantidades moi 
lonxanas deses soldas privile
xiados que se quere facer crer á 
cidadania que receben". 

Importante perda 
de poder adquisitivo 

Segundo Acuña, a conxelación 
salarial vai implicar unha impor
tañte perda de poder adquisitivo 
·para o funcionariado a causa da 
carestía da vida. Ademais, os 
recortes, cifrados en 200 mil mi
llóns de pesetas, "róubanse aos _ 
traballadores e van parar ás ar- · 
cas do capital", asegurou. 

Acuña advertiu que as centrais 
sindicais que nestes momentos 
manteñen algunha mobilización, 
como CCOO e UGT, deixan á 

· marxe á Xunta de Galiza, men
tres que a CIG a cánsidera ig'ual 
de responsábel porque "subs
crebe as decisións do governo . 
central". O Secretário Xeral da 
CIG tamén. aproveitou para 
anunciar medidas de protesta 
máis contundentes xa que "os 
paros de unha hora quedan en 
puras anécdotas" e pediu aos 
funcionários que traballan nas 
administración locais o .seu 
apoio, porque "teñen que dicer 
se están ou non a favor desta 
inxustiza". 

A CIG convocará novas mani
festación.s nas cabeceiras das 
comarcas e en todas as cidades 
galegas a finais deste mes a fin 
de propiciar que se leve a cabo · 
unha negociación "aqu-~ e non 
en Madrid". Acuña recoñeceu os 
grandes sacrifícios salaríais que 
estes paros van implicar para os 
funcionários dada a apretada 
axenda de moQiliiacións que se 
apresenta e anuncíou tamén a 
proposta que realizara a ·central 
nacionalista de que se convo
quen dous días de folga xeral de 
funcionários do sector público 
na primeira e na segu,nda sema
na de Decembro se non se con
segue unha solució~.• . · 

As manifestacións criticarán a política económica do govemo central, Na fotografia, viciños das Pontes en protesta diante da facto- . 
ria de Endesa. A. IGLESIAS' 

Quince dias de mobilización xeral 
A Confederación lntersindical 
Galega considera que é necesá
ria unha resposta á política eco
nómica e social do governo cen
tral. O vindeiro dia 27 a central 
nacionalista chama a manifes
tarse ·na Coruña, o 28 en Vigo, 
Ourense e Ferro! e, probabel
mente, o dia 3 de Decembro en 
Santiago. ·Están ainda penden
tes as datas ·para facelo en Pon-

. tevedra e Lugo. 

A situación de indefensión legal 
e baixos salários non se lembra
ba ·desde hai anos: o:fertas de 

emprego de oito horas por 30 mil 
. pesetas, non pago de horas ex
tras e inestabilidade completa en 
moitos casos. Ao tempo, unha 
minoría cobra cantidades que su
peran as cincocentas mil pesetas 
netas. Galiza padece, xunto ao 
desmantelamento industrial, sa
lários porcentualmente máis bai
xos que o resto do Estado, a sa
nidad e pública deteriorase, e 
crianse sociedades privadas de 
intermediación, caso das empre
sas de traballo temporal, que de
traen unha nova porción das xa 
diminuidas rentas. salaríais. 

Pésie ·a este ron sel de dificul
tades xeradas polos princípios 
neoliberais, as duas grandes 
c.entr.ais estatais pasan por 
unha atonía mobilizadora. A 
CIG intentou que as mobiliza
cións fosen unitárias en Coru
ña e FeFrol, pero non o conse
guiu ,. · 

As manifestacións en cada cida
de culminarán, no ecuador do 
próximo mes, cunha "mobiliza
ción nacional" en Santiago, bai
xo o lema: "Paremos ás agr~
sións á clase traballadora''. • 
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Manuel Fraga. 

Galiza perde peso: 
a utóopica. Galeuzca 

MANUELCAO 

Se a política autonómica do Partido Popular foi unha surpresa 
para todos non ocorre así coa política seguida polo Partido Po, 
pular de Galiza. Antes das eleicións do 3 de Marzo algúns consi, 
derapamos que o PP de Galiza exerceria un poder compensador 
do centralismo rampante das famílias máis agresiyas de Génova 

. 13. Polo de agora, o Presidel}te da Xunta parece máis adicado a 
sofocar a posíbel rebelión das hostes máis estremistas do PP que 
a exercer a presión suficiente para que Galiza non quede descol, 
gada das nacionalidades históricas. Probabelmente, está a pagar . 
a estupidez analitica e a visión de toupa dos que aconsellaron á 
Xunta a presentación do recurso contra a cesión do 15% do 
IRPF realizada polos socialistas. 

O pensamento dominante español aíTida segue ancorado nunha 
visión ·centralista que considera o Estado das Autonomías como 
un mar menor e non esconden a ledícia coa que recibirían a súa 
desactivación. Máis, a organización autonómica avanza de xeito 
irreversíbel e imparábel deixando obsoleto toda unha chea de 
análises e instrumentos que só serven para perd~r o tempo. Nas 
economías abertas e interrelacionadas impoñer leis e regulamen, 
tos políticos desacordes coas dinámicas dominantes é como ti, 
rarlle coios aos avións. V elaí o caso de T aiwán e China en-gue, 
rra técnica e sen relacións políticas ao tempo que acentúan as 
relacións económicas. 

Os Govemos autonómicos son hoxe axentes fundamentais da di, 
námica económica: O orzamento da Generalitat representa .o 
15% do PIB catalán, a ~unta representa máis do 20% do PIB ga, 
lego, etc. Quere isto dicer que a economía galega depende xa 
máis de nós ca do Estado. Cataluña aporta á Facenda Central 
bastante máis do que recibe, representa case o 20% do PIB total 
sendo un dos principais motores do desenvolvemento económico 

• español. Parece claro que o resto éle España depende mái& de Ca, 
ráluña que ao revés. Esta evidéncia económica e poiítica xa é co, 
ñecida polos ax.entes econó~icos e sociais (Pujol xa é considera, 
do o político. riláis i11fluinte) e só cabe actuar en consecuéncia. 

·, 

·Eois ben, o feíto de ser Galiza w1ha Comunidade Autónoma 
Ristóric.a pero:p0uco deserivolvida·e con pouco peso político es, 
tanos levando a perder:o ti.tmo dos cámbios e a quedar rezagados 
peñosamente sen norte nen horizonte. O PP de Fraga non é ca, 
paz de dar o paso definitivo pese a autonomearse "A forza gale, 
gU,ista", o feble PSOE prosegue pola liña lbarra e o nacionalismo 
aínda ·non é suficientemente poderoso para reconducimos cara 

· din~micas progresivas e reforzar o papel de Galiza a nivel inter, 
. nacional. O naci6nalismo avanza sen prisa, pero sen pausa. Por 

exemplo, empeza a dialogar e recoñecer o papel do pequeno em, 
presário, pero isto_xa é insuficiente. O nacionalismo ten que 
proseguer e aprofur:idar o diálogo coa sociedade civil galega e in, 
tegrarse decididamente no entramado económico, político e ins, 
titucional no que estamos insertos de feíto e de dereito. O mo, 
mento político é idóneo para aproveitar as indefinicións e inde, 
cisións ·estratéxicas dos grupos políticos competidores. Galiza es, 
tá, agora sí, na ·encrucillada sen a penas inércias nen imposi, 
cións polo que cada un xa pode e debe elexir os camiños que 
considere máis axeitados. o povo está expectan~e .• 

'O . PP de Fraga non é capaz de dar o 
paso definitivo mália a autonomearse 

A forza galeguista" 
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A. IGLESIAS 

o partido contra a droga podia ter sido un bó debut 

A Federación dá. marcha· átrás 
á ·selección galega 
A posibilidade de ver de novo 
á Selección Galega de Fútbol 
parece esvaerse. O presidente 
da Federación· Galega de Fút· 
bol, Xúlio Meana, abandeirado 
desta posibilidade desde hai 
dous anos, afirma agora que a 
Selección será unicamente de 
xuvenfs e non de profisionais. 
De pouco e.stán a valer as 
manitestacións de destaca
dos xogadores ou a reivindi· 
cación das barras· de xoves. 

O 16 de Decembro terá lugar no 
estádio de Riazor un encentro de 
fútbol que enfrontará a un combi
nado de xogadores do Celta, 
Compostela e Deportivo contra 
outro da Liga Española de fútbol 
que os afeizoados elixirán atra
vés do diário Marca. Esta compe
tición amigábel é a quinta edición 
do "Partido Drogas No", cuxa re
cadación vai dirixitla ao Proxecto 
Home. Poderia ter sido unha boa 
ocasión para que a Selección 
Galega de fútbol voltase aos 
campos de xogo, na sua máxima 
categoria,. algo que non acorre 
desde o infausto ano de 1936. 
Pero os promotores de tal parti
do, entre os que están Baltasar 
Garzón, Luis del Olmo e Johan 
Cruyff, preferiron que se alinease 
a lexión extranxeira que xoga nas 
equipas galegas .da Primeira Divi
sión do Fútbol. Seguramente a 
resposta do público ia ser moi di-

. ferente no primeiro caso. Agora 
van converter o partido, como 
sempre, nun acto social clasista 
aos que non irán os amantes do 
fútbol, senón os que se queren 
deixarse ver. Ali estará, por 
exemplo, Camilo Xosé Cela, reá
lizando o saque de honra. 

. Desaproveitada esta ocasión, 
os dirixent~s dos clubes gale
gas, principalmente Augusto 
César Léndoiro, que se mostra
ron tan afoutes na apresenta
ción deste encentro ante a raiña 
de España, Dona Sofia, négan
se a prestar aos seus xogado-· 
res, alegando o cargada que es
tá a competición, ainda que o 
feito é que non son · moitos os 
xogadores galegas que militan 
nas nasas equipas de Primeira. 

O Presidente da Federación Ga-' 
leg.a de Fútbol, Xútto Meana, qÚe 
collera a vaga da selección hai 
dous anos, cavilando que lle po
d ia reportar beneficios econó
micos e de poder á sua organi
zación, agora deuse canta de 
que os desígnios políticos sopla
ban neutra dirección e afirma 
que "só poderán xogar as selec
cións das categorias inferi?r~s_". 

Algo que non é nada novo, pois 
véñeno facendo desde os primei-. 
ros anos do franquismo. Como 
tamén hai seleccións de Galiza 
en case todos os deportes, in
cluindo alguns tan elitistas como 
a vela, mesmo co patrocínio da 
Xunta_ Pero ao fútbol dánlle ou
tras implicacióris socio-políticas, 
como. o demostra alporizamente 
cando CiU reclama congresual
ménte "s.~lecc~~n .P!ópria". 

Agardando des.dé 1936 

O 12 de Xullo de 1936 teria lugar 
o último partido da Selección Ga
lega de Fútbol ao máximo nível. 
Aquel dia xogaron en Vigo, en· 
Balaidos, o combinado nacional. 
galega contra un do Celta-Unión. 
Tratábase dun partido de prepa
ración cara a Olimpiada Popular 
que se ia celebrar en Barcelona. 

Desde aquelas a Selección Ga
lega de fútbol non volto.u apar~
cer como tal. En 1979 estívose a 
preparar un enfrontamento futbo
lístico entre Galiza e máis Eusk·a
di, que acababa de configu~ar de 
novo a sua selección, rexentada 
pola asociación Sustraiak. Pri
meiro por un probl-ema de datas 
dos xogadores, c;le vacacións· en 
Xulfo, e l9go pola promulgación 
da LOAPA, que impedia o en
frontamento de selección de fút
bol profisional das disti_ntas co
munidades autónomas, frustra
ron aquela iniciativa auspiciada 
por A Nosa Terra, á que ·deran 
xa o seu total apoio os deporti
vistas Pausada e Garcia, os cel
tistas Santomé, o compostelanls
ta Marque, os lucenses lglé~ias e 
Tápia, o. ourensán Miguel f\nxel, 
os treinadores Luís Suárez e Xo
sé, entre outros moitos xogado
res. En Euskadi contábamos coa 
colaboración de lribar, ~deniáis 
da própria entidade organizadora . 
dos encontros. 

·Pero me~tres a Selección Galega 
é unha arela de moitos afeizoa
dos, a de Euskadi, a Catalana e 
mesmo a Andaluza,· xa comeza- · 
ron a sua andaina. A .de Euskadi 
voltou reverdecer o .s.eu pasado 

_glorioso en 1979, cando se en
frontou a Irlanda, á que venceu 
por catro a un. Desde 1993 o se

- leccionado de Euskaai logrou 
manter con regularidade a cele-

. bración dun partido anual. Cata
lunya, que até 1936 tiña Comité 
Olímpico próprio, desputou desde 
aquelas tres partidos. O priméiro 
en 1976·, contra a URSS e o últi
mo en 1995. Tamén a selección 
Andaluza fixo o seu debut, xogan
do en ·1990 contra o Urug~ay.~ . ' - ' . ) 
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Danlle a alta 
no Juan Canaleja 
cunha perna rota 

Os familiares están a seguir to, 
dos os trámites pertinentes en, 
camiñados a buscar aos respon, 
sábeis de que Maria· Gándara 
Mouza estivese vinte dias no 
Hospital Juan Ca~alejo sen que 
se lle diagnosticara a rotura de 
perna que sofrira ao cair dunha 
cama no mesmo centro sanitá, 
rio. Á paciente, de 77 anos,,se, 
gundo relata o seu sobriño,fó, 
r~lle amputada a perna direita 
no mes de Maio e desde o dia 2 
de Setembro atopábase ingresa, 
da no centro ltospitalário a raiz 
de complicacións xurdi<las na 
outra perna. -

O dia 20 de Setembro, Maria 
Gándara caiu da cama no Hos,. 
p.ital e, a pesares das peticións 
de recoñec.emento médico dos · 
familiares e das forres dores que 
padecia "o persoal san.itário· 
afirmaba que non sofrira nen, 
gunha fractura de perna e tar, 
daron tres dias en realizarlle un, 
ha radiografía". Oficialmente ·a 

proba non-evidenciou nengun, 
ha fractura e a paciente foi dada 
de alta 'mália a que as fortes 
queixas pola dor continuaban . 

. Vinte dias despois fo¡ o médico 
de cabeceira de Vimianzo quen 
diagnosticou a rotura de perna 
pola que Maria Gándara tivo 
que regresar de novo ao Juan 
Canaleja. Nese tempo transco, 
rrido na casa, a paciente tivera 
qÍie soportar as fortes dores pro, 
<lucidas ao facer coa perna rota 
os exercícios de reabilitación 
que os médicos lle recomenda, 
ran para correxir os problemas 
de circulación. 

Os familiares definen o caso de 
"neglixéncia médica de canse, 
cuéncias moi graves" e afirmah 
qµe non van parar nas suas de, 
núncias até que se "depuren as 
responsabilidades" . Como pri, 
meiro paso apresentaron dias 
despois un escrito no Juan Ca, 
nalejo que dixo abrir unha in, 
vestigación interna pero que, 
para os familiares "o único que 
fixo fo¡ pedir a versión dos mé, 
dicos sen que aceptase asumir 
nengun tipo de responsabilida, 
de" . A negativa do centro hos, 
pitalário coruñés a chegar ªº 
fondo da cuestión convenceu á 
família de Maria Gándara· 
Mouza a decidirse a continuar 
coas suas denúncias pensando 
chegar á via xudicial se fose 
necesário. Os sobriños, con, 
vencidos de que non se lle 
diagnosticou a tempo a rotura 
da perna, queren que o sofri, 
mento que tivo que padecer a 
sua tia non caía en saco roto, 
"que se teña a responsabilidade 
necesária e que non se xogue 
coa saude dos p~cientes". • 

P UCHEIRO 

Lendoiro contra 
a realidade 

Augusto César Lendoiro, presidente da sociedade Deportivo da 
Coruña, anda todo alporizado e queixicas porque moitos xogado, 
res da sua equipa perdeñ partidos co clube ao ter que xogar coas 
suas respectivas federacións futbolísticas de orixe. Anda á percu, 
ra de argúcias legais para demostrar que, segundo o regulamentQ 
federativo español se deturpa a competición. Ten razón Lendoi, 
ro, as equipas que teñen máis xogadores de fóra saen prexudica, 
das . . Pero é no único que o asiste un pouco de cordura. O siso, 
por certo, que non tivo cando comezou a sua carreira de tratante, 
mercando por récuas aos futbolistas no Brasil, na Fráncia ou no , 
Portugal viciño . Descoñecia Lendoiro a lex~slación? Certamente 
que non. De que se laia logo? Gando se merca un xogador non se 
debe de sopesar os partidos que vai faltar? O problema, evidente
~ente, multiplícase cando nunha mesma xornada poden ser até 
oito os xogadores que están coas suas selecións. Asi as causas, 
non seria millar ter unha equipa conxuntada para toda a campe, 
tición con xogadores que só puderan ser chamados pola selección 
española, que é cando se paralisa a competición? O Athletic de 
Bilbao non ten problemas. O que non se pode é planificar igno, 
rancio a realidade. Millor seria tela mudado antes.• 

- --- --
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A. PANARO 

Xuízo a dous insubmisos 
O Luns 18 compareceron no 
xulgado nº 2 de Pontevedra 
Marcos Lopez Martínez e Fran
.cisco Diéguez por negarse a 
prestar o servizo militar. O pri
meiro, ponteareán e estudante 
na Universidade de Santiago, 
non foi exactamente xulgado 
por esta negativa xa que un 
erro formal fixo que o delito fo
se outro: non incorporarse a fi
las. O fiscal solicitou 'para el 
cinco meses de arresto. No ca
so de Diéguez, solicitou que se 
lle aplicara o novo Código Pe
nal polo que a vista suspendeu
se. Desde as dez da mañán, 
várias ducias de persoas, moi
tas delas procedentes de San
tiago, manifestáronse palas 
ruas da cidade até concentrar
se diante do xulgado.• 

Asemblea xeral de Adega 
Elexir a nova xunta directiva 
para os próximos dous anos 
é un dos pontos da 
Asemblea Xeral que celebra 
Adega o dia 23 de Novembro 
en Santiago, na que se quer 
valorar o traballo desenvolvi
do no último biénio. Analisar 
a situación medioambiental 
e debatir as prioridades de 
actuación para o futuro son 
os obxectivos nesta 
asemblea, que dá comezo ás 
once da mañá cunha confe
réncia de recollida selectiva 
e reciclaxe unha hora máis 
tarde para continuar pola tar
de cos debates e a eleición 
da directiva. A clausura está 
prevista para as sete da tar
de. Desde Adega, reséñase 
como unha das principais la· 
tiouras desde 1994 a 
concienciación que fai posí
bel que o plano Sogama non 
sexa a única alternativa a 
discutir na Galiza. • 

Solidariedade 
internacional 
desde o ámbito local 

Os obxectivos do encentro que 
o 30 de Novembro celebrarase 
en Nigrán baixo o título de A 
xestión local da solidariedade 
internacional son a reflexión so
bre a importáncia da coopera
ción, analisar o estado da parti
cipación local galega en proxec
tos desta índole e efectuar un 
contraste de experiéncias, entre 
outros. Organizado polo Institu
to ,Galega de Análise e 
Documentación Internacional o 

- encentro quere, ademáis, deba
tir a conveniéncia de estabele-

. cer critérios comúns para a 
apresentación de proxectos so
lidarios. Participan Carlos Jimé
nez, do centro de información 
da ONU, Luz Romero, do 
departamento internacional da 
Federación.de Municípios e, su
maranse representantes do 
concello de Nigrán e de ONGs. 
Para máis información hai un 
teléfono dispoñíbel, 986-
3830~9 ) + . _ . ~ : 1 •. • , . , • 1 ) 
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Josép Uuis Carod Re>Vira, novo líder de ERC 

'Colom acabará en CIU e Rahola no PSC' 

eC>- MANUEL SEOANE 

Vai xestionar a herdanza do 
histórico partido de Maciá. E 
vaino facer nun momento críti
co, tralo abandono do até ago
ra secretário xeral, Angel Co
lom, e da deputada Pilar Raho
la. Josep Lluis Carod Rovira, fi
lólogo de 44 anos; será eleito 
esta fin de semaría novo secre
tário xeral de Esquerra Repu
blicana n,o congreso.que o par
tido_ independentista celebrará 
en Villafranca del Penedés. 

Carod Revira minimiza os efeitos 
do que el califica como "fuxida" 
do partido da parella Colom-Ra
hola e afirma que o riacionalismo 
catalá non pode estar perma
nentemente hipotecado ao "tépe
do autonomismo" de Jordi Pujo!. 
A nova Esquerra Republicana -
após de ficar sen escanos no 
Congreso e no Senado-- apre
séntase ante a sociedade catalá 
coma "o único proxecto viábel 
para construirmos un Estado· 
próprio". Que ficará da crise de 
ERC? "Pouca causa. De aquí a 
uns anos habemos ver a Colom 
en CIU e a Rahola no PSC. E fin 
da história", avalia Carod Revira. 

A que se debeu a división do 
independentismo catalán? 

Coido que non é axeitado falar
mos de división. Aquí non se pro
duciu unha escisión que dera co
me froito a aparición dunha 'nova 
formación semellante á nasa en 
número de militantes ou cadros 
dirixentes. Eu creo que do que si 
se pode falar é da fuxida duns 
cárregos institucionais que ape
nas acadaron o apoio dunhas 
dúcias escasas de militantes; un
ha fuxida a ningures que foi algo 
máis intensa en Barcelona cida
de. E máis nada. O meu pronós
tico é que de aquí a tres anos, 
Colom acabará en CIU e f{ahola 
nas fileiras do partido de Pascual 
Maragall. E fin da história. Supe
rado o impacto inicial , e agás as 
derivacións institucionais, esta · 
fuxida vai ficar como algo irrele
vante na longa andaina de Es
querra Republicana. 

Foi un conflito inducido des
de fóra? 

Tanto coma iso non me atrevería 
a dicer. Si que hai unha chea de 
indícios que nos permiten falar 
de que a fuxida estaba prepara
da desde había vários meses. E 
tamén s~mella certo que unha 
altísima maxistratura política do 
noso país (altísima do ponto de 
vista político, non físico) si coñe
cia as if.ltencións de Colom e Ra
hola. O mao para ·a anterior se
cretário xetal deste partido é que 
confundiu a popularidade e o de
grau de coñecemento de que 
desfrutaba no seo da sociedade 
catalá coa ade·sión política no 
conxunto da militáncia. E por isa 
non se. produciu unha escisión 
de envergadura, tal e como eles 
agoiraban. Para nós é irrelevante 
a marcha do partido de 300 mili
tantes, nomeadamente se ternos 

. en conta que boa parte ·deles en~ 
traran na nasa organización en 
Xullo ou Agosto pasado, carido 
Colom xa temía a posibilidade de 
ser derrotado no congreso na
cional desta fin de semana.' 

O mesmo dia en que Colom 
anunciou o seu abandono de 
ERC, Pujol pronunciaba unha 
conferencia na que aseguraba 
que CIU non renúncia ao dire~to 
de autodeterminación. Dá a 
sensación de que Convergencia 
pretende ocupar agora tamén o 
espazo do independentismo. 

CIU fai desde sempre política de 
xogos de man. Pujol é o Magic 
Andreu (mago moi coñecido en 
Catalunya) da política catalá. Alén 
dun autonomismo presentábel, o 
proxecto nacion~I de Pujol non 
persegue para nada obxectivos 
soberanistas, senón máis ben fa
vorecer os intereses económicos 
dun sector moi minoritário da so-:. 
ciedade catalá. Nese senso, pó
dese dicer que CIU funciona basi
camente coma un lobby. · Pujo! ta
la de autodeterminación, pero aos. 
quince días non ten rubor nengún 
en se referir a que España é unha 
realidade entrañábel e a que a 
sua unidade é incuestionábel. 

A estratéxia de ·c1u é m·ui de
pende nte da evolución da 
Unión Europ_ea. Coida voste- -
de que a UE toleraría a even
tual aparición de novos _Esta
dos no continente? 

Cr~o que nunha primeira fase 
CIU caeú baixo os efeitos dun 
certo· espellismo europeista. Du
rante un tempo pareceu qu~ os 
Estados da UE camiñaban na di
rección da sua autodisolución, até 
o ponto de .que se cuestionaban 
símbolos estatalistas tan. p9dero
sos como a moeda, o Exército ou 
as alfándegas. Pero a causa ficou 
aí e agora calquera analista ten a · 
impresión .de que a Unión Euro
pea se está a facer unica e exclu
sivamente sobre a base dos Esta
dos preexi·stentes. Nós somos 
conscientes de que a Unión Euro-

. pea non nos vai regalar nada e de 
que a loita pola soberanía na
cional tense que facer desde nós 
mesmos, sen agardar a que nin
guén nos veña a facilitar o labor. 

B. LAXE 

Que temen 
de Mas Canosa? 

Jorge Mas Canosa non chegou a Madrid e arramblou cunha das prin
cipais empresas de comunicación, Sintel, senón que conseguiu que o 
PP mudase ostentosamente a sua política sobre Cuba, até o ponto de 
facer deixación da soberania posicionándose en contra dos próprios 
intereses estatais. Mas Canosa apresentouse coa tarxeta das ameazas 
ás empresas españo_las que investiron en Cuba e q Govemo non só 
apadriñou o seu posicionamento ante a EU, senón que lle axudou a 
montar unha Fundación Hispano-Cubana, á que terán que contribuir 
xenerosamente aquelas empresas que teman ás 1epresálias do contra 
cubano~americano. Tan seguro semella ~star do seu poder sobre o PP, 
tan collido debe de ter a Aznar coas suas contribucións para a campa
ña eleitoral e por abridle as portas no Pentágo_rlo, para que se fü1sen . 

. do neófito político permitíndolle gañar as eleicións, que chega incluso 
a chamarlle publicamente a Fraga lribame fascista: Mais a gravidade 
non está nas suas palabras contra o presidente-fundador do PP, senón 
en qµe, nengun dirixente da dereita española, nen sequer os galegas, 
saise en defensa do hoxe presidente da Xunta, e este, cuxos prontos e 
_bravuconerías son famosas, baixou a cabeza e mirou para outro lado.+ 
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-;;· . A folga mineira , 
divide ao PP 

De todos xeitos, ninguén du
bida de que Pujol ten feito ·un
ha aposta de ·1ongo alca'nce 
por unha Europa hexemoniza
_da pót Alemaña. Albisca CIU · 
un horizonte no que a potén
cia xermana non había ver 
con maos ollos un Estado ca- · 
talá independente? 

Pujol ten uilha formación huma
nística de ·a1ento alemá 'Pero tei
mo no niesmo: o problema de 
CIU ·é qué-non-ten un proxecto re
al de construcción dun Estado, 
porque está hipotecado de máis 
aos intereses dunha _minoría de 
cidadáns. Peño un exemplo: Pujol 
non leva a sua paixón pro-Kohl a 
pactar co Estado. Español un es- _ 
tatuto competenciaJ para Catalun
ya que sexa semellanté '__ao que 
posúen os lander alemáns. Eu 
coido que Pujol se conformou con 
ser o delegado do Estado das Au- _ 
tonomias perante a UE, no canto 
de aspirar ~ representar directa
mente ao Governe do naso país 
ante os organismos comunitários. 
De todos xeito~;, as contradiccións 
vanlle acabar estoupando. As mo
cedades dó seu partido defínense 
nidiamente por acadar a sobera
nia nacional. Se o. sóño aa xene
ración de Pujol foi acadar _a de- . 
_ mocrácia, o soño dos moz9s ca-
talás de hoxendia é edificar un 
Estado próprio. 

Plantea vostede a cuestión do . 
post-pujolismo, un asunto 
que tamén pairou sobre o re
cente congr~so de CIU. 

Os mineiros non queren pagar 
a campaña eleit,oral do PP e 
só admiten a retirada do car
bór:i do Protocolo Eléctrico pa
ra .levantar a folga ao tempo 
que aGusan a CG.00 e UGT 
de vendelos. Dentro do PP re
claman un aprazam~nto da li
quidación programada· polo 
governo central con Bruxelas 
para antes do 2.002. Piqué 

· proclama en Ovieu, espazo 
eleitoral do PSOE, que hai 
que acabar cos pozos discri
minadamente, pero as áreas 
mineiras do PP non aguantan 
a declaración e o Ministério de 

· Josep Piqu~. , · 

Industria 
rétella de 
un dia para 
outro o pe
che progra
mado das 
minas. Fer
nández 
Cuesta, di- -
rector xeral 
-de Enerxia, 

.dixo que as caneas de 
Aragón, o Bierzo e ,L\stúries 
recibirían axudas por.200.000 
millóns, pero os traballapores 
non queren cartas para unha 
morte anestesiada-do seitor 
senon manter os postes de 
traballo. O Governo Aznar ex
pirca que o seu obxectivo e 
acabar coas perdas do carbón · 
pero o Partido Popular advirte 
con alarma que non poderá 
superar a impopularidade do -
protocolo e reclama un debate 
urxente no Congreso para que, 
Executrvo e si·ndicatos pacten 
a reforma do carbón. 

Todos os países carboeiros 
da UE comezaron a recortar o 
carbón a mediados dos 70. 
Alemaña foi a primeira en ab-

-· sorber aos mineiros no plano 
industrial máis caro da UE, o -
que Inglaterra tomou coma 
unha declaración de guerra 

Para ERC plantexar o post-pujo
·lismo é plantexar o post-autono- , 
mismo. Pujol foi a resposta dunha 
sensibilid.ade do nacionalismo ca
talá a unha situación politicamen~ 
te anómala, cal foi a da saída da 
Ditadura. O pujolismo en· si mes
mo é un movimento irrepetib.el e 
nese senso· non é posíbel a sua 
continuidade na. história: Agora o 
que cómpre é irmos a!én nq cami
ño da con'strución nacional. 

- 'dentro da Comisión antes de 
acometer unha reconversión 
durísima coa que Thatcher 
quixo rorriper aos sindicatos. 

Pódese ir alén do pujolism.o na 
compaña do PSC e d~ Iniciati
va Per Catalunya? Refírome ás 
ideias lanzadas na cená políti
ca catalá para mimetizar a ·ex- _ 
periéncia do Olivo italiano. 

Desde lego con nós non · vai 
contar nlnguéñ para ficarmos 
onde xa estamos. O que acorre 
é que a es·querda en Catalunya 
tampouco pode cometer o erro 
de entregarlle en · exclusiva a 
Pujol a bandeira nacionalista. 

PSOE e PP fanlle as _beiras es
tes días á posibilidade de se
lar un novo pacto constitucio
nal para pór freo ás deman
das nacionalistas. Estamos 
ante un perigo real de invol_u.
ción do· sistema autonómico? 

O perigo haino, pero os partidos 
estatalistas saben que as reali
dades nacionais non se poden 
agachar por decreto. Na Unión 
Europea non todo, son Estados _ 
do ·volume da Alemaña .. T amén 
está o modelo esc·andinavo, o ' 
que nós cobizamos. Os partidos 
españois teñen que ser cons
cientes do que ten, pasado nes-
te Estado cando non · se foi 
quen a recoñecer o seu carác= 
ter plurinacional. • 

O Governo español observa 
desde aquelas datas esta 
fonda modernización das fon- . 
tes de enerxia sen abordar un-

-ha reforma que todos os 
i:ninistérios de enerxia 
consideraron fóra de 
orzamento.t 

Un xuiz achegado ao · 
PSOE levaril o caso GAL 

Once votos contra 9 fixeron 
que o maxistrado Augusto de 
la Vega convertérase no' presi-

. dente da Sá Segundá do Tri
bunal Supremo. A trascendén
cia deste nomeamento está, 
en primeiro lugar, na postura 
achegada de De la Vega ao 
PSOE, tendo_ en canta que a 
Sá Segunda' será a 

- encarregada de xulgar o caso 
GAL, no-que están implicados 
membros da cúpula do ante-

- rior Gov~rno, (3, en segundo 
lugar, na máis que fundada 
sospeita de'que os vocais ·do 
Consello Xeral do Poder Xudi
cial nomeados por CIU 
votaron a favor deste 
maxistrado mantendo parcial
mente os acordes co anterior 
exécutivo no caso do terroris
mo· de Estado. Luis Román 
·Puerta, candidato dos conser
vadores, recebeu nove votos 
a favor-.+ 
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'Antes aqui non se fa.laba de Galiza', sinala Gumerme Vázquez, 'agora te~en que rexeitar o que aprobaran en Santiago' 

O PP vota no Congreso 
en contra das emendas ·do ·BNG á prol da gandeiria e_ do ferrocarril · 
-0- M. SEOANE I MADRID 

Un debate maratoniano, de 
Luns a Venres, abóndou para 
pór de manifesto que en cues
tións cruciais da chamada po
líticá macroeconómica -a. re
ducción do déficit até o 3 por 
centc;>, o recort.e nos investi
mentos produtivos- os parti· 
dos estatalistas emiten na 
mésma frecuéncia de onda. E 
tamén a réspeito d.é Galiza: 
PP e PSOE votar.on en ·con
tra das enmendas apresenta
das polo BNG nas que se de
fendia a econ.omia pr_octutiva. 

A sombra da Grande Coalición 
__:_José Bqno propuxo a semana 
pasada unha alianza PP-PSOE 
fronte aqs. naciona,lismos-. pai
rou soofe o lieníiciclo" do· Con
greso dos Deputado_s· durante· o 
debate do primeiro ·pr0xecto de 
lei dos Presupostos Xerais do 
Estado para 1997: Os socialis
tas criticaron formalmerrte as 
cuestións de detalle dos orza
mentos, pero non ·a filosofia de 
fondo. Hai un acorde básico so-

' breo Geme do asunto: o Estado 
Español debe chegar a Decem
bro de 1997 en cbndicións de 
entrar na terceira fase da Unión 
Monetária Económica ·e· Euro
pea. E nesa lóxica ninguén po
de pór· en cuestión a reducción 

dp déficit aó tres por cento, ~ 
preeminéncia das medidas . mo
netaristas sobre as políticas ac
tivas de fomento. de emprego ou ~ 
o recurso sistemático' á iniciativa 
privada como única fonte de 

. criación de riqueza. Porén, e 
mália que nos corredore& ·-e 
tamén nos despachos do poder 
mediático- se avaliaba a oferta 
de Bono, a alianza entre o PP e 
nacionalistas cataláns e bascas 
funciono.u coma un ·rodillo. "Os 
socialistas están agora abaoe
ando a pantasma da creba da 
unidade do Estado como un 
bande.rir:1 de enganche· Hl~itor:a
lista", afirmaban os populares· a 
quen lles qu.eira prestar ouv.idos. 

Tácticas-. coxunturais á·marxe, os 
partidos maioritários si~se puxe
rori de· acorde á hora de rexeitar 
as enmen.das apres~ntadas ·polo · 
Bloque Nacionalista Galega aos 
prlmeiros o_r4amentos do Gover- ·t. 

no Aznar. O BNG, que xa formu
lara unha emenda á totalidade ao 
proxecto -de Jei. de presupostos, . · 
defendeu nun mangqdo de 
eme_ndas a pot~Clci~qión .do t~Gi
do produtivo do país e o incr~
mentó dos ·investimentos en.Jnfra- . 
estruturas (nomeadamente no fe
rrocarril e nas autovias de cone
xión coa Meseta). Todas foron re
xeitadas e na grande maioria dos 
casos cos votos en contra dos 

··~· . ~ 
11Uns poucos gandeiros" 

Guillerme Váz:quei:. 

O. ·sNG apresentou unha en
menda para que o Governo 
asumise o pagamenfo da multa 
por sobreproducción no sector 
l·ácteo. Os votos do PP e· do 
PSOE sumáronse para rexeitar 
a proposta do BNG. O grupo . 
que soergue ao Governo sosti
vo a sua coñecida tese segun
do a cal o Estado non pode su
fragar os custos derivados do 
incremento da producción 
"duns pouc6s gandeiros que . 
sobardaron a cota". Os socialis
tas, en traca, xustificaron a non 
presentación de enmenda nen
g u nh_a para o pago da multa 

populares. "Galiza non canta no "porque o Governo ainda r.on 
deseño do Estado -sinala Fran- concretou o monto da superta-

. cisco Rodríguez-.. ~stamos ante xa". O BNG si cifrou na sua en-
unha política e$trutural, que non menda a partida precisa para 
obedece a ccixunturas e que é sufragar a supertaxa·e fíxoo en 
independente·de_que partido ocu- 7.500 millóns da pesetas, "por-
pe o poder". Guillerme Vázquez, · que esa é a cantidade que ten 
que~ rnt~iveu ~C? Pleno_ p~ra ex:. , _barallado. en público o Miriisté-
por _o contido d~ maior parte das rio de Agric.oltura". . 
enmenaas do BNG, eng~de gu_a" --.. ~:.;_ .. 
"o problema para os partidos As ·enmenda~ do BNG relativas 
estatalistas é que agora s~ . ven_,. á P.atenciación dos camiños de 
abrigados a d~bater sobre -GiilF- ,~ ferro e á conclusión das auto-
za; agora teñen que votar contra vias de conexión coa Meseta ta-
a supertaxa, 'contra o fer.roQarril mén foron rexeitadas poJa maio-
ou contra Santa_ Bárbara~ e_-esa ria conservadora. O proxecto 
contradición, entre o que dif.l no · dos orzamentos para 1997 só 
país e a·que fan aquí, vailles aca- -incluia 699 millóns de pesetas 
b~r por esto upar nas mans". para os ferrocarrí s na Galiza, o 

1 por cento do que va1 investir 
RENFE no Estado Español en 
toqo o exercício. 

. Maastricht manda, pero tamén o 
redeseño do mapa autonómico. 
Non hai dúbidas sobre a Unida
de Monetária e Económica, pero 
.si sobre até que ponto son inte
grábeis os nacionalismos no de
buxo do Estado. Os socialistas 
interpretan que o flanco máis 
vulnerábel do Governo Aznar é 
o da sua alianza "anti-natura" 
con CIU e PNV. Nun medido in
tercámbio de papeis respeito da 
lexislatura anterior, é agora o 
PSOE quen alerta sobre o even
tual valeiramento de competén
cias do Estado central. "Non ten 
senso nengún que defendamos 
a harmonización fiscal na Unión 
Europea e vaiamos a un reino 
de taifas tributário no Estado 
Español", din os socialistas. "O 
PSOE está a facer demagoxia 
con este asunto. Eles saben co
ma nós que a estabilidade insti
tucional require un pacto con 
Pujol e Arzalluz", retrucan os 
populares. 

O BNG , pala sua banda, en
mendou a lei de modificación da · 
LOFCA porque "dela non se de
riva ·o suficienté degrao de so
berania fiscal para as comunida
des autónomas".+ 
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Un Tribunal Internacional recoñeceu a destrucción ~istemática do pais 
. . 

·A O~U é culpábel de xenocídio 
contrá lrak polas mortes que produce o embargo 
* G. LUCA 

O Consello de S.eguridade da 
ONU é culpábel de xenocídio 
contra lrak. Este é o veredicto 
do Tribunal Internacional que 
escoitou durante dous dias os 
informes sobre as ·consecuén
cias do embargo: máis de mi
llón e meio de mortos causa
dos directamente polas san
cións e danos de longo alcan
ce por envelenamento masivo 
e estragos na estrutura de sa
nidade, . nos servizos básicos 
e no sistema de produción. 

As testemuñas probaron que 
desta mortandade producida po
i as sancións económicas extre
mas e o bloqueo, 750.000 taran 
menores de cinco anos e que o 
futuro e ainda máis azaroso xa 
que aumentan as martes en par
to e as malformacións conxéni
tas. A situación das mulleres pa
deceu unha xigantesca involu
ción con atentados contra a digni
dade e integridade física e moral. 

A senténcia di que o bloqueo 
decretado polo Consello de Se
guridade tiña o propósito de pre
xudicar a toda a povoación, en 
especial aos seus membros 
máis febles, o privala de medici
ñas, auga potábel e dotacións 
básicas. Doutra -parte, próbase 
que os acusados obstruiron a 
xustiza e corromperon as fun
cións das Nacións Unidas con 
coaccións de toda clase ao tem
po que sementaban desinforma
ción para silenciar as protestas 
e impedir que arriasen as san
cións contra lrak. 

Corrobóranse tamén ataques 
criminais contra fábricas quí
micas de fertilizantes e insecti
cidas, depósitos 'de produtos 
agrícolas, armacéns de ali
mentos e tanques de combus
tíbeis que causaron radiación , 
e contaminación química con 
resultados de marte, enfermi-

dades e lesións permanentes.J 

Balas de uránio 

o uso de armas ilegais, incluindo 
foguetes e miseis que levaban 
cargas de uránio (as balas de 
uránio retardado) , contaminaron 
terra e minas de auga con radia
cións que producen cancro e ou
tras doenzas e que afectarán á 
povoación por moitos anos. 

O Tribunal considerou probado o 
delito de xenocídio, tanto pola 

As balas de uránio 
· norteamericanas 

deixaron a lrak 
· · doente 

matanza indiscriminada como 
pala produción de lesións graves 
paf'? a integridade .fü;ica e psí
quica .do pavo.. üa_quiano; ao . 
mesmo tempo entende que este 
delito po9eria integrar unha for
ma específica de terrorismo ins
titucional por parte do Coosello 
de Seguriqade. En consecuén
cia exixe o imediato levantamen
to das sancións impostas ao po- . 
vo de lrak, a retirada sen condi
cións nen prazos de todas as 
forzas militares e do armamento 
acumulado a partir da guerra e · 

que se indemnice ao povo -ira
quiano po~os danos causados. 

Os paises·· árabes representados 
no Tribunal ; votaron enér.xica
rnente contra unha cláusula que 
reclamaba a intervención de insti-· 
tucións de direito internacional pa
ra solucionar o embargo. Esta re
acción da medida da desconfia-n
~a que inspirari n? área os orga
nismos de asisténcia e arbítrio do:: 
minados polos-· Estados do Norte. 

Para formar -parte dó -xutado via
xaron desde quí_nce paises a·Ma-· 
drid políticos, sindicalistas, escri
tores, médicos, xuristas e repre~ 
sentantes de organizacjóns de di
reitos humanos. Por Galiza part~-

. cipou o deputado' do BNG Fran
cisco Rodríguez que interveu nos 
traballos do Tribunal Ele par de 
Ahmed Ben Bella,- primeiró presj
dente de Alxéria e vice-presiden
te do Tribunal Russell; Loi:.flse . 
Hannoun, secretária xeral do-Par
tido do Traballo de Alxer, Marceli
no Garnacha, Nicolás Redondo, 
Mari.a Durán e Carmen Pu]ol pala 
asociación de mulleres xuristas 
Themls; Hans Koechler, p·resi:. 
dente da /nterriational Progress 
Organization, e Saber Ammar, da 
Asociacións -:de Advogado$" Ara
bes, Francesc Frutos e Pablo- · 
Castellanos entre outros. 

Formulou a aéusaCion Ramsey 
Clark, ex-Fiscal Xeral dos Esta
dos Llnidas· e·-presidente do lh- " 
ternacional Action Center ·e 
,aportaron. probas en sesión pú
.blica Peter l. Pell~t, xefe _de equ'i-·; 
po da l=Ab; d~ Universldadeode 
Massachussetts; Khaldun Lufti, 
presidente do Crecente Verme/lo 
iraquiano; Segwart-Horst Günt
her, presidente da G(Jfbes 
Kreutz austriaca; Ta'a Abdul 
Vahid Mohamed, da órgaáizq.
cion de Mulleres lraquianas; Sa
ad Hamid , do Centro para os Qi
reitos Económicos e. Sociais· de 
Palestina e Patrick Brunot , do 
Tribunal de Ape!ación de Paris. + 
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Q Vice~presid~rite belga 
implicado na rede 
de pederástia · 

O vjce-primeiro' ministro do 
Governo. belga, Elio D.i Aupo, 
apare·ceu implicado na investi
gación policial sobre a rede de 
pederástia que provocou unha 
tormenta política no Estado e 

· trouxo consigo numerosas 
manifestacións. Aresúltas da 
i_nvestigación policial,· o parla
mento ·constituiu un ha . 
comisión especial' par~ deter- · 
minar a-impliéación de Di Au
po; quen asegurou que son 
fa.Isas as· im'putacións e agra
deceu -a investigación policial · 
pórqué 9einonstrarán a súa 
inocéncia. Como consecuén
cia da criazón da comisión es
pecia,!, o vice"priríreiro·ministro 
poderia perder·a inmunidade 

· parlamentária par~. poste1for
mente, ser incriminado nun 
pro~so xudicial: • 

Portugal semp~ financiou 
ao nóbel Ramos·Hortq 

O Estado portugués ten ' 
financiado, desde 1989, boa
parte das actividades de nó
bel Ramos-Horta e doutros 
activistas da causa do · _ 
Timor-Leste.--Os canos sal-
. ron. de forrÍ)a aisc::reta, até 
1992, dQ Fundo de Compen
sa9óes Pessoais, e 
posteriormente do Fundo · 
para. Rela9óes . . 
/nternacionais. A idea da 
criazón dunha fundación fi- · 
nanciada polo Estado portu
gués nacera hai dous anos, 
~inda que .de momento non 
hai .consignación f>rzamen
tária para criar un 
organismo-que serviria para 
realizar accións 
diplomáticas con vistas a 
defender a sobernia 
nacional do Timor-Leste.+ 

NA-OTAN E O SEU SIGNIFICADO . Estados Unidos veta· a 
reeleición de Butros Gali 

A "comunicación" do Governo ao Congreso 
para debater a integración. plena na OTAN 
non tiv9 desperdício. Mália recorrer a eufe, 
mismos e encobrimento , non se ocultan no 
documento as funcións e fins da organización 
militar e o papel do Estado Español, de saber, 
mos ler. 

A má conciéncia aboia na fraseoÍoxia propa, 
gandistica. Queren conveneer,nos de que é 
_µnha organización "renovada", pero segue a 
ter ~n carácter milifaris.ta, agresivo e represi, · 
vo. E ·a continuidade, en contrapesos, dunha 
política avellada, empeñada en manter a orde 
xerárquica do imperiali5mo, bautizada agora 
como "nova orde internacional" . 

O Governo español asume, entusiasta, que 
cada quen debe ocupar, nesta alianza, un Pª' 
pel adecuado á sua "importáncia" . Non é , 
pois, unha relación igualitária. Nun mundo 
en;.. situaclón crítica, negativamente interna, 
cionalizado precisarnente po.lo núcleo duro 

FRANCISCO RODRIGUEZ 

da OTAN, opta, se por atrincheirar unha zo, -
na que e utoproclama como zona de "ver, 
dadeira estabilid'ade" e "s.eguridade colecti, 
va", visión tan idíliéa como egoist·a, que -se 
asenta na tese de que o centro capitalista e 
imperial debe defonder,se da ameaza e perigo 
da periféria' "bárbara", e .de todo intento de
transformación interna do sistema. Non 
existe hoxe contrapeso doutro bloca militar . 
potente, pero a O.TAN fica xustificada como 
"defensa colectiva" que se configura "para 
abordar novos riscos, de natureza múltiple e 
intensidade menor". É dicer, riscos internos 
e externos aos membros da OTAN, que debe 
enfrontar o sistema imperante, con inxerén, 
cia, intervencionfsmo e represión militar:, 
onde sexa preci o. 

A organización militar xerarquizada do sisr~: 
ma imperialista, en reviravolta cínica, aparece 
cbmo arma de paz a nível mundial. En expre, -
sión tecnocrática-encubriClora, aparece como 
instrumento de "xestión de crises baixo a 

'· 

ONU ou a OSCE". Coa cob~rtu(a dunha 
ONU controlada e manipulada , fai,se política 
intervencionista sob o lema eufemístico de pa, 
cificación. Consuma,se, deste xeito, a inver, 
sión da realidáde. · 

Porén, fica Claro, no texto da "comunica, 
ción", que a OTAN- como xendarm.e inter, 
nacional, está hexemo'r:izada polos USA. A 
"nova" OTAN reforza, consecuentemente, 
'
1
0 vínculo trasatlántico da UEO". É o He, 

misfério Norte do grande capitalismo 'trans, 
nacionalizado o que se defende, atrincheiia e 
lex itima como gara!}te da orde criminosa 
contra a Humanidade sofiinte. O Estado Es, 
pañol debe ser a barreira defensiva e ofensiva 
fr?nte ªº mun,do ~rab e, en particular, e o 
africano, en xeral. E esxa política beneficiosa 
para as nacións do Estado Español e para a 
Humanidade? Como perguntou o meu com, 
pañeiro Guillerme Yázquez no debate parla, 
mentar, quen son os initnigos do que ternos 
que nos defender?• 

Nos Estados Un.idos non gus
tou ·o mandado do secretário 
xeral das Nacións Unidas, Bu
tros Gali , que agora remata, 
tras cinco anos, porque 
desenvolveu :unha política a 
prol da.independéncia deste 
organismo e contra a tutéla 
que pretendian· impar os 
EEUU. Por esta razón, o 
governo de Bill Clinton quet 
facer uso do veto para imp~dir 
algo que é un clamor entre os 
páíses do Terceiro. mundo 

· -m·aioritários -na ONU-, que é 
a reeleición de Butros 0 ·a1i. 
Cama consecuéncia do veto, 

' do que poden facer uso cinco 
estados: Estados Unidos, Chi
na, Rúsia, Reino Unido e 
Franza, éstán a producirse ne
gociacións entre estes paísés. 
Os Estados Unidos, para 
lavarse a cara diante do Ter
ceiro mundo, postulan ao ga
nés Koii Anan. + 

,,. 
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Cuba ten -hoxe- 62 
mil médicos, a taxa 
per capita máis alta do 
mundo. A mortalidade 
infantil é do.8% (60% 
antes da revolución), 
igual á dos Estados 
Unidos_.-Nos último~ 
anos os científicos 
cubanos criaron unh;i 
_vacina contra .a 
meninxite, outra -contra 
a hepatita B. Vencieron 
miles de unidades a 
Brasil : Outros paises 
teñen medo a mercar, 
polo bloqueo . .Pero 
insistir nisto empiora 
as causas. Molesta o , 
orgullo cubano, a 
soberania. 

Puerto Rico esta 
mellar. Un estado libre 
asociado. Con 
emigrantes en Harlem · 

_ (o antigo bairro negro), -
vivindo· da prostitución, 
do tráfico de drogas e 
das pagas por ter 
perdido o brazo ou a 
perna en Vietnam. 
Puerto Rico tivo a 
proporción máis alta 
de soldados naqúela 
guerra. 

Henry Kamen, 
famoso polo seu 
traballo sobre a 
inquisición, ven de 
escrebir unha: 
biografia de Felipe 11. 
Daquela non existia 
exército español, 
afirma. Na batalla de 
San Quintín só o _12% 
eran españois, o resto 
alemáns e 
holandeses. Ese feito 

, e outras tantos forma 
parte da "habitual 
mitolo~ia -
nacionalista". "España 
non era un país, 
senón-unha 
confederación-de 
Estado~. O español 
non existia máis alá 
das localizacións-
X.eográficas". Para -
que non se moleste o 
entrevistador, Kamen 

1 _ engade:_ ':lgt,1aJ ';. 
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Ricardo Palmás 
desde Bós Aires 
"Lonxanía ... será -agora lonxa
nía?" Asi perguntaba Palmás no 
prólogo do libro:homaxe "Lonxa
nía" de Eisa Femández no trio 
mes de Xuño do 1965 pouco 
tempo logo da 
sua prematura 
morte . Pasa-
ron anos de Os galegas da 
traballo e adi-
caci ó n diste emigración 
perioaista, in- desexabamos 
vestigador, 
sociólogo, ga- repousara en 
·1eguista, a un- terra galega no 
ha tarefa cul-
tural, rnultifa- • Panteón do -
cética, coe- Centro Galego. 
rente,· profun- · 
da, co norte Mais os 
sempre posta 
na Galiza. Ho
x e despedi
mo-nos del na 
sua derradeira 
peregrinaxe. ·_ 
O mistério da 
emigración 

amanuenses do 
poder non-o 
fixeron posíbel 

dos galegas é moi difícil'de com
prender. O arquetipo mais notá
bel do noso ínconsciente colecti
vo é emigrar e sempre voltar á 
T erra-Nai. Non importan as máis 
difíciles tarefas que leváramo~ 

- no naso-paso mundano. 

Misteriosamente, Ricardo Pal
más , quen traballou, amou e 
comprometeu o seu andar pen
sando na Galiza, vivindo nela 
nembargantes o país no que ha
bitara, repousa hoxe, definitiva
mente, no seu Bós Aires natal. A 
marte sorprendeu-no no aeropor- -
lo de Londres o 1 O de Novembro. 

Seus amigos de Bós Aires, 
aqueles que cóñecian a sua la
boura, todos os que pensaba- · -
mos coma il sobre o futuro da 
nosa Pátria e aqueles-que con-· 
servan os ideários dunha emi
gración comprometida, estaba-
mas presentes na homaxe diante 
dos seus restos mortais pr~sidi
dos pela bandeira branca e azul. 

Os galegas· da emigradón dese
xabamos repousara en terr-a ga
lega, baixo as n:iagníf-icas pedras 
de Asorey no .Panteón do Centro 
Galega de Bós Aires. Mais-os 
afiliados da "galeguidade", os 
amanuenses do poder, os cria
dos na servidu'me das oraes, "os 
grotescos escribas" daquil ,¡Aris
tides Sifveira", .non-o fixemn ·po
sibel. Mália a debruzada colecti- · 
vidade g~.lega de Bós Aires!! - · 

A NOSA TURA 

Resposta a 
Francisco Salinas 
En relación coa carta asinada 
por Francisco Salinas no último 
número 'deste semanário,. a Co
misión Científica a quen a AS
PG e A Nosa Terra confiaron a 
dirección da obra Historia da Lí
ieratura Galega, q~ere facer as 
seguintes aclaracións: 

1.- A concepción e programa
ción desta história da literatura 
galega en fascículos e as res-

-pectivas obras que a ilustran, así 
· como a sua concreción prática, 

xa evidente após de doce entre
gas, non deixan lugar a dúbidas 
sobre cal é o critério empregado 
na definicióf! do que é literatura 
galega: aquela escrita no noso 
idioma. Por outra parte, todo o 
primeiro fascículo está adicado á 
explicación deste critério COl'J ar
gumentos non só filolóxicos . Non 

cabe, pois, confusión a este res
peito. Non existe nengun indício 
de que se intente abrir debate al
g un sobre unha problemática 
que este Co-
mité Científico 

- así como os 
colaboradores Qulzais poidese 
e colabora-
doras teñen 
dabondo claro. 

2.- O libro 
q'ue ilustra o 

_ -fascículo nº 12 
sobre "Litera

sermáis 
correcto que 
todos os textos 
en español 
figurasen nos 

tura feminina e anexos 
feminista do 
sécul-o XIX " 
está feito cun _ 
critério temático por razóns de 
oportunidade informativa, critério 
discutíbel. Os moi poucos textos 
en español que contén, de escri
tores e escritoras do naso país, 
figuran coa adverténcia de que 
se incluen polo seu papel escla
recedor en función da temática 
tratada. No caso da escrita rosa
liana, simplesmente é para que 
se poida ler correctamente o seu 
Conto_gallego. Nos outros casos, 
todos, agás un de Sofia Casano
va que se inclue na sección de 
"Homenaxe a Rosalia", van en 
Anexos á parte para non criar 
confusión nengunha. Foron tra
ducidos ao galega textos que es
taban en francés ou en inglés no 
seu orixinal. Deixaron-se no orixi-

- nal -español os de Feixoo, Dna. 
Fmilia Pardo Ba,zán , Manuel 
Castro e Mercedes Bieito, non 
por ser literatura galega, senón 
polo seu valor histórico-docu
mental para entender e valorar- o 
feminismo en Galiza. 

3.- Admitimos que quizais poi
·des_e ser máis correcto -que to
dos os textos en español figura
sen' nos anexos mália á adver
tencia claramente feita na nota 
preliminar, de que figuran só po~ 
lo seu valor documental, non por 
ser literatura galega. Porén, sur
prende-nos .que traba,llo cultural 
de tal embergadura, colectivo, -

t , r ' "' • • 
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· novidoso e necesário, provoque, 
non esperados comentários críti- · 
cos ou dúbidas sobre a súa me
todoloxia, o que seria normal e 
proveitoso, senón unhas suspei
tas tan infundadas e unhos xui
zos tan desproporcionados so
bre supostos bilingüismos har
mónicos como os que expón o 
profesor Francisco Salinas.• 

X.R. FREIXErno MATo ... x.M. 
MILLAN OTERo ... M. REI 

ROMEU ... F. RODRIGUEZ 
SANCHEz ... L. TATO FONT AIÑA 

(COMISION CIENTIFICA 
DA HI TORIA DA LITERA TURA 

GAtEGA) 

A Francisco Carballo 
Agradezo for:ldamente a longa 
reseña que vostede fai ao meu 
libro , Peregrinos esgrevios a 
Compostela (neste periódico, 
datado 31-X-96). Perm ítome 
apontar, que a referéncia á pe
regrinaxe do Papa Xoan Paolo 11 
achase nas páxinas 332-333 do 
citado libro, comprobábel na fo
tocópia que adxunto; asemade 
a miña referéncia ao mosteiro 
de Samos está refletida nas pá
xin9s 166-167, das que tamén 
acompaño fotocópia. Os meus 
mellares saudos.+ 

M'C. NOVOA GONZALEZ 

Pontevedra Fulget, 
Pontevedra 
bota chispas 
"Púxose aquí en dúbida o intere
se que a Xunta de Galicia, o inte
rese que o PP ten no campus de 
Pontevedra. E eu queria desde a 
tribuna insistir no feito de que a 
Xunta governada polo PP ten un 
interese no desenvolvemento do 
campus universitário de Ponteve
dra que é evidente e manifesto". 
Estas son as verbas pronuncia
das polo deputado popular, lriba
rren Fernández, no .parlamento 
de Galiza o 22 de Marzo do 95. 

Eu pergúntome que significado 
terá a palabra interese para cer
tas persoas. A realidade é que a 
pesa-res do interese da Xunta 
polo desenvolvemento do cam
pus de Pontevedra, a situación 
deste campus é a mesma. 

O prometido edifício de Ciáncias 
Sociais segue a ser unha pro
mesa, outro tanto pasa co de fi
sioterápia, e por suposto non es
quezamos aos mártires de filolo
x í a' galega, 
que teñen que 
impartir clases 
nunha aula de o prometido 
emprestado. eclifício de 

Ciéncias Sociais 
segue a ser 
uoha promesa, 
outro tanto pasa 
code 

Todos estes 
e-s t u d a n t e s 
que están a 
s.er vítimas 
dunha defi
ciente. infraes
trutura univer
sitári a pagan 
as mesmas fisioterápi~ 
tasas que cal-
que ra estu-
dante doutro campus. Acaso 
non teñen direito a exixir as 
mesmas condicións, en resume, 
un campus digno? 

Parece· que entre uns e outros, 
estanse a pasar a bola. A Xunta 
que se o.tema é. respom;abílidade 

... ' . 
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Quen .era Francisco Franco? 

Miguel Chapela Luís Martínez Carme Díaz Francisco M. Peleteiro Manuel Chorén 

Estudante Estudante Estudante Estudante Estudante 

~ 

Un ditador de hai vinte 
anos . Eu non nacera , 
pe ro segundo os meus 
pai era un tirano. Pero 
tamén din que cando es
taba el non habia roubos 
e agora s i. Algunha 
xente ere que foi bon , 
eu non vivin a sua dita
dura. Outra xente di que 
non , qu e e ra ruin. _Na 
m iña família meu avó 
foi á Guerra do 36, pero 
na ca a non falan diso. • 

Un señor que impuxo un
ha ditadura, que a sofreu 
toda España e que foi 
moi dura. Sei todo isto 
pola xente maior que , 
cando escoita quejxarse 
de como estarnos agora, 
di que quen fala así non 
sabe o que é viver con 
Franco. Na miña casa de 
Franco moito non se fala, 
pero os meus avós sem
p re din que oxalá que 
nunca vol te esa época.• 

Un que mandou nunha 
ditadura que houbo en . 
España. Hai xente que di 
que era bon e xente que 
era mau. Algo me sona 
de que houbo unha Gue
rra en 1936. Escoitei fa
lar de Franco aos meu 
país e aos meus avós, e 
cada quen ten unha opi-' 
nión diferente de como 
eran as coúsas con el. 
Persoalmente a min non 
me gostan os ditadores. • 

Franco era un fillo de 
puta, é algo que din to
dos os maiores, os meus 
pais .e a xente maior en 
xeral : Con el non podias 
opinar, non podías facer 
nada, estaba contra a li
berdade de expresión, 
non tiñas direito _á reu
nión. [Non asócia a 
Guerra do 36 e Franco] 
Ainda que ultimamente 
aos xóvenes non nos en
sinan ese tipo de cousas. • 

Franco era un ditador 
que gañou a Guerra do 
36 e que governou até _o 
75 e a transición. Entre 
a xente maior hai quen 
di que non era mau e 
xente que di que non era 
bon. A min us ditadores 
non me gostan porque 
sempre mandqn para be
neficiarse eles mesmos, 
c_oid-o que o mellor é 
unha democrácia, ·pero 
iso é moi subxectivo. • 

da Universidade de Vigo, esta e o 
Concello e Deputación de Ponte
vedra que é responsabilidade da 
Xunta E así andamos por aquí en 
Pontevedra, á espera de que o fa
moso decreto do 22 de Marzo, 
aprobado no seu día por unanimi
dade se cumpla. Inda ·que para 
ver se bulen un pouquiño, ternos 
organizada unha folga o vindeiro 
Xoves 21 de Novembro na que 
van postas as arelas de todos os 
que traballan porque o campus de 
Pontevedra vaia para adiante.+ 

CAF 
(PONTEVEDRA) 

Abstención eleitoral 
-nos EE.UU. 

lmaxfnese que existe un país 
onde lle tan ver á xente a ex
trema necesidade de escollar 

entre uns produtos. lmaxínese 
que exista unha campaña or
questada e traballada minucio
samente desde todas os méios 
de comunica-
ción para que 
elixan, facén
qolles ver que 
nesa eleición 
se xogan a vi
da e o bene-
sar. 

lmaxfnese 
que o segui
mento desta 
eleición se 

Osprodutos 
deberian ser 
retirados do 
mercado por 
ineficaces 

presenta neutros paises coma 
primeira nova ate a saciedade. 
lmaxínese que odia no que as 
persoas dese país teñen que 
escoller é o idóneo, s.en impe
dimentos de ningunha caste . 

lmaxínese que, ainda asi, mais 
da metade da xente dese pais 

fai caso omiso do bombardeo 
publicifário. Coma consecuén- · 
cia léxica o resultado da cam 
paña só pode ser considerado 
coma un enorme fracaso, os 
produtos deberían ser retirados 
do mercado por ineficaces e re
xeitados e os responsábeis da 

• campaña 9epostos. 

lmaxínese que todos os méios 
de comunicación obvian tal 
fracaso e presentan o produto 
máis escollido coma primeira 
nova mundial; imaxínese que 
incluso neutros paises se pre
senta esta eleición coma a no
va mais importante e partici
pan na ocultación do fracaso 
en previsión de futuras campa
ñas publicitárias da mesma 
magnitude nos seus respeiti
vos países.+ 

EDUARDO LoRENTE 
(VIGO) 

A 
EDICIÓNS 

·ABOSAURBA 

Tardofranquismo 

Cecais as miñas conviccións filo
comunistas non sexan á atalaia 
máis axeitada á que rubir:. para 
ollar a· história e tencionar enten
der o porqué de tanta ocultación, 
tanta parcialidade e terxiversación 
do naso pasado recente. Se o 
que perseguían era coutar a súa 
envelenada semente de ódio, 
após sesenta anos do abrollar 
diste Estado, a miña avoa, viúva 
duri exilado económico inretorna
do, sigue talando en voz baixa e 
tono clandestino, cada vez que 
seu neto a inquire sobre cues- . 
tións que a ancián prefiririra que o 
neto non perguntase. Acaso o 
medo non vai sempre da man do 
ódio? Que poden agardar de min 
os que utilizaron o primeiro para 
facerse respeitar? Dirán que ódio 
pantasmas, pero eu sei que non, 
e o único que a muitos impide si-

CANTINA 
MEXICANA 

RUA-MARTIN ·coDAX 
VIGO· 

1 
1 
1 

sucedia en Fráncia. 
Nos séculas XVI ou 
XVII tan só unha 

1 minoria ele franceses 
1 talaba francés". 1 
1 

1 
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Informan sobre o 
prémio a Manuel 
Rivas. Segundo El 
Correo Gallego a 
obra galardonada foi 
Que me quieres 
amor?. Segundo-O 
Correo Galega o 
prémio foi para Que 
me queres amor? 
Bili_ngüismo .. · 
harmónico. 

Anécdota verídica. 
Un policia quéixase de 
que á sua tilla' lle 
manden ler un libro 
"en.galega". -
Pergúntalle a unha 
muller que coñece. "Ti 
que es profesora, que 
che parece?" "Home, 
o galega· estúdase en 
todas as escalas!'' 
"Pero é que llo 

.mandan ler 
obrigatório", retruca o 
policia. A profesora, 
po~ curiosidade, 
perguntá de que libro 
se trata.-"Pois aí, tes. 
Isa é o piar. Un libro 
en galega e por riba 
de vacas;'. "Pero 
lembras o título?", 
inquire a profesora. 
"Ben non o sei, pero é 
algo así con:io de 
moitas vacas". 

En letras grandes de 
titular din que o 
testigo contra os GAL 
recibiu unha 
"malleira". En letra 
p·equena que foi 
"violado e torturado". 
Estas sutis distincións 
veñen no libro de 
estilo, no apartado do 
politicamente 
correcto. 

Nalgunhas tertúlias 
piden unha reforma da 
lei eleitoral, para 
quitarlle poder a 
bascas e cataláns. 
Pero iso requeriria o 
voto de CiU. Os 
tertulianos non cairon 
na canta e o 
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1 cada máis tora de 
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tono. 

Nas principais 
estradas de León e 
Paléncia hai 
barricadas. Suben 
columnas ·de fume e 
cheiran os neumáticos 
queimados. A protesta 
mineira é tratada con 
respeito. Me réceo. 
Cando os mariñeiros 
do· Morrazo tan o 
mesmo, • Diz Guedes, o 
conselleiro, brua, 
calúmnia, difama, 
patea nas alfombras, 
chámalles terroristas é 
inventa que en Galiza 
hai unha .trama de 

1 Jarrai. 

· Di Ana Botella, nl!nha 
entrevista en TVE, que 
o seu home, na 
cociña, só sabe· facer 
bocadillos. Pero seria 
demagóxia acusar aos 
homes da dereita. Na 
esquerda tamén 
sucede, ainda que se 
cadra con menos 
fachenda, con máis 
.vergonza.+ 
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nalalos por centos é o feito de 
non tirar gusto da espiral de vio
lencia á que en ocasións se nos 
invué e na que outros se instala
ron xa, enquistados á esquerda 
dista_ deficitária democrácia,. se é. 
que España merece tal nome, 

Mais, hai, algo de igual importán
cia que non · pode fuxir da percep
ción dos meus coetáneos, se algo
hai neles de nacionalistas: após 
dezanove. anos da restauración 
das liberdades individuais, nas 
escalas síguese ocultando . a his
tória, e con isa propiciándo que os 
infúndios que a :reacción espallou 
sobre a 11 República sigan circu
lando entre a nasa xeración. O 
tardofranquismo, na súa inmensa 
vontade conciliadora, sigue máis 
empeñado na estilización da 
mentira erguida en corenta anos 
de- ditadura, ca en impedir que a 
história se repita. Así dormen en 
paz, mentres os cabezas rapadas 
do" seu signo, e outros menos do-
ados de identificar, patrullan as 
rúas coidando de que o noso san
gue non se infecte do sida dos 
maricóns, da baixeza magrebí ou 
do retraso mental negro, a parte 
de velar pola conservación dos 
nosos ·postas de~traballo. 

Eu acredito en que iso ten bas
tante que ver con que nen aos 
nasos pais, nen a 11ós, nos foi da
do saber causas da .importáncia 
de-.que foi· Franco e os seus os 
que comezaron a guerra, ·e que 
ista estoupou a poucos meses da 

. limpa vitória eleitoral das esquer
das, que morreron un millón de 
persoas, que só contando os que 
tiveron que pasar polo triste trá
-mite dun xuízo inverosímil, e nal
gúns casos xa rematada a gue
rra, foron asasinadas trinta mil 
persoas, dando cos seus ósos na 
cadea 250.000, sen outro delito 
ca pensaren difer~nte; que todos 
os seus esforzos foron desde un 
princípio encamiñados ao exter
mínio do inemigo, e que baixo a 
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Gonzalo o abandono da· prod.ución, men
tres se institucionaliza o deterioro 
do médio, queimando o que po
dería ser un· grande recurso eco
nómico e alternativa laboral para 
centos de galegas (Que foi da Ini
ciativa Lexislativa Popular compa
ñ e iros? Para 

súa batuta o españoliño (segun
do fontes tan pouco sospeitosas 
de socialismo coma o Banco Bil
bao Vizcaya) non recobrou o ni- . 
vel de vida do trinta e seis ate ca
se meados dos anos cincuenta. 
Claro que ainda hai . quen · por ig
noráncia ou interese sigue atrj,. 
buíndo toda· ista fame ªº ouro 
que Negrín mandou· para Rusia, 
disqué catrocentas toneladas. 
Mais, en todo caso, coido que to
dos convimós 'eh ·que a xuventu
de se lle debería ensinar o por
qué de que en España á meiran-

.QU~ (,U@A? 

Ó'·-~\-OQUE:, HOJ 
! cJ! .. &LOQCJE- !! 

de parte da xente lle resulte unha 
ofensa o calificativo de dereitoso. · 

Gastaría de talar cos meus pais 
de Manuel Antonio ou Pirandelo, 
de dispoñer do coñecimento do 

: pasado· para entendelo sen cen
• suras, de ser libre nas rúas do pa
, í s para amar sen reparos todo 

canto estea ao meu alcance, de 
non padecer atrancos para acce
der aos nasos produtos culturais, 
de non seguir vendo como a xu
ventude do país segue emigran
do, mentres o fáscio subvenciona 

que- tanta slna-
tura? Que pes-
te inmunda se Debéramos 
instalou no no- · 
so parlamen
to?). Mais por 
circunstáncias 
pasadas ou 
presentes, non 
albergo espe
ranzas ao res
peito. 

detraer os nosos 
esforzos dos 
aspectos 
nidiamente 
revol~cionários 
e encamiñarnos 

Nembargan- a loita contra a 
tes, coido que desinformación 
debéramos 
detraer os no-
so s esforzos 
dos aspectos nidiamente revolu
cionários e encamiñarnos a loita 
contra a desinformación progra
mada que o governo impon ; de
nunciando con intelixéncia no to
no e sosego dialéctico as súas 
reiteradas tradicións, poñendo 
máis empeño en formar ás ma
sas ca en instrumentalizalas. Os 
nosos devanceiros serán mellar 
reabilitados e o país normalizado 
para o autogoverno. Eu acredito 
en que isto sería máis proveitoso 
para a construcción da liberdade 
nacional ca seguir na autista re
creación da vida, obra e milagros 
de certos persoeiros . Podemos 
cair no erro de fixar a orixe dos 
nasos males na inmolación dal
gúns dos dignos depositários da 
vontade popular, e esquecer que 
a desgrácia de Galiza é a aldra
xe do seu povo, cuestión que 
non precisa dunha ollada ao pa
sado para nos revelar todo o seu 
dramatismo.• 

ABEL MÉNDES BUXEIRO 
(YlMlANZO.) 
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A NOSA TE RRA GuieirQ· 
CULTURAL Nº 753 

Debate sobre o control lingüístico 
como exercício do podér 

/ 

Exito do V Congresso Internacional da AGAL 

* X.C. 

Os debates do Congreso lnter, 
nacional da Língua Galego,Por, 
tugue a na Galiza amosaron un 
evento con olidado através de 
cinco edicións estábeis cunha 
participación científica de 
primeiro nível. A proxección 
dos debates, nas que sobran.
ceaba a presenza do rumano 
Eugénio Coseriu, amosan un 
movimento reintegracionista 
que perfila os seus argumentos 
no campo da sociolingüística. 

Unha grande parte do temário 
debatido no congreso tiña un 
intere e especializado, sobreto
do no ámbito universitário. 
Sen embargo a releváncia dos 
convidados permitiu que os de
bates das sesións tivesen un 
amplo campo, no que o confli
t:o lingüístico podia ollarse des
de a perspectiva plurinac::ional 
do estado. Esta quinta edición 
tamén rendia homenaxe ao 
lingüista catalán Joan Coromi
nes, membro de honra da 
AGAL. " 

Nunha mesa redonda sobre Lin, 
gua e Poder resumíronse alguns 
dos conceitos de debate social 
abertos sobre a normalización 
lingüística. O membro da Co
misión Sócio-Lingüística da 
AGAL, Pedro Femández-Vel
ho, sim'pli{icou algunhas das 
ideas a debate na custión do 
poder e a língua. Afirmou que 
"o nacionalismo lingüístico, 

que é a avangarda da constru
ción nacional na Galiza, e o 
nacionalismo político ainda fi
can de costas viradas. Non hai 
diálogo e intercomprensión de 
abondo entrambos e ese é un 
luxo que non nos debemos per
mitir". 

Para o directivo da AGAL a 
"dinámica civil e a restauración 
de usos por si só non chega" e 
afirmou que na situación actual 
"toda ás siriérxias son necesá
rias porque para o poder político 
hexemónico. o nacionalismo po
lítico é fundamentalismo atávico 
cos subdiscursos que este mito 
xera". Sentenciou que "o poder 
di que somos terroristas culturais 
e cívicos porque sabe que a lín, 
gua é a anna máis segura contra 
a alienación donoso povo". 

Exer~er o poder 
para normalizar 

O profesor X. Lamuela, da 
Univer-
sidad e 
de Giro
na fixo 
u n h a 
crítica 
de certas 
concep
cións do 
poder 
"exerci ... 
das des
de ideo
loxias li
bertárias Vicent Pitarch. 

e liberais. Pénsase que só ten 
poder unha parte da sociedade 
e que o feito de exercelo con 
intención de normalizar é im
puro. Iso cría un.ha contradi
ción flagrante, porque se o. bus
cas para modificar o statu quo e 
pasa a ser mao cando o tés, non · 
hai. saida". 

Vicent ·Pitarch, mernbro do 
lnstitut de Estudis Cataláns, 
revisou diferen, 
tes afirmacións 

-,-afirmou- e este é máis acti, 
vo canto máis conciéncia teñen 
os falantes. Frente ·a iso-o neoli
beralistno extende a trampa do 
direito natural e a liberdade das . 
línguas para· extenderse e utili, 
zarse. Unha formulación falsa 
que sempre se utiliza contra as 
línguas minorizadas". Un exem
plo d~moledor foi postó por Pi
tarch -para desbaratar esa afir-

. mación·-liberal, "a xente que ar-
. gumenta asi é a 

xa tópicas e a 'O . -.. . 
virtualidade que nac1onalisrno 

mesma que des-· 
pois protesta co 
que consideran 
orzamento míni, 
mo do tnstituto· 
Cervantes (din 
qu~ cinco. mil mi
llóns non abon-'· 
dan). Paga ·a pena 
ver tamén quen 

teñen_: "o poder . lingüístico eºo 
exércese sempre 
através da lín- nacionalismo 
gua; non hai lín- l d 
guas poderosas e po ítico ain 'a 
o u tras irñpo, 
tentes, pero hai-

. nas que chegan a 
instrumentos de 
poder; I'fo perfil 
da democrácia 
do século XXI 
non pode haber 
liberdade sen o 
direito á diversi
dade lingüísti
ca". Neste senti
do Pitarch abon
dou na aparición 
na sociedade ca-
talana de peque-
nos grupos idio-

fican de costas 
viradas e ese é . presiden a Funda-

1 ~ "·· ción de Amigos 
_un UXO que non da Real Académia 
nos debemos · Española: -primei

ro os Re is e .des
pois o Presidente 
_do Banco de Espa-

permitir" . 
PEDRO 

FERNANDEz, VELHO.-· 

- ,, .na. 

Frente ás situa-
AGAL cións de presión 

spbre as línguas 
minorizada·s Pi
tarch reivindicou 

máticos de inmigrantes que re
quiren novas respostas. 

"o protagonismo 
da via cívica" afirmando que 
"a& organizacións de cidadáns 
son a única posibilidade de 
darlle volta á dinámica de mi, "O control lingüístico é unha 

condición .básica para o poder norización". • 

Editoriais 
peque nas 

~ 
' Lms DrÉGUEZ 

~prende -ainda- que a 
alguéñ. tan relacionado coa 
edición e máis a produción li
terárias· se lle ocorr9, dicer que 
sobran as edito riais pequenas. 
A monopolización da cultura, 
como da economia ou outra 
esfera da nosa vida, cria pobre
za. Sempre. Concentrar a edi
ción de obras nunha so.a em
presa leva ao abuso sobre 
criadores, leitores e demais 
axentes relacionados coa nosa 
produción. E non compatibi-li
zá-la cunha etp.presa.púbhca 
que as~gure a edrción do que _ 
"non é rendíbd" ou do que sé 
pode abar_atar para que chegue 
máis aos lettotes, pouco demo
crático e, portanto, pouco mo, 
demo e nada popular. · 

* . . 

a .e ~eri~ de nós, Óseas ql_e 
non estamos nos citcuifos do 
cazo oficialista, sen estas edito, 
riais pequeq.as que ,sosteñen a~ 
bandeira da democratización ·e 
pluralidade da cultura própria? 
Que seria dos nosos escritores
as anatematizados polos 
sacrosantos servidores da nor
mativa lingüística españoliza
dora ou por traballar con temá
ticas e estilos que espaventan 
intereses de cátedra e de clan, 
de editoriais, ideolóxicos ... 
xuntísticos., ao fin e ao cabo. 

~ as editoriais pequenas 
as que "cazan". as axudas eco, 
nómicas públicas ou-s6n-n9 as 
duas grandes con vocazón mb
nopo lizadora? Son estas ou 
aquelas as chamadas a asesorar 
_políticas culturais que signifi
quen ganáncias próprias fronte 
as que deberian ser colectivas? 
Quen delas se pregan ªº rnar
telo sancionador de conduras 
heterodoxas? 

Aa¡s h~i, pola contr.a, un 
ponto clave, un matiz a salien
tar para que as alternativas se
xan favorábeis á cultura nosa. 
Que as chamadas pequenas, no 
canto de desaparecer, como o 
noso amigo quere, se fundan 
nunha soa que poda facer fron

. te a todas as falcatruadas que 
padeCf'n; sempre , claro está, 
que manteñan ese espíritu 
aberro, galego e democrático . 
D.aquela acentuaríamos o plu
ralismo· cultural e acadaríamos 
esa forz'a tan necesária para 
sermos nós . E non cortaríamos 
cabezas. t 

,. 
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•A obra 
de Castelao 
en Terrassa 
A Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega en colaboración co con
cello de T errassa e os Amics de 
les Arts-i Joventuts Musicals or
ganiza unha exposición que do 
16 ao 29 de Novembro dárá a 
coñecer a obra plástica e literária 
de Castelao nesta cidade catala-

na. Pola sua parte, e no mesmo 
concello, o catedrático e deputa
do Francisco Rodríguez dará un
ha conferéncia o dia 23 co título . 
A obra s.oeial e política de Daniel · 
Alfonso Rodríguez Castelao, que 
non será a única que .verse nestas • 
semanas sobre a figura do políti-
co e artista de Rianxo. Dentro 
<lestes actos, organizados pala 
AS-PG, e que reforzan a presen-
za galega en Cataluña, hai que 
reseñar o curso de língua e cultu-
ra galég~ impartido en T errassa 
a partires do 15 de Novembro.+ . .....••.••••................••.••..•...•.•....•...••.••••.•.•••..•....• 

··Teatro 
en Burela 
en lembranza 

.. ' 

de Marisa Soto 

•Novas cademos 
de teatro 
Francisco Pillado. e Manuel Lou
renzo seguen á frente dos Cader - • 
nos de teatro que edita Elsinor Te
atro na Coruña. No número 7, 
apreséntanse duas·pezas ·de W.B. 
Y eats, cuxa traducción corre a 
cargo de Manuel F. Vieites: A oia 
de caldo e{) gato e a lua. Y eats, 

Prémiu Nóbel en 1923, é un dos 
autores que centraron na sua obra 
a cuestión irlandesa, referente na 
Galiza a través de Aritón Vilfar 
.Ponte. O cademo número 8 é A 
proclama, peza ~e Xosé Lois Gar
cia, poeta, en5aista e crítico que · 
reside en Barcelona.• 

111 F alcatruada 
Zine; unha r~vista 
subterránea 
Por vinte pesos.máis a.vontade 
pódese adquiri10 número O de 
Falcatruada 'Zine, unha 
publicación que leva uns meses 
circulando e ·que, segundo os seus 
responsábeis, non ten en proxec
to mellorar a imaxe da mesma 
ademáis de que "non está 
recomendada para fans de Nirva
na, opositores ao corpo da Garda 
Civil, xente que acuda ao 
concerto <los Sex Pistols, leitores 
de Heavy Rock, pastilleiros imit¡i
dores de )im Morrison e demáis 
indes~xábeis" .. Coa promesa de 

que a primeiros de ano estará na 
rua o número l deste fanzine, 
nesta primeira entrega xa se de
cantan póla adicación á música a 
través de entrevistas aos -cataláns 
de Brn.ms, Zenzar, Faite un finger, 
Ruin. Bois e aos madrileños de Ni
veno. Opinión e criación lit~rá
ria completan Falcatruada Zine,_ 

• cuxo contacto é Ramiro Vidal, 
ruado Viouteiro 5, Liáns (A Co

- ruña) CP15179.+ 

• Fundación · 
·da Asociación 
1Galiza ... Bretaña 
O 1 de Decerribro está convoca
da a asernblea fundacional da 
Asociación Galiza-Bretaña na 
parróquia de Bretoña, no conce
llo lucense da Pastoriza. Un de
batesobre os obxectivos e a apro
bación dos estatutos conforman 
os pontos principais do programa 
para ese dia e, se o tempo o per
mite, completarase cunha visita 
ao monte Carracedo, desde onde 

ANOSA TERRA 

se outean as terras de 
asentamenfo dos emigrantes bre
tóns. Bretaña foi, segundo 
alguns historiadores, capital dun 
antigo arzobispado que nasceu 
debido ao trasvase de povoación 
bretona desde as Illas Británicas. 
Para máis información ou confir
mación de asisténcia está o nú
mero de teléfono 981-231523.+ 

• Certame 
literário 
Manuel Murguia 
Chega a sua VI edición o certa
me literário Manuel Murguia, que 
convoca o concello de Arteixo. 
O escritor Henrique Rabuñal se
rá o encarregado de coordenar o 
concurso coa colaboración da 
Asociación de Escritores en Língua 
Galega. Admírense, até o 1 de 
Marzo, relatos de entre 15 e 30 
fólio que deben er pre entad 
no concello por catripli:cado e 
baixo plica. O fallo darase no 
mes· de Maio de 1997. • 

O colectiv'a· cultural Buril cele
bra o X aniversário das Xor'ladas 
de Teatro en Burela que este ano 
queren render homenaxe á 
recentemente falecida Marisa 
Soto, actriz que pasou pola vila 
de Lugo participando en várias 
representacións teatrais das xor

A profesionaliza~ión dos escritores depende do mercado e do país 
nadas. Odia 15 tivo 
lugar a apertura pú
blica das xomadas 

·a inda que as repre
sentacións non che
gan até o dia 21 e se 
desenvolverán até o 
24. Ladraremos do 
grupo Ancora Teatro 
abre o Xoves 21 se-

guida o Venres de A secreta obs
cenidade de cada dia, de T alia Te
atro. O Sábado 23 -os espectado
res poden ver Bailando en verán 
de Espello Cóncavo e pechan as 
xornadas o Domingo os 
integrantes do grupo de teatro 
infantil do Kikilimón que repre
sentan A cocifía do chef. 

Desde o colectivo Buril, fundado 
en 1983, sernpre houbo unha es
pecial atención para o teatro co
menzando a andaina das xoma, 
das no ano 1987 "co obxectivo 
de achegar a arte dramática .pro
fesional ao público das pequenas 
localidades, afastadas xeografi, 
camente dos núcleos urban.os, os 
únicos que naquela altura 
podían disfrutar deste tipo de es, 
pectáculos". Ademáis, os 
responsábeis das xomadas sina
lan o apoio prestado aso grupos 
amadores de teatro.• 

Unha mesa con representantes 
dos escritores en galega, catalán, 
basco e español analisou a situa
ción profesional dos escritores 
dentro das xomadas sobre pro
priedade intelectual organizadas 
pola Asociación de Escritores en 
Língua Galega (AELG) xunto 
con CEDRO coincidindo na ca
se total auséncia de persoas qu·e 
se adiquen exclusivamente á es, 
crita e na necesidade de fortale
cer C!S asociacións profesionais 
para defender os seus direitos. 

Por parte dos escritores bascas, 
Paco Ariste puxo sobre a mesa a 
case auséncia de escritores que es
tén a viver unicamente dos seus 
libros. "Só ternos tres e para iso un 
é Bernardo Atxaga que foi desco
berto polos españois" dixo, para 
logo afirmar que a escrita se 'con
verte nunha actividade á marxe 
do tempo adicado á xomada la-
. boral, nomeadaffiente no caso de 
ensinantes, ou se combina con 
outras o'cupacións como á tradu
ción. Distinguiu tamén no ámbito . 
das editoriais bascas aquelas que 
teñen "carácter comercial das que 
son militantes" e priman as edi
cións de obras de interese para a 
recuperación histórica polo que os 
escritores teñen con elas unha re-

Lois Diégue:z: nun intre da sua intervención. 

lación especial, xa que segundo 
Ariste "deben poder vivir do seu 
traballo, pero parece_ unha falácia 
afirmar que depende só do merca
do xa que tamén está a situación 
do país no que escrebe". 

O momento polo que está a·pa
sar a ·língua e,a cultura galega 

· tamén foi o elemento fundarnen
. tal no discurso de Lois Diéguez 
para falar da profisionalización 
dos escritores. Na sua opinión, a 
posición dos escritores está "pa
rella ao destino da língua e unha 
situación como a que padecernos 

· de españolización dos m~ios in-

A PANARO 

tertire na profisionalización". A 
exclusión de nomes no mundo 

-da cultura por parte do govemo 
da Xunta que só estaría a "po
tenciar aos mesmos de sempre, 
ao cupo do cazo" -"unha idea 
boa como a a da AELG de que 
os escritores apresentaran a sua 
obra polo país convértese nunha 
práctica mala coa selección que 
se fai desde a conselleria" dixo
e a auséncia dos escritores dos 
meios de comunicación serian os 
signos dunha situación que só 
vai mudar para Lois Diéguez se 
"hai un govemo que dignifique o 
país e a língua". 

CAlYIIÑANDO COA :HISTORIA 

As Guias de A N osa .Terra 
.. 

axúdannos a· coñecer o país 
Pc{ta levar,no peto~ sair a percorrer as rotas de Galiza 

Sesenta páxinas a toda ·cór con pla~os, fotografías, gravados, 
debuxos e suxerencias para o camiñante. 

XA Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRARIAS Á 600 PTA. 

Maís información no Teléfono (986) 43 38 30 

Por parte dos cataláns, Xúlio Ri
cardo Trigo, preferiu falar da ne
cesidade de profisionalización 
das próprias asociacións de escri
tores pasando a primeiro plano a 
sua "eficácia na administración 
dos recursos e na proxección na 
sociedade" . Despois de dicer que 
mesmo se poderia chegar a ins
taurar unha cota por preséncia 
en actos públicos para os escrito
res, Trigo demandou que as ins
titucións "deixaran en mans dos 
editores a publicación de libros 
que nestes momentos ó están 
enchendo armacéns", Fixo a i
mesmo unha crítica ás grande 
editoriais só preocupadas por b
ter dividendos económico e en 
maior sensibilidade á hora de pu
blicar obras que non van ter un
ha acollida maioritária. Na me -
ma onda, Ramón Sánchez la, 
mentou a concentración finan
ceira dos grupo editoriai que 
teñen comu único obxecriv 
b nefícios para que e tán a "re
baixar porcentaxe de dereito e 
fal ifican as tirada en dar cifra 
reais de vendas". Coincidir n to
dos na necesidadc de fi rralcce
mento da a ciación d e cri
tores, que, corno no cas galego, 
e definen na ua condición de 

pro fis ionais. + 



ANOSATEBRA 

Mil 
. 

primaveras 
no ceo 

Título: Unha liña no ceo. 
Autor: VV.AA. 

Editorial: Edicións Xerais. 

En este ano de boaventura, a 
andaina da narrativa galega vén 
percorrendo camiños frondosos 
que repousan ao camiñante con 
fontes de augas saborosas e fres, 
cas. De tanto o dizer, temo que 
xa me deveña· en tópico: un de, 
ses cópicos da autogabanza que a 
literatura galega tivo que gozar e 
sofrer en anos nos que todo era 
pouco á hora de estimular o 
achegamento ás letras pátrias, 
ou, simplemente, de animar ao 
criador. Mais hei de insistir e 
noutra ocasión farei recento dos 
méritos que ral aseveración ava, 
Lan. De momento vai como re, 
cordatório o merecidísimo Pré, 
mio con que foi distinguido Ma, 
nuel Rivas por esa marabilla de 
¿Que me queres, amor? E o pró, 
prio debe ser dita para Fina Ca, 
salderrey. E non e esqueza que 
outras obras e outros autores 
puideron ser eleitos con tantos 
merecementos como os rnencio, 
nados, e o dita non é menospre, 

Margarita Ledo, Ramiro Fonte, M" Xosé Queizán, Alfonso A. Cáccamo, Ursula Heinze, 
Manuel Forcadel~, Bemardino Graña e X.L Méndez Ferrin. 

zo nen do Rivas nen da Casalde, 
rrey, mais si constitue xusta ·va, 
loración dunha realidade inne, 
gábeL Este ano non se trataba 
de saber cal era o maís rico no 
mundo 'dos pobres, houbo a sor, 
te de que habia moitos ricos. 

Acontecemento que non se po, 
de pasar por alto é a conmemo, 
ración dos 1.000 títulos edita, 
dos por Xerais. Para conmemo, 
ración tal, artellou a empresa 
-do 22 ao 26 de Outubro
unha semana adicada ao estú, 
dio da realidade e perspectivas 
da literatura galega no marco 
da cal foi presentado o Yolume 

LUnha 

IÑA 58 
G no narradores 

GALEGOS EO 1979 - 1996 

nº 1.000 da editorial: Unha liña 
no ceo. 5 8 narradores galegas. 
1.979,J .996. Un coidado volu, 
me ao que contribuen 58 na, 
rradores, vinculados a Xerais 
dun ou doutro xeito, con rela, 
tos por eles escollidos e ás ve; 
ces inéditos. En si, é un deses 
libros que non teñen desperdí, 
cío aínda que a calidade sexa 
desigual. A orde alfabética ser, 
viu de critério á hora de dispo, 
ñer os relatos: comezamos con 
Xavier AÍcalá e rematamos con 
Andrés A. Vila a leitura de es, 
tes 58 relatos que ofrecen. imha 
interesante panorámica da na, 
rrativa actual e, ainda que sexa 

Xavier Alcalá 
Marilar Aleixandre 

Fran Alonso 
Alfonso Álvarez Cáccarno 

Anxo Angueira 
Xosé Ballesteros Rei 

Xoán Bemárdez Vi lar 
Darío Xohán Cabana 
Xosé Carlos Caneiro 

Ramón Caride Ogando 
Carlos Casares 
Xosé Cenneño 

Xosé Cid Cabido 
Alfredo Conde 

Xosé de <Zora 
Xabrer P. Docampo 

Xosé Femández Ferreiro 
Franciscó X. Femández Naval 

A-gustíO Femández Paz 
Ramiro Fome 

Manuel Forcadela 
Camilo Franco 

Víctor F. Freixanes 
Camilo Gonsar 
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aleatória e inc0mpleta eríxese 
na maior antoloxia da narrati , 
va actual. Estas 584 páxinas 

· que estamos a comentar debe, 
rían coriter aqueles relatos dos 
que os auto, 
i:es están es, 
pecialmente 
satisfeitos, Un dós 
pero a satis, 
facción do maiores 
autor non atractivos 
ten porqué débese a que 
con levar a sexa cada 
maior bri, 
llantez for, narrador 
mal. Velai antólogo de 
que tampou, · 
co é esta un, 81 me.sll}O, 0 

ha compila, que é 
ción dos me, inmellorábel 
llores relatos .. fonte para 0 
de cada au, 
tor, pero non 
se esqueza 
que cando os 
escolle ron 
por algo foi e 
non é este 
un dado ca, 
rente de im, 

coñecemen, 
todo mundo 
interior de 
cada un 

portáncia e debe ser observado · 
· á luz da particular história de 
cada autor. Cronoloxicamente, 
o primeiro dos rela_tos é O te, 
souro de Pedro Xesto. perten, 
cente a Homes de tras dd corda 
(l.982) de Cados G. Reigosa e 
os derradeiros están publicados 
ao longo do presente ano. 

.Pero un dos maiores atractivÓs 
débese precisamente a que sexa 
cada narrador ·antólogo de si 
mesmo_, o que, cando non foi 
feíto con desgana, é unha inme, 
llorábel fonte para o coñece, 
mento do mundo interior de ca-
da un, os seus gostos, preferén, 
cias e paixóns . .Desgraciadamen, 
te esta frescura sacrifica calidade 
porque tampouco tantos narra, 
dores oferecen o mesmo nível. 
Relatos hai que mostran de, 
ficiéncias e narradores de carén, 
cias várias, pero o· conxunto é 
notábel ademais de oferecer re, 
latos inéditos -que tamén hai 
quen tan perfeccionista é que 
nunca se ve satisfeito co que 
fai- realmente interesantes: 
sen nengunha dúbida estou a 
pensar no de Xosé Carlos Ca, 
neiro, narrador que ·demostra as 
suas facultades sobranceiramen, 
te no r~l~to, poucos coma el do, 
minan a figura do narrador con 
tanta habilidade. 

Un evidente atractivo, ademais 
do que representa o feíto de ato, 
par estéticas diferentes, está en 
encontrar temáticas, procede, 
mentos e xéneros. variados, o que 
acaba por facer <leste volume un 
deses libros nos que sempre .se " 
pode atapar algo interesante, 
que rache a monotonía, polo que 
será raro o leitor defraudado.• 

XOSÉ M. ÉIRÉ 

------l\·I conti de libros 1 .. \----~-
Servizos de 
orientación aos · 
centros educativos 
Luis Sobrado Femández apresenta ur1, 
ha análise da reforma do sistema edu, 

cativo e as suas reper
cusións tanto para os 
alunas como para os 
mestres. Dende esta 
perspectiva, o ensaio 
Servicios de orienta, 
ción ós centros edu, 
cativos, publicado 
por Edicións 
Laiovento; recolle as 

dificultades coas que se enfrenta a 
Orientación Psicopedagóxica e o im, 
portante papel que xoga como elemen
to dinamizador da calidade do ensino. 
Préstaselle especial atención ao caso 
galega, incidind0;na necesidade de 
darlle un tratamento específico tanto 
no que se refire ao seu artellamento co, 
mo ás funcións orientadoras. t 

Literatura dramática 
galega 
O traballo-de investigación de Manuel 
F. Vieites Manual e escolma da literatu, 
ra dramática galega ofe, . 
rece un estú
dio da literatu, 
ra dramática e 
unha proposta 
de periodiza- . 
ción na tentati, · 
va de sistemati- ~ 
zar as caracterís
ticas de cada 
época, movimen
to, grupo ou xera
ción. Aobra, edi- , 
tada por Sotelo Blan- , 
co complétase cunha e colma de textos 
seguidos dunha breve guia didáctica e de 
actividades coa fin de complementar o 
traballo cunha série de propostas dirixi
das a levar a cabo na aula . + 

História 
dos países celtas 
Jakez_ Gaucher recolle.desde o século 
VIII A.N.E. até o ano1994 os acon
tecime.ntos histó
ricos máis des, 
tacábeis dos pai
ses celtas, enrre 
os que figuran 
Irlanda, Escócia, 
País de Gales, 
Bretaña, Comua
lles, Illa de Man e 
Galiza. Carlos Si
xirei, editor e rra, 
dutor do libro Histo, 
ria cronolóxica dos países celtas pub[i, 
cado por Edicións do Castro, cuestiona 
a auténtica orixe célti~a do país ainda 
que prefire deixar este debate para os 
arqueólogos lembrando que sexa como 
sexa, mesmo no Himno Galega cháma
s_elle ao país Foga:r de Breogán. • 

Ética e política 
en Thompson 
A vida e historiografia do británico 
E.P. Thompson son revisadas por Pe-
dro Martínez Martín · 
nun libro 
que aborda 
os presupos
tos teóricos 
da sua obra 
desde unha 
perspectiva 
marxista. En 
E.P Thomp, 

. son y la his
toria. Uq 
compromiso 
ético y 
político, Thompson apreséntase como 
o historiador dos vencidos, na busca 
da liberdade através dun compromiso 
ético e dunha concepción materiali~ta 
da história, a inda que eliminando o 
presupos~o ilustrados próprio do sé
culo XIX.+ 

• 
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Isolat,_ 
criminalizar, 

· desmoralizar 
Título: No n.ome do_ filio. 

Director: Terry GeÓrge . .. 
·Con maior ou menor.fortuna"nos 
seus pl~texamentos, hai case un
ha década que nas pantallas euro
peas . van xurdindo de cando en 
vez unha s~rie de películas que te
ñen como ponto en comun otra
tamento da cuestión de · Irlanda 
do Norte e a problemática políti
ca-e social que padece aquel país 
como colonia ocupada palas tro
pas británicas. Non .é xa este uii . 
tema tabu para o cine por-moito 
que levante chispas·, non só nos 
medios ingleses e nas canles de 
distribución cinematográfica na:: 
quel país. que fan cruzada contra a 
divulgación desas {itas. A sua ha
bitual calidade e acollida polo pÓ--: 
blico, impide as tarefas de censura 
e, apesar da pouca receptividade 
que os medio$ rµais n:i-e~cenários 
lles outorga e o feroz ocultamentó 
da sua existéncia por parte dos 
exibidores máis reácios a este tipo 
de cine, o certo é que nen séquer 
as presións diplbmáticas (as do 
governo británico contra."Axen
da oculta", por exemplo) ou as 
persecucións e agresións de grupos 
incontrolado$ en Inglaterra con
tra os seus potenciais espectadores 
(caso ·actual con "Nome do fillo") 
limitan a sua repercusión. Claro 
que Galiza· é "sítio distinto" e os 
exibidores desprazan estes filmes, 

conta de discos , . 

Universo sonoro 

Título: Universonoro . 
·Autor: Yários. 

Editorial: Boa. 

Boa edita a segunda compiÍac:ión ue 
amosa a variedade musical do seu catá
logo. Univer.sonoro 2 está ~omposto por 
te"mas de grupos maiormente do Estado, 
de pequenas e med ianas casas discogi:á
ficas a-inda que Boa abranxe a.os Smart 
went crai:y, de Chicago, os h olandeses 
do hard-core de Cooper ou os arxentinos 
Los calzones rotos, amigos do ska. Berro
güetto, Emílio Cao, The Kil/.er Barbies e 
Heredeiros da Crus son a aportación do · 
país. O compacto custa 995 pesetas e 
inclue unha pist_? cd rom que posibilita, 
a través dun PC ou Macintosh, conectar 
interactivamente co catálogo. t 

Mil estilos do .rock 

Titulo: Canciones desde un mundo en fran
ca retirada. 

Autor.: No lo sé! 
Editorial: Picap. 

Desde Tarragona, chegan en compacto 
o grupo No lo sé', co eixo básico no duo 
que fonnan Miguel Alberto Cruz e Ra
món Romeu coa aportación á percusión 
de Femando Julián. Comezaron 
chamándose PRM, participando en fes
tiva is de rock de Cataluña e, incluso, 
aportando algun tema ao cinema como 
en Lolitn al desnudo. Despois. de traballos 
en catalán, proban agora o castellano 
cunhas letras que, tentando explorar un 
rico universo interier, pásanse, en·oca
sións, de pretenciosas. Canciones desde .. . 
recolle dos traballos antériores a experi-. 
mentación na que os teclados e os efec
tos percorren-desde o rock sinfónico até 
ritmos denominados antropolóx icos. t 

A película lembra a folga de fome dos presos do _IR4 de 1981. Na foto comemoración en homenaxe a Bobby Sands. 

sempre qu~ non veñan precedidos 
do necesário tratamento publici

. tário, a salas de segundá visión ou 
de desterro local (caso, outra vez 
·de !'No_ riorne <;lo filld')". 

Dentro desa chea de fitas ás que 
antes facia referéncia ~ salvando 
as evidentes distáncias dé calida
de e tratameñt~ entre elas, e dei
xando · aparte o excepcion_al do
cumental de Pete Lenon rodado 
en 1967 "Longo é a · camiño cara · 
Dublin", poderiamos citar títulos .· 
como "Morrer en Dublin" (T. 
Luréschi, 1981) "Requiem-polos 
que van morrer" (K. ·Ho9ges, : 
1987 ), ''Axenda oculta" (K. Lo
ach, 1990), "Xogo de bágoas" 
(Neil Jordan, 1992), "O prado" 
(Jim ~heridan, 1991), ou ·"No 

Mágoa _ 
de voces 

Título: Obrigado. 

Autor: Gaiteiros Treixadura. 

Editorial: Discmeai, S.A. 

Do bon facer dos Treixadurn xa 
tiñamos constáncia polas ac
tuacións en directo e son poio 
menos catro anos os que ava
lan tal afirmación. E agora, 
chegou o momento de xogarse 
0 todo polo todo nun .estudo 
de gravación, nesta . oca_sión 

. "Cormorán", ptopiedade de 
Milladoiro, que é onde foi gra
vado o disco. 

Unha produción máis _dun gru
po tradicional, próprio. dos que 
se o montan en base a gaitas e 
percusión, co engadido ocásio
nal dalgunhas voces. Nada que 
descobriT ~n canto a ~rantexa
mento, pero os cinco músicos 
son hábil~ na combinación do 
seu reducido instrúmental, e 
mostran máis unh'a .vez que -un 
bon instrumentista é ilimitado 
nas posibilidades do seu instru
mento cando sabe o que· se trae 
entre mans, e é quen de apro 
veitar todas' as; suas posibilida
des. Treixadura saben alternar, 
por exemplo nun tém_a desen
volto a xeito de suite, "Airiños 
aires\ o~ sol~s de gaita_<:º t?-

nome do _pai" .tamén de Sheri-
dan e rodada en 1993. · · 

"No nome do fillo" volve incidir 
na ouestió"n de lr:land~ para to-· 
car µn aspecto cGncreto da loita · 
daquel povo á procura da libera
ción' do domínio brítánico. A fi
ta, que ven asinada por T erry ' 
Óeorge pero que ~onta con ' 
guión~ produción de Jim Sheri
dan, e polo tantci resposta a 
mesma liña de inspiracjón que 
enxendrou "No ñome do fillo" 
peró sen a pi;esencia de estrelas 
e gran espectáculo (quizá· por 
iso, din algúns, asimilábel polo 
discurso do cine dominante), ·· 
na-rra uri asp-ecto· .cene.reto da 
loita do Exércitó Republicano 

· Irlandés contra os 0<::uparites in-

que colectivo, algo comun a 
<?utras composk.ións do disco. 

gleses e ·amasa as folgas .de fame 
que no veran e outono de 1981 
d1rixiron Bobby Sands e outros 
dirixentes do IRA (morreron 

.. dez- militant~ independentistas) 
contra o Sistema carcelári.o in
glés e polo direito a seren consi
derados prisioneiros de guerra. 

Cunha estrutura de narración 
moi acorde cun certo cine mili
tante, cun traballo de actores ca
rente de divismo adormecedor e 
sen agachar nunca as simpatías a 
pral' do IRA ("non somos crimi
nais, somos prisioneiros de gue
rra") a fita de George d~senvólve
se de maneira lixeira, de facilida
de de leitura, directa e sen renun
ciar a reflectir os aspectos mais 
duros e terribeis da represión co-

A percusión, no seu lugar, que 
~ como. dicer nun segundo pla-

ANOSA TERRA 

tiá dos ocupantes ingleses e as 
suas tácticas de actuación en 
chan irlandés, perfeitamente 
enunciad::is por un dos represen
tant:es do poder da metrópole: 1 2 ) 

isolar; 22 ) criminalizar e 32 ) des
moralizar, ·(trinómio este a ben 
segt.¡.ro aprendido polos seus do
bres noutras latitudes). A vida
diária, a ocupación física e militar 
das nías de calquera cidade irlan
desa, as contradicións dos habi
tantes do país non conscientes-do 
combate e qüe atopan ao seu ca-
rón, nas suas · 
casas a quen o 
asume e acei-
ta as suas con- · Volve incidir 

·secuéncias, a 
toma de parti
do, ainda que 
sexa por asun
tos familiare , 
quen se sente 
feble e o im-
cumpre por 
esas mesmas 
razóns, o pa
pel do catoli
cismo -e da 
f grexa, da xe
rarq u i a sem
pre a duas 
bandas, do 
clero babeo, a . 

na cuestión 
de Irlanda 
para tocar 
un aspecto 
concreto da 
loita daquel 
povoá 
procura da 
liberación 
do domínio 
británico 

loit:a até o final, as dúbidas, as 
certezas e, sobretodo a dor e a re- · 
presión, son elementos que aflo
ran no filme de George coa nece
sá-ria forza como para converter 
ao seu filme nunha película com
prometida coa causa do povo ir
landés, honrada, ben realizada e 
de necesária visión. • 

CELSO X. LOPEZ-PAZOS 

no, simplesmente para subliñar 
ora unha "Marcha Nupcial", 
unha variada e amena "Lem, 
branza do Xe tal", na que igual
mente a di tri bución in tru, 
mental fai gañar unha c mp i
ción delimi-
tada na di -
tintas pa a 
xe da ua 
totalidad e. 

O fo lkl re 
gal.ego en for
ma de Alalá, 
Foliada, Mui
ñe ira, Pa o
doble ou Pol
ca é o que 
máis sobran
cea neste dis-

· co aprescnta
ción dos Trei
xadura, que se 
distirigue pa
la boa afina
ción das gai-

' tas, mentres 
que, á hora 
de facer ba-

Mo tran 
máis unha 
vez que un 
bon 
instrumen-
tista é · 
ilimitado 
nas 
posibilidades 
do seu 
instrumento 
cando sabe o 
qüe se trae . 
entre mans 

lance global, non podemos pasar 
por alto unha eiva da gtavación 
que son as voces: nos poucos te
mas cantados bótase en fa1la un 
maior ímpetu, acorde coa forza 
da composición; por exemplo, a 
"Foliada da Cantiga Mareira" 
quedaría moitO- mellar coa parti
cipación dunha boa Coral.• 

,>é.M.ESTÉVEZ 
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A Umia, (orixinal a cor) de Xurxo S. Lobato. : 

Os bolseiros triunfan na Fotobienal .. 

Lobato, Estévez, Rubén Rodríguez e Abalo' 
en catro mostras dispares 

Ouer que forme parte da foto
grafía, que se imaxine entre ~s 
tumbas e as flores secas do 
·camposanto. Para conseguilo 
fai que a sombra do visitante se 
proxecte so-bre a pantala das · 
diapositivas. · 

Unha exposición na. rúa 

Na C~a das Artes non hai nin 
rastro da obra de Xµrxo Estévez 
Gantes. Xunto á patada do au
tobús arremúfñase a .xente. No 
meio, cunha máquina de qiapo
siti vas conectada á batería do 
seu coche, . Estév~z amasa Ima
xes Mediáticas, Paredes I?úblicas. 
Sae sen rumbo, escolle unha pa
rede e comeza a proxectar re
cortes .de xomais. Ao seu carón, 
textos con irania e retranca c'ri
t i can o sensacionalismo na 
prensa. A rapidez coa qu.e pro
xecta as imaxes evita que o es
pectador fixe os detalles. O que 
lle ·interesa ~ ·que .repare nos 
textos. Houbo moitos cómentá
rios, caras de salpresa e algunha 
que outra desconfianza. Todos 
se perguntaban que era aquilo 
que vif}a a romper a nonnalida
de dunha noite viguesa. 

eC>- NURIA LÓPEZ-MAR M'TO 

Variada, orixinal e sobre todo 
moi persoal. Asi é a terceira 
edición das bolsas da Fotobie
nal de Vigo. Xurxo Lobato 
amosa a pegada do home n~ 
paisaxe, Xosé Luis Abalo Aba
lo móllanos baixo a chuvia, 
Xun<o Estévez Gantes é o ollo 
crítico dos xornais, e Rubén 
Rodríguez de Torres atreverase 
a traspasar a barreira do máis 
alá. Innovación e clasicismo 
nun certame sen fronteiras. 

A paisaxe intervida 
de Lobato 

O xigantismo das imaxes paisa
xísticas destoutro fotoxomalista, 
choca de fronte coa ensoñación 
de Abalo. De súpeto vémonos fa-

cendo unha viaxe por toda Galiza 
na busca da pegada do home. É ·a 
P aisaxe Intervidá. ''Unha refleX:ión 
eri tomo á natureza". Con ela, o 
fotoxomalista quer desmitificar a 
paisaxe bucólica xa que todo, se
gundo el, está transformado. 

Coa cámara panorámica de 180 
.grados plasma a relación do -ceo 
co chan mediante un elemento 
posto polo home: unha cancela 
no médio dun prado, un trozo de 
chan queimado como refrexo 
dunlla nube, un téndal con pinzas 
de cores que atravesa ceo e solo 

nunha curvatura artificial. Para 
Lobato algwilias · imaxes "son ·un 
guiño ao tema de Christo, a iso 
de plastificar o Parlamento. Aqui 
están os nosos labregos xa imitan
do a Christo". No percorrido nó
tase <:;n falta_.o home. Un "reto pa
ra un fotoxornalista abrigado a 

_ incluir a preséncia humana no 
seu traballo diário. Días claros ·, 
con.nubes; ceos imensos e abomi
nábeis que semellan comer o que 
está e.mbaixo; ·materiais produci
dos e transformados polo home. 
Asi mostra Lobato a Paisaxe inter
vida de Galiza. 

Instalación (proxedores, froles, círios ... a cor) de Rubén Rodríguez Torr"es. 

No cemitério 

A mostra. de. Rubén Rodríguez 
mistura incienso e fume de velas 
derretidas. Detrás das cortinas 

_ negras da entrada un poem?. de 
Rosalía de Castro saúdanos e ·ali 
co~eza a viaxe pola marte a tra
vés dun cemitério. Luces verme-
11 as iluminan unha _estáncia . 
composta por nichos adornados 
con flores murchas. A música 
tenebrosa de Fernando Macías 
serve de fondo _ ás fotogr~fi~s que . 
saen polos dous proxectores de 
diapositivas. Lápidas~ cruces, fo
xas comuns ... Todo submetido a 
grandes contrapicados ~ a luces 
contrastadas para recreara mar
te. Unha sensación que :o artista 
refrexa através da paz, tranquili
dade e. silencio conseguinndo 
chegar a un "sentido da molte 
digam,os, case poético". 

Rubén Rodríguez busa unha 
implicación co espectador. 

· Pero Estévez non quer chamar ; 
atención, só busca achegar a ar
te a todos os recunchos dá cida
de. "Eu son moi crítico co espec- · 
táculo. O espectáculo é unha 
das formas de creación do pen
samento dominante".+ -

.·Polémicas 'bolsas 
Este ·a-no as bolsas do Fotobienal 
levant'aron polémica. Conceder
lle ttnha bolsa a .Xurxo Lobato 
non sentou ben nalguns sectores. 
Pero as bases só exclúen ás/ós fo
tógrafas/os non galegas ou que 
gañaran a bolsa anteriormente. 

lsto tentaron cambialo este ano os 
'directores artísticos do certame 
pero aínda non obtiveron resposta 
do Concello. Xurxo Loqato este 
ano e Vari Caramés noutra edi
ción aproveitaron este baleiro para 
presentar os seus traballos. O pró
prio Lobato pensa que "as bolsas
deberfan ser para xente menos co
ñecida". Pero para Rubén Rodrí-

. guez de T arres, el "ten outros 1ne
dios .. para dar a cóñecer a "5Úa obra" 

Edu~rdo Ochoa, membro do XLI-

rado, di que os traballos estaban· 
alí e · non podían -saber de quen 
eran para eliminalos. "E por que 
se vai eliminar duriha bolsa un 
traballo que se exp~ique ben?" 

Alguns, como Abalo, ven positi
vo que se apresenten fotógrafos 
profesionais "porque permite ver 
o que se' está facendo,. a que nível 
estamos". Outros, como Xurxo 
Estévez réstanlle importancia ao . 
asunto e centran as cr(ticas na 
falta de financiamento dos novas · · 
talentos por-parte da administra
ción. O baleiro nas nonna!'> das 
bolsas po'de¡:ia provocar parado
xas corno di Abalo "aqui ven Se
bastiao Salgado vivir a Galiza 
presenta un proxecto e non hai 
nada que llo impida". A solución 
está en mans do concello. + 

• 
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¿SEGURO QUE TEN QUE VER A 
POLICIA NÍSTO? Traballo coma un 
zombi sen querer pensar máis en 
estrañas conspiracións, en puta, 
das, en bromas de merda. Traba, 
lló. Lembro as figuriñas de cristal 
que lle. encargaban ao escultor 
francés aquel, René Lalique, lem, · 
bro aquela libélúla oca que repou, 
saba sobre o radiador dun coche e 
refulxía alum.eada desde abaixo. 
¡Que bonita era aquela figuriña 
de cristal! Pero eu non son nin, 
gún escultor francés. Son unha 
máquina faééndo ·un fodido co·, 
chiño. A este ritmo non me leva, . 
rá ¡noito. Somos dúas máquinas. 
O coche de vid ro e mais eu. E o . 
fodido aguillón. ¿A poÜcía? Non ·· 
paga a pena pensar máis. Miro pa~ 
ra Antón, para Manolo, xa están 
ªº tanto de todo o 'negocio, vexo ' 
neles <;:artos, vexo ledicia, sopas e 
caldos máis que'ntes, mulleres ne, 
nos bicándolles as meixelas vexo 
o_que eu non terei. Sopro o vidro. 
Teño que ter os sentidos centra, 
dos. Sopro o vidro, o alento xusto. 
Torna forma. Torna o espírito do 
diaño. Traballo con toc;la a deli, 

· cadeza do mundo, a:s figurifias no . 
interior estalactitas e estalagmitas 
nunha cova xéada, tres, tres. Dia, 
ños dentro do. diañe. Eu, diaño, 
ñon teño bic-os. ¿Para que fago is, ' 

· to? E de novo sopro e as miñas 
mans móvense con co~dadó polos · 
apai:ellos e este é o movemento · 

' preciso neste momento,. perfecto, 
sopro de novo ·e un vento frío só, . 
prame nos oídos.« traballa traballa 
traballa cabrón». 

Traballo. Eu traballo. Eu son un 
zombi que só ten morte en vida 
para o cochiño vodú, vida en 
marte maxía negra vodú sortile, . 
xio cochiño. Son un. zombi má, 
quina que xa ten nas súas mans 
unha pequena diabólica máquina 
cun aguillón pequeno diabólico 
dabondo para traspasar corazóns 

' ' ' 

A velocidade do frío 
de Mariuel Seixas 

,-

••• 
A 'DIANTO DA. NOVELA QUE GAÑOU o PRÉMIO XERAIS 

matar xentes en troques de matar 
aos seus pais ricos moi ricos. Fór, 
mula l. ¿Un 205 de vidro para 
un psicópata? ¡Merda! «Traba, 
lla.» Vento frío. «Traballa, traba, 
lla, non penses. » Máquina. Má, 
quinas. Q)Che. Coches. · lnferno. 

Manolo e Antón calados. Facen, 
do cousas que poderían non facer, 
facendo silencio, facerido tempo. 
Non creo que sintan o vento frío 
pero polo menos calan. Calan e 
outorgan. Cartas, caldos, sopas, 
especias nas cómidas. E máis bi, 
cos. E eü sigo sen eles, ·sen bicos. 
Niso xa pensei antes~ Niso x·a le, 
vo~pensando demasiado tempo, 
demasiados anos. · 

«Traballa, caralla.» Máqufri..a: 
lnferno. A peia arrefría. V exo 
todos os ángulos todos os peque, 
nos matices .todos os pequenos 
.defectos posibles. Transparencias 
que refliden no ·obradoiro. O 
éochiño frío e-orna o vento que 
me fala, que me domina. Vodú: 
¿Quen está ·a facer vodú, maxia 
negra comigo? Xa case está. Xa· 
case está. Vaime quedar ben. 
Vai ser unha peza con alma, a 
peza con máis alma que xamais 
fixen; a peza con máis alma ne, 
gra, alma sarigue ese.uro vod~. 
V a:ime quedar ben o fodido ·co, 
che,diaño. E aínda terei tempo 
pq.ra .... fpara qué. ¿para que? .. 
Si, boa idea,. idea con alma. 

XLVI 

-MENOS MAL QUE É PUNTuAL. 

carros. Como non saquen algo .de 
proveito para o polxe home, eu é 
que ... non sei, non sei... 

-Habemos de sacar proveito, 
señor Ramírez. Habemos de sa, 
car. Oiso pode estar seguro. Por 
certo, aquí ten os cartas. 

Mira o cochiño, María. Non tra, · 
balla mal o asasino violador fillo 
puta ese. Ten xeito con is to dos 
cristais e os vidros, carallo. ¿Non 
che gusta, María_? ¿E para que 
querías cores, burra? Así como 
quedou notarase ináis o sangue 
vermelliño vermelliño cando o 
traspase con este aguillón. Mira 
que puntiña rnáis afiada. Con isto 
chega de sobra para cravarlle ata 
o corazón. ¿Cantos centímetros 
dis, María? Mira, non me tolees. , 
¿Cosque ten chega, non? Pois xa 
está, e en caso de non chegar 
doulle por t9CÍos· os lados, ata no 
cu. Iso, tamén lle espeto o agui·· 

· llón do 205 nas cachas. ¡No bura, 
co despois, burra! Primeiro, nas 
cachas, en plan besta, como.- can
dq ti me puñas as inxeccións, ¡ca, 
la, cala!, ¡mala ... !, que non sei · 
que mal che fixera eu para que 
me meteras daquel xeito aqueles 
.punzóns. ·E logc, pois non é mala 
idea, · tamén llo podo meter polo 
buraco do cu, si, en plan viola, 
ción anal. O malo é que non me 
estrañarfa que lle gustara ao moi 
maricón. ¿Ves como ás veces che 
fago caso? O que pasa é que se ca, 
se sempre falas e pensas coma ufr 
ha burra eu non podo facer nada 

' máis do qtJe fago. ¡Cala, hostias! 

-Non, non. É que teño _un nó 
na gorxa, porque me dá non· sei 
que o pobre Xabier, e non sei, é 
que non sei se pagará a pena, 

. porque non fago isto polos car, 
tos, porque eu ... , eu tamén odio 
estes malditos coches, eu ... é 
que, non sei ... 

-,-Tranquilo, señor. Ram írez. 
Todo o corpo de policía ten un, 
ha grande admiración polo seu 
xesto. Xa sabémos que non o fai 
polos carros. Todos estarna no 
mesmo, ¿non? Tentando axudar 
ao pobre, pobriño de Xabier, ¡e 
á sociedade!, non o esqueza, ¡á 

· socieda'de! É mellor previr ... xa 
me entende. 

-Si, entender ... entendo. Ten 
razón. Supoño que terá razón. 

- Que si, querido Ramírez, que 
si. · Ben, xa estaremos en contac, 
to por se fan falta máis encargos. 

- ¿E serán coma este? 

-¡Que teimá, don Raúl! Nunca 
se sabe, nunca .se sabe. 
A mente humana é tan complexa. 
O gabinete psicolóxico traballará 
en función do que pase a partir de 
agora con Xabier,· en función das 
súas reaccións, se vai a mellar ou a 
peor e todo iso. Todo é moi com, 
I?licado, moito, moito ... 

-Ben, pero se hai máis encar, 
gos procure vostede darme bos 
argumentos para eles, porque eu 
para mentiré que non vallo. 

e tres figt.iriñas pequ-enas diabóli, 
cas dabondo para chorar por elas 
sangue vermello. Traballa. Tra, . : 
b~la: Non penses. O acabado. O 
acabado perfecto. ¿Para que será · 

·O aguillón? Para cravar en corti, 
zas nas oficinas da policía men, 
tres He buscan acomodo,· ou co, 

~ -Isa é unha máxima para .nós 
os policías, sefior Ramírez. Que, 
damos ás oito e aquí me ten. ¡Ás 

. oito en punto! ¡Coma un cn~vo! 
¿E que? ¿Está a peza feita? 

· mo se fose un trofeo. ¿Un 205 
como trofeo? ¡Vaia merda! ¿Non 

· ·será que o psicópata é un piloto 
'de Fórmula 1? Ou iso quixo ser 
dende pequeno, pero os seus pais 
non 11~ deixaron máis ·que ser en, 
xeñeiro de telecomunicacións ri, 
co moi rico, e por iso agora é un 
psicópata e gusta dos coches e de 

-Ben, ¿está ... satisfeito, comi, . 
sario? · 

-Moi satisfeito, moi satisfeito . 
E espero que vostede tamén, en, 
tre outras cousas, cos carros. 

--Se non é mentir. É contar as 
causas máis ou menos. E si que 
vale, home. Todos valemos. 
Quero dicir, non se ofenda, que 
vostede, como calquera home 
honrado, por un ha boa · acción 
xa se ve que fai o que faga falta. -Está, por. suposto que está . 

Aquí tamén somos cumpridores. · 
Hai media hora tróuxoma Xabier 
Otero aquí mesmo. Aquí a ten. 
Pero non lle sei se corrípens~ os 

-Si, si, pero,- cofff, cofff. 

-¿Ten mal a gorxa, señor Ra-
Ti fíxaste, o vello peseteiro este, 
María. Que non vale para mentir. 
Foder, poslle uns bill~tes diante e mírez? · 

16 DE NOVEMBRO 
. PRESENTACIÓN EN MADRID 

SALA CARACOL, 22,00 H. 

15 DE NOVEMBRO 
PRESENTACIÓN EN MADRID 

SALA SURISTÁN, 23,00 H. 

ANOS.ATERRA 

paréceme .a min que di qy.e Cristo 
se chamaba Pucho e naceu en 
Betanzos. E logo conta como o 
pobo escapou para Ourense e un 
a¡nigo do pai de Pucho, un tal 
.Nandiño, abriu as augas do Miño 
en dúas; e todos correron coma 
tolos por alí e detrás deles unha 
morea de eunucos de Astorga 
cargados de vimbias que querían 
darlles con elas e levalos a Man
zaneda e deixalo morr r alí en 
cirolas na neve. Pero entón bai, 
xou do ceo Pepe o do quiosco, 
que era un superheroe e tiroulle 
pedras aos eunuco e logo Nandi, 
ño pechou o Miño e ·así naceu o 
Sil, que non leva a fama que me, 
rece, e por iso as praias fluviais te, 
ñen tanta pedra e tanta vimbieira· 
polas marxes, en conmemoración 
do feito heroico e Pucho ensi
noulles moit<l,S cou as ben bonitas 
aos betanceiros e levounos á terra 
prometida, que era a illa de Ons, 
pero eran moito e fixér nse moi 
vag e entón creceulles o pelo e 
tiñan unhas melenas da hostia e 
unhas barbas que nin Nandiño e 
naceu. o movemento hippy, ¡oe, 
María!, poi non é mala ta hi -
toria, pero eguro qu o das bágo, 
as de crocodilo este contábaa aín, 
da mellor, ¡que non vale para 
mentir, di! ¡Ha! Voume deixar 
de trouladas porque xa se fa¡ tar, 
de, pero agora que o penso des, 
pois os hippys ao mando de Pu
cho e Nandiño poderían ... 

-¿Pasa algo, eñor comisario? 
¿Esqueceulle algo ou que? 

-Non, non, perdoe, estaba a 
pensar nos hippys e ... e ... 

-¿E problemas de droga? 

-¿Que? ¿De droga? ¡Ah, si, 
ben, xa sabe, a cabeza dun poli, 
cía nunca para. Agora e tá aquí, 
agora está alá ... Pero ben, vou
me concentrar no problema que 
ternos entre man . ¡Ai , meu 
deus!, hai tanto delincuente, 
tanto tráfico de droga, tanto cri, 
me, tanta barbarie·. 

-Si, eñor comi ario, si. N n 
sei onde irnos ir parar. 

-Ben, pois ata máis ver. Que 
lle vaia t do moi en. Eu mar, 
cho e levo o cochiño e t . 

-¿Non erá mellor que 11 en, 
volva?, porque lle é m i perlg 
so ese aguillón a í ao aire. 

-Non se preocupe. Lévoo así. É 
para comer agora, ¡ha, ha, ha!• 
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Morreu Eliseo.Alonso, o escritor do Miño 
Estaba na Habana recadando material para un _novo libro 

-o-x.c. 

O dia 18 d~ Novembro morria na Habana, onde preparaba material 
para un novo traballo, Elise9 Alonso Rodríguez, o 'escritor a quen to
dos situábamos sempre no Babeo Miño, sabedor das vellas tradicións 
dos cabaqueiros e das pesqueiras do grande rio, o autor de rexisto poé
tico, amante das verbas de fronteira, a quen víramos por última vez na 
homenaxe a Bernardino Graña, sulcando as augas da Ria de Vigo. 

Naceu o 1 de Marzo de 1924 en 
Goian e despunta as suas primei
ras armas literárias no traballo 
en castellano Contos de cotovia, 
no que Xosé Maria avarez Bláz
quez xa ve un futuro autor galego. 
Despois de se formar nas páxinas 
da prensa do país e nas revistas 
literárias de Madrid, marcha á 
Arxentina en 1950 e desde aló 
manda unhas crónicas a El Pue
blo Gallego co título Aquí Buenos 

Embarcaran os catro en Vigo, 
naquel mediodía de neboeiro es
pallado polo porro coma un len
zo de saudades. O "Corrientes", 
que estivera toda a mañán ape
gado ao caes chuchando coma 
un monstro o 'sangue galego, saíu 
da badía cos servicios de "radar", 
privando aos varudos e tristes 
emigrantes daquel doloroso con
solo de ollar por derradeira vez a 
terra que tampouco os vía partir. 

Todo eran brétemas que esvaían a 
ponte, os mastros e os estais do na
vío. Só no corazón dos emigrantes 
acochábanse moi nidios os mauros 
pensamentos do abandono. 

Formando un lo que a desven
tura amasara, os catro desceren 
por unha escada que se afondaba 
na entraña preta do vapor. 
Abaix , tirand das b tella de 

que traían, agora angue 
eu eido perdid , beber n 

ilenci , levantando 
cop pol sin da súa nova vi
d a, namentres xa endentados 
p la audade, cavilaban na paz 
das viñas e da ara . 

Aires, que se prolongan tres 
anos. Despois está presente - ás 
veces co seudónimo Alonso de 
Goian-nunha manchea de pu
blicacións arxentinas e ·da Pe
nínsula e mesmo funda unha re
vista, Mundo Galego. 

A sua bibliografia en galego com
plétase con libros de poemas (Sea
ra de romances ( 19 5 2), gañadora 
do prémio do Centro Galego de 

O BOLO 
ELISEO ALONSO 

Vale a pena ouvir as verbas que 
nese intre ficaron abafadas no 
fondo do vapor. O primeiro en 
falar fo¡ Ventura Paradela, que 
levaba nas adegas, por todo 
avío, a súa roda de afiador. 

-Galicia lémbrase de nós nas 
quintas, para nos facer criados 
eos oficiais. 

Non dixo máis. Pedro de Riba
deneira, que levaba consigo mu
ller e fillos, ergueu o seu pasa- ,, 
porte e dixo: 

-A nosa patria levámola de 
empre tado nestas libretas. 

Seguiron as verbas de Roxerio 
Ramallo, que fora seminarista, e 
con retórica de púlpito, lanzou 
esta longa parrafada: 

- A terra non nos pertence; a 
terra que nos ensinaron a querer 
pola grandes xestas adeprendi
das na escala, lémbrase de nós, 
como moi ben dixo aquí Ventu
ra Paradela, para chamamos ás 
quintas e tamén para zugar as 

Bos Aires); contos ( Contos do Mi
ño, Reiciñeira) ou a novela A rúa 
do n0xo (Galaxia, 1977). As obras 
en prensa, os estudos ensaísticos e 
algun traballo literário estivo moi
tas vecb feito en castelán e desta
can sobremaneira unha manchea 
de traballos etnográficos reivindi
cadores do xeito de vivir e a cul
tura de toda unha bisbarra. 

No prologo de Conros do Miño -
aló van 44 anos-, Blanco Amor 
escribia coa xenerosidade dos li
miares un retrato cabal: "Eliseo 
Alonso, lilaila e estantio, capaz de 
silencio, de sorriso e de bágoa, es
-tá na porta de grandes 5orpresas, e 
de cheo na esperaJ!Za realizada dos 

. prosistas galegos de invención que 
nos veñen faltando"• · 

nasas suores. Na nosa terra élles 
<loado vivir a uns cantos privile
xiados, e nós somos os exceé.len
tes do cupo · para a exportación. 

O cuar~o deles, que era Eustasio 
de Soutelo, virouse cara á banda 
de Galicia, e por despedida er
gueulle o puño. Logo, coas en
trañas fendidas pala xenreira, fi
carón todos calados e os días e 
as millas foron <lomeando os 
seus alporizados corazóns. 

_Así pasaban os días, aboianao os 
catro dun canto para outro do 
barco, coma unha coniza ao ga
rete das correntadas dos seus 
ámagos infortunios. 

Na data de hoxe, con máis de 
carro mil millas navegadas, os . 
emigrantes, sempre coma un. bo
lo, afincados na varanda, van en 
silencio, cos seus ollas fitos no 
horizonte largado que se espalla 
polo escumoso ronsel do vapor. 
Non falan ren e alónxanse da 
xente por. medo a estragar a ale
gría dos demais. • 

Do libro Cantos do Miño . Xerais, 1992 

Vinte anos da Asociación Alexandre Bóveda 
Durante os meses de Novembro e Decembro, diferentes actos na Corufi.a comemoran o aniversário· 

Desde o 14 de novembro, a aso
ciación cultural Alexandre Bó- ~ 
veda, ubicada na Coruña, está 
de festa na celebración dos vin
te anos da sua fundación. O 1 7 
de Agosto· dci ano 197 6 consti
tu iase como "unha asociación 
para a divulgación e dinami,za
ción da cultura e a língua galega 
e a sua normalización lingüísti
ca". Neste vixésimo cumpreanos 
queda patente a homenaxe da 
asociación á persoa qi!e lle deu 
nome ·no 60 aniversário do seu 
pasamento. 

O grupo Ollomol Tranvía foi o 
encarregado de inaugurar a cele
bración o dia 18 de Novembro 
coa Commedia, que serviu .de 
homenaxe a lbán T oxeiro Cala
za~ cofundador do grupo de tea-

tro Albardán, da asociación, fa
l~cido recentemente. A repre
sentación foi calificada de éxito 
polo presidente da asociación, 
Francisco Xabier Peña Diaz, qué 
tivo unha palabras de lembranza 
para Toxeiro ao igual que o di
rector teatral, Manuel Louten
zo.Tres .dias máis tarde, apresén
tase -no Teatro Rosalia de Cas
tro ó disf:O de A Quenll.a, que le
va por título A casa que nunca ti
vemos .. Neste acto, estarán pre
sentes escritores que queren dar ' 

. o seu apoio á asociación Alexaf!
dre Bóveda como Marica Cam
po, Manuel Maria, Xosé Neira 
Vilas e Fiz Vergara Vilariñ9. Pa
ra Peña Diaz, o papel do aso
ciacionismo cultural na dinami
zación de cultuq1 e língua ga-

. legas é moi importante. "Diria 

que fundamental .xa que son, 
máis que nunca, unha alternati
va á cultura oficial, exentas de 
estratéxias de mercado e fomen
tadoras da participación. Aqui 
non só hai espectadores como 
nos grandes espectáculos; hai 
persoas ·que trabaÜan e que son 

. críticas e.o sistema, que é outra 
das nosas funcións", explica. 

Un ciclo de .conferéncias a redor 
da figura de Alexandre Bóveda 
ten lugar desde o 1-4 de NovetTu
bró na aula de Cultura Caixa 
Galicia na Coruña, Xusto Gon
zález Beramendi e Marcós Val
cárcel falaron dos aspectos mga
_nizativos do Partido Galeguista 
e a significación · política de Bó
veda réspeitivamente. O Venres 
22, Alfonso Alvárez Cáccaino 

imparte unha cÓnferénda sobre 
.-a influéncia de Alexandre Bóve
da na literatura e o fillo deste, 
Xosé Lois Bóveda, falará o dia 3 
de Decembro dos aspectos hu- _ 
manos da sua figura. Francisco 
Salinas,-_presidente da Federa
ción de Asociacións Culturais, é 
o encarregado de analisar o 
Mércores 4 da situación do aso
ciacionismo a finais do sé~ulo 
XX. O dia 12 apreséntase o libro 
Vida, .paixón e marte Alexandre 
Bóveda, de Xerardo Alvárez Ga
llego, editado por A Nosa Terra 
e ao dia seguinte, História Me
dieval de Galiza, coa presenza de 
Camilo ~ogueira . e Francisco 
Rodrfguez. 

As actividades conmemorativas 
tarrién cantan coa inauguración 

dun local novo para a aso
ciación·, o dia 20 _de_ Decembro, 
que. pon o pqnto e aparte nunha 
traxectória que, aos seus respon
sábeis, fáiselle difícil de resumir. 
"O problema de locais e infraes-

. tructuras fixo que apresentara
mos a todas as institucións da 
Cort..i.ña a petición de darlle uso 
multifuncinal ao cuartel de Ato
cha ·porque hai moita demanda 
de grupos musicais ou de teatro·. 
que queren ensaiar, e nós non 
podemos dar cabida a todos", si-

. nala Fran~isco Xabier Peña. As 
exposicións ta:mén amasan a 
obra de colectivos criados ao 
amparo da Alexandre Bóveda 
como o de fotografia Olla de Vi
dro ou o de vídeo [uz de Gas, 
que manteñen .unha infraestru
tura estábel de producción. • 
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Choven pedras nesta mañá de 
novembro. Caen bagas e rebagas 
no lombo de lesma deste día. O 
fío do teléfono trae a raiola, o 
canto do merlo. É unha voz in
confundible. Curtida na. solitaria 
épica contra a doenza, reconstrui
da co .diapasón da vida, é a voz de 
Luis Pita. A conversa quenta co
mo un café de pota. ¡Que chovan 
pedras! Hoxe é un fermoso día. 

L embro. faa eu un mocoso, un 
pinche de xornalista na re
dacción do Idea\ Gallego, na 

rúa Teresa Herrera da Coruña. 
Subía o cheira a chumbo dos ta
'lleres. Daquela, como mineiros 
nas cavas de grisú, os linotipistas 
bebían leite. No primeiro andar 
tecleaba ao galope un grupo de 
comanches. O xomal pertencía á 
Editorial Católica, con cimentos 
moi reaccionarios, pero como 
Deus está en todas partes e ten 
sentido do humor, naquela te
dacción izarase a bandeira da li
berdade e faciase xomalismo de 

Coma todos os camiños, tamén 
este foi no seu tempo un nexo 
de unión entre o coñecido e o 
por cofiecer, entre o pasado e o 
futuro. El é a aproximación a un 
logro, e por iso non tiña por que 
ter o chan asfaltado nin sinais 
reflectantes para avisar de cada 
adversidade, só ·necesitaba un 
punto de partida e outro de che
gada, o resto pode contribuír a 
facelo máis <loado e menos in-

. certo, pero nunca máis acertado, 
o seu atino está en como se leva 
e no ánimo de quen o transita . . 

Aínda que vellos, máis que os 
camiños, sono ós lugares de 
partida, porque neles é onde 

se valora a necesidade de facelo, 
on_de se discute a rota a seguir e 
se idealiza a meta a alcanzar, to

. do iso polo que o carniño s~ con-
verterá nunha ilusión que se 
agranda en cada ahincada. Nel, 
cada paso que se dá, dáse coa in
certeza do porvir, e aventúrase 
coa ilusión de acadar un bo final. 

Dise, e así o creo, que cada cami
ño ten o seu particular fado, pata 
atraer e dar ánimos no traxecto; 
e ten que telo, pois se non fose 
asl, ninguén se botaría a ·andalo. 

Ás súas abas saían os paisanos 
na procura das novas que traían 
os transeúntes, agardando con 
asombro a sabedoría doutras te
rras. E os nosos devanceiros sa
caban ós camiños ós enfermos 
por se algún camiñante sabía do 
remedio para aquel mal. 

Un pobo con camiños foi 
sempre un pobo próspero e · 
adiantado, por isa, quen 

quer matar un pobo ou unha 
cultura, comeza por cortar as 
súas vías de comunicación, blo
quea os seus porros, destrúe as 

Luis.Pita 
verdade. A camada franquista da 
cidade pasaba ·as follas como se 
foran de ortiga e os especulado
res, algúns dos mesmos·que hoxe 
rematan a faena, subían entón . 
palas paredes. Unha noite, can
do aínda vivía o Sacaunros, un 
grupo dos chamados Guerrillei
ros de Cristo Rey concentráronse 
nas portas do Ideal Gallego. Pe
dían a cabeza de Xosé Antonio 
Gaciño e Luis Pita. Querían, cla
ro, a cabeza dos mellares. 

Gaciño anda agora por An
dalucía, despois de deixar 
en pezas ciscadas as me

llares crónicas da transición e 
loitar a tecla partida por abrirse 

· paso no labirinto. A última apos~ 
ta de caoeza, e cos petos baleiros, 
fora o Diario de Galicia. Nin se
quera soubemos dicirlle adeus. 
Marchou ·como chegou. Co seu 
macuto, co seu baúl de fillo de 
mariñeiro de Porto do Son e con 
dous críos agora xa mozos que le
van Galicia no iris dos ollas. 

Luis Pita ficou, pero só a me
dias. Ficou como un exilado 
interior de pel.o roxo que 

agora se xubila para conversar 
· tranquilo co seu canciño e cos li
bros amigos, eses que 'nunca tfai
zoan. No tempo do Watergate, 
cando todos admirabamos de 
lonxe as fazañas de Bob e Carl, 
Luis Pita facía a escala coruñesa 
o papel do The Washington Post. 
A Teconstrucción da verdadeira 
historia da cidade só se poderá 
facer gracias ·a esas crónicas ex
cepciona is. Recordo unha das 
suas investigacións como un ca
pítulo delirante dun thriller. Un 
can de raz¡i loba, sacado a pasear 

, polo amo, atacou con fereza a un 
viandante no recinto do porto 
coruñés. O dono fuxiu co can e 
deixou malferida .. e abandonada á 
víctim'a. Que se soubera, e segun
do fontes policiais, non había 
testemuñas. Un feito sinistro pe
ro sen aparente trascendencia. 
Pero Luis Pita albiscou algo na· 

As rodeiras de Baroña 

súas pontes ou impide, con al
fándegas inquisitoriais, a entra
ga de renovados pensamentos. · 
E así que, a historia da humani
dade vai íntimamente ligada á 
historia .dos seus camiños. 

Camiños de arte, de luz e de 
concordia, de Santiago e 
de Fisterra, camiños de 

aventura, de incertezas, de descu~ 
bridores, de ilusión, de esperanza 
e gañas de traballar, camiño de 
emigrantes, de medo, de desidias, 
de refuxiados e derrotados; pero 
s·~mpre, en todos os casos, son ca-

miños abertos polo afán de pros
peridade, tal aqueles que levaban 
por mar, os barcos que, desde o 
Mediterráneo., subían con ventes 
de aventura e incerteza ata este 
Fisterra, traendo nas adegas a ilu
sión e incluso a avaricia. Aventu
reiros barcos que subían para tro
car, en castros como o de Baroña, 
rnetais por teas, nun intercambio 
de riquezas que, desde as terras do 
interior, atraían ata o castro a in
numerables carros que buscaban, 
no contacto con aqueles forastei
ros, a r prosperidade de cada un e 
da comunidade. 

MANUEL RIV AS 

· historia. Ao cabo dun días saiu o 
estourazo' informativo. O dono -
do can, o home que fuxira, resul
tou ser o xefe superior de polieía. 
E tivo que dimitir. 

E les non tiñan necesidade de · 
chamar aci xastre nin ao ca
mión da mudanza para axei

tarse á liberdade. Representaban · 
a liberdade. Gaciño e Pita paga
ron coa marxinación o seu.com
promiso democrático e mesmo a 
súa brillantez profesional, men
tras -os medios públicos da auto
nomía e da democracia servían 
de escandalosa cucaña. Foi unha 
<lesas tremendas paradoxas en 
que derivou a transición. Pero 
isto non é unha crónica de nos
talxias. O seu xomalismo e a súa 
actitude vital son pan de futuro. 

Baixo a chuvia de pedras, vexo 
a Luis Pita sorrir coa súa gabar
dina existencialista que xa foi 
de Bogart e Camus. ¡Que ale
gría, que ledicia máis grande!• 

FRANCISCO A. VIDAL 

¿E qu.en rnatou aquela activi
dade comercial que deixou as 
súas pegadas no chan de pe
dra? 

As necesidades e o afán de 
prosperidade abre camiños e a 
envexa péchaos; pois, como 
aínda se s~gue facendo hoxe en 
día, contra o progreso comercial 
e pacífico, axiña aparece a forza 
da espada impedindo un trafego 
de cousas e ideas . 

Vendo estas rodeiras dun 
vieira abandonado, cara 
un pobo xa esquecido das 

xentes e convertido en reli
quia do pasado, un non pode 
retraerse de pensar neses ou
tros pobos, actuais, condena
dos á miseria, ó esquecemento 
e o abandono. 

Nestas rodeiras está escrito o 
máis completo balanza econó
mico dun pobo; nelas escrí
bense as probas dunha fructífe
ra actividade comercial, dun 
intercambio de culturas que, as 
envexas e a avaricia asoballa
ron, a golpe de espada, no sé
culo primeiro da nosa era, só 
pór ese afán acaparador que se 
segue repetindo desde a pri
meira guerra da prehistoria -
segu.ramente por posuír unha 
mace,ira ben lograda-, ata a 
mesmísima guerra do Golfo, 
ou a vinganza sen norne contra 
Cuba. Impedir o acceso, blo
quear camiños ,co afán acapa
rador, monopolista e asoballa
dor dos grandes exércitos; pois 
como sempre que alguén ten 
algo interesante, sexa ouro, 
bronce, petróleo ou ideas que 
avergoñan, ha de aparecer al
guén -para impoñer. coitas que 
a.soballen a quen non ten roáis 
ansia que a de prosperar . • 

ANOSA TERRA 

Carmen Blanco 
'Hai elementos comuns na 
escrita de mulleres que non 
están reñidos coa diversidade' 

Qué está a ler? 

Nestes momentos estou con A teta 
sobre o sol de Olga Novo (Edicións 
do Dragón) e con Alta Casa, de 
Helena de Carlos (Espiral Maior). 
Ademais, estou relendo a poesía 
última de mulleres por motivos 
profesionais, ainda que pracentei
ros, porque teño que acudir a un 
congreso en Barcelona sobre o te
ma da beleza na literatura de mu
lleres, que me gasta moitÓ. T eño 
que engadir os tratados zoolóxicos 
e etnográficos en f~ancés e caste
llano sobre o lobo, que é unha fi
gura que me interesa moito. 

Que leituras recomenda? 

A verdade é que os libros están pa
ra seren escollidos por cadaquén 
correndo os seus próprios riscos. 
Debe prevalecer ese critério por iso 
non quera recomendar nengun li
bro en concreto. A leitura é un ac
to íntimo de máxima liberdade que 
debe quedar asi nun mundo no que 
xa poucos actos libres nos restan. 

Nun ensaio seu falaba da visión 
tradicional que se tiña da muller 
na literatura. 

No libro Nais , damas, pro titutaS e 
feirantes, eu apre entaba a unha é
rie de clásicos da lit ratura galega e 
a imaxe que daban da muller na ua 
obra. Certo é que, mália p litica
mente ser moi progre istas, a vi i n 
da muller que predominaba era a 
tradicional. A imaxes ba eábanse 
en tópicos pero hai que ter n con
ta que me referia aos anos 30 ou a 
Xeración Nós, autores que en temas 
tan profundos como o da muller 
ainda eran conservadores. Actual-

. mente; hai que ser máis optimista 
xa que tanto escritores como escri
toras amosan unha muller comple
xa e dunha grande diversidade, sen 
mistificacións. 

É correcto falar dunha escrita es
pecífica feminina? 

A escrita parte de vivéncias perso
ais e íntimas que marcan. H(li ele
mentos na escritora que son in
transferíbeis pero iso non 'se pode 
confundir cun literatura específica 
porque hai unha grande diversida
de de mulleres segundo ideoloxia 
ou clase social. Eu deixaríao en que 
hai moitos rasgos comuns polas ex
periénc ias socia is das mulleres.• 

Escritora Lugo, 1954. · 

Obras máis importantes: Literatura galega 

de muller, Escritoras galegas e Nais, damas, pro
tiuuas e fierames. 
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O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

Os ANOS TRINT A 

Fotos de Manuel Blan~o 
Pascual, que desenvolveu 
unha grande actividade no 
Barco e Rubiá nos anos 
trinta. Pesie a ter desapa
recido ao comezo da Gue
rra Civil, deixou unha 
abondosa mostra de retra
t de estúdio, l"aisaxcs, 
grupo viaxes. Póden e 
ver no formato orixinal na 
Casa da Cultura até o 30 
Je Novcmbro. 

Ü BAILE E O TRAXE 
TRADICIONAL 

Oucra rn stra do Oucono 
fotográfico . Descavolta ar
tellada polo Grupo Foto
cinematográfico Fonmiñá 
e o conxunto Cantigas e 
Frores. Na Aula de Culru
ra- Caixagalicia, até finais 
de me. 

•TEATRO 

A DO LIBRO 

Artello apresenta A do libro 
(Aventuras de Perello de 
Chora-que logo-bebes), o Xo
ves 21 na Casa da Cultura. 

Boiro 
•MÚSICA 

CONCERTO DIDACTICO 

O Venres 22 ás 11 da mañá 
na Casa da Cultura, A Co
ruña Quintet oferece un 
concerto didáctico. 

ÜRQUESTRA DE 
CAMARA GALEGA 

Na Casa da Cultura o á
bado 23 ás 7, O do erán. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

MONTE CASTELO 

Até odia 29 na sala de ar
te do auditório, expoñen 
unha e colma dos traba
llos aP,rc encadas ao con
cur de ideas para a rde
nac ión da área de Monte 
Ca celo. 

CÉ AR MASEDA 

Durante o mes de Novem
bro na Zaranda, expoñen 
cadros do pintor local Cé
sar Maseda González. 

•TEATRO 

TEATRO NO ÜUTONO 

O ciclo de teatro do Audi-
· t6rio municipal, oferece 
várias representacións nes
ta semana. O Xove 2 l ás 
9,30 da noite, Ladraremos 
por Áncora produccións; 
Venres 22 á me ma hora, 
A secreta obcenidade de 
cada dia por Tália Teatro ; 
para o Sábado 23 tamén ás 
9,30, Espello cóncavo pon 
en cena Bailando en _ 
verán; e o ~bado 24 ás ·6 
do serán, celebran unha 
xornada de teatro infantil 
organizada polo Centro 
Cultural Buril. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

ANDARES 

Cangas tarnén p~icipa do 
Ourono fotográfico ourensá 
con duas mostras. A pegada 
do tempo de Coté Hospicio, 
e N enos saharauis de Xosé 
Garrido, unha foto-reporta
xe sobre as primeiras xera
cións saharauis nascidas no 
exílio. Na Casa da Cultura, 
todo o que queda de mes. 

•TEATRO 

LADRAREMOS 

Coméd ia de Ancora Pro
duccións, o Venres 22 de 
Novembro ás 10,30 da noi
te no cine Galáxia . 

O Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

lMAXES XOVES 1995 

O Centro Multifuncional 
expón até o 30 de Novem· 
bro unha escolma das foros 
apresentada á X edició 
de te certame do lnjuve. 

Celanova 
• EXPOSICIÓNS 

CRUZ VEIU0ELLA 

Un total de 60 imaxes to
madas ao longo de un sécu
lo, sobre as actividades da 
Cruz Vermella en Ourense. 
No Claustro d~ Mosteiro 
até Decembro. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE EN DEFENSA 
DA NATUREZA 

Desde centros escolares até 
profesionais amosan na 
Casa da Xuventude os seus 
traballos, resposta á c'onvo
catória feíta por Xevale A 
Arce en Defensa da Nature
za e que nesta ocasión esta-

ba adicado á vaca. Pintura, 
debuxo, narrativa, fotogra
fía ... até finais de mes. 

Cha ves 
• EXPOSICIÓNS 

A MEMORIA 00 MUNCO 

O Outono fotográfico ocupa 
a Adega do Fauscino todo 
o mes con ista mostra de 
Elisa Pereira. Varela. 

A Coruña 
•CINEMA 

MISSISSIPPl MASALA 

O Centro Galega de Artes 
da lmaxe (CGA!) proxecta 
en colaboración con Ecos 
do Sul, un.filme sobre refu
xiados, unha família que 
ten que marchar de Uganda 
para instalarse no Mississip
pi. Mira Nair dirixiu 
Miss_issippi Masala (USA

·GB-lndia 1992. Cor 110'), 
subtitulada en castellano, 
Venres 22 ás 20,15 e Sába
do 23 ás 18,30 h. no CGA!. 

ARTURO RIPSTElN 

Tres títulos na homenaxe 
do CGAI ao cineasta lne· 
xlcano Arturo Ripstein. A 
muller do porto (México
USA 199l. Cor 110') para 
Martes 26 e Mércores 27, e· 
duas mediametraxes para o 
Xoves 28, A hora dos me
niños (México 1969. 65') e 

O Trinque 
América antes de Colón 

Unha descolonizadora mensa
xe cultural será presentada no 
Auditorio de Galicia, sito en 
Santiago, a partir .do dia 23. 
O espíritu da América prehispá-

nica. 3000 anos de cultura é o 
título. da exposición. Algun
has das culturas precolomb'i
µas chegaron a estar á altura 
das europeas da época. + 
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Carteleira C.X.LÓPEZ-PAZOS 

~ OS MEUS DOBLES, .A MINA MU-
LLER E MAIS EU. Un capataz da consrruc

-ción con moito ttaballo aceita a suxeréncia dun 
científico para construir ouµo suxeito idéntico a e1. 
O guionista non sabe conducir a história que decae 
gespois dun cuarto de hora prometedor. 

~ SECRETOS E MENTIRAS. Unha ne-
gra asiste ao enterro da sua nai. adoptiva.' 

Entón decide averiguar a identidade da sua nai 
biolóxica e resulta que é branca. Filme inglés de 
actores descoñecidos, pero nalguns casos xeniais. 
Unha famí1ia representada cun realismo que pou-
cas veces se ve no cine. 

~O FUNERAL. Unha família ·italiana nos 
Estados Unidos da crise. Cine negro, con bos 

interpretes. Supera de longo a outros 'filmes máis 
pretenciosos. 

lEJi>_ SANGUE E VIÑO. Jack Nicholson e M.i-
chel Caine interpretan a dous ladróns de 

xoias de Florida. Caine demostra, coma sempre o 
grande actor que .é, ainda que non chega para sal
var esta história, sen pretensións. lEJr NO NOME DO PILLO. Era 1981. En 

Irlanda do Norte morrian déz presos do . 
IRA en folga de fame. Unha nai contrária á 
vioJénci.a vált;,lle ao seu fillo encarcerado. Pe
lícula ben realizada que está a levantar ron
chas en Londres. 

~ BEA TIFUL GIRLS. Guia para parellas 
con dúbidas sobre o matrimónio. Critica dos 

varons que só pensan nas wp-model e loubanza das 
mulleres normais, con excepción das adúlteras. 

~ O DERRADEIRO HOME. Duas ban-
das de tráficahtes de alcol enfréntanse na 

nada acolledora cidade fronteiriza de Jericó. Lfo 
aproveitado pistole~ro (Bruce Willis) pásalle 
información aos dous con tendentes a fin de ob
ter o seu diñeiro. A idea non era .má, pero o 
guionista abusa dos tópicos, en tanto ... que Willis 
demostra que é menos expresivo que o cano da 
sua pis~ola. 

IJJ/f', TAXI. Cadro sobre o advenimento do 
fascismo na clase média española. Dema

siado forzada. Centrada en Madrid. -

O naufráxio na rua Provi
déncia (México 1971. 50'). 
Os pases comezan ás 20,~5 
h, cunha entrada de 200 
pta., ou de 10(). pta. para os 
que leven o Car_'.lé ~o";:e. 

• EXPOSICIÓNS 

BIBLIOGRAFLA TEATRAL 

A biblioteca do Forum 
abre durante este mes unha 
mostra bibliográfica sobre 
o teatro. 

ÜUTOF PRINT 

Percorrido polo gravado bri
tánico desde 1946 a 1976. 
Pódese visitar até o 6 de Xa
neiro na Fundación Barrié. 

TONO CARBAJO E 
}ESUS ÜTERO 

Os dous gañadores das bol
sas de criación artística no 
estranxeito de Unión Fe
nosa, expoñen até finais de 
Decembro no Museu de 
Arte Contemporánea. 

•MÚSICA 

SINFONLCA DE GAUCIA 

lfiir_ PHENOMENON. Por algunha razón 
descoñecida un bon tipo, sen demasiadas 

luces (John Travolta), convértese nun ser super
intelixente. Iso cáusalle alguns problemas. A pe
lícula non é tan ruin como caberia supoñer. t 

Sábs:do Ü ás 12 da mañá 
na sede da Fundación. A · 
entrada é libre. 

-Ferrol -
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCELO' 

Tamén titulada "A arte es
pañola contemporánea a 
través 'da obra gráfica". 
Abre no Centro Cultural 
municipal todo o mes. 

• CONFERÉNCIA 

A ORIXE DA CUESTION 
NACIONAL GALEGA 

- A galeria Sargadelos e a So
ciedade Cultura Medulio orga
nizan o Xoves 21 ás 20 horas 
a conferéncia Sobre a onxe 
da cuestión nacional galega a 
cargo de Camilo N~eira. 

•MÚSICA 

)oE McBRIDE QuARTET 

O Luns 25 na Aula de Cul
tura Caixa Galicia, dentro 
cÍo Ciclo Swing en Outono. 

por terceiro ano os Comi.téS 
· Abertos de Facu(dade de 
Lugo, comprende o colóquio 
<leste Xoves 21 no-salón da 
Faculdade de Maxistério, ti

. tulado A crise dos setores ·pro-
dutivos . Nel participarán Lí
dia Seora, Xavier Aboi e 
posibelmente un represen
tante da CEL. Polas xoma
das tamfo pasarán Mariano 
Abalo (Martes 26) e Luís 

_ Felipe Vázquez (Cónsul de 
Cuba, vai o Xoves 28). 

• EXPOSICIÓNS 

SANTIAGO RUSIÑOL 

O gravado 
británico 
desde 1946 
até 1976 'na 
Fundación 
Barrié da 
CORUÑA. 

O Xoves 21 no Pazo de · li.TEAT~O 
Congresos, baii<o a dirección 
de Víctor Pablo, e co violi- A cui.PA R)l/DE MO~T 
nista Dmitry Sitkovetsky. 

Mostra pictórico-b1ográfica 
do artista catalán de come
zos de século. Abre até o 
29 de Novembro na sá de 
Caixagalicia. 

A CAIDA 

A ilustración 
corresponde 
a un 
gravado de 
David 
Hockney -

.ALEJANDRO ANDRÉS 

O ciclo Jovenes intérpretes 
da Fundación Barrié, com
prende o concérto do pia
nista Alejandro Andrés, o 

Títeres cos Monicreques de 
Kukas, Mércores 27 e Xo- · 
ves 28 no Teatro Jofre. 

~ug_'--o ___ _ 
• CONFERÉNCIAS 

GALIZA, . 
MULHER E L!NGUA -

A apresentación do libro 
Siléncio ergueíto de Gil 
Hernáñdez o dia 21 ás 20 
h. na sala Sargadelos serve 
para dar paso á mesa re
donda Galiza, mulher e 
língua na que intevirán re
presentantes de Donas de 
Nós e Alto Minho. 

CRISE DOS SECTORES 
PRODUTIVOS 

O programa das Xomadas de 
Nacionalismo que artellan 

DO lMPÉRlO ROMANO 

Mostra do pintor Roberto 
González, abre até o 27, na 
sá Clérigos. De 19 a 21,30 
h. de Luns a Venres, e de 

· 12 a 14 Sábados. 

•MÚSICA 

RASTREROS 

O con.xunto bravu actua · 
no 2 de Copas, o Xoves 28 
ás 11 da noite. 

)OEMCBRIDE 

O ciclo Swing en Outono, 
oferece a actuación do Joe 
McBride Quart~t, o Venres 
22 na Aula de Cultura 
Caixa Galicia. 

PENÉLOPE TRIP 

Na noite do Xov<';S 21 no 2 
de Copas. 
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FESTIVAL DE JAZZ 

A Asociación de Amigos do 
Jazz Escobijazz artella o VI 
Festival de Jazz, con actua
cións do 20 ao 2J de No
vembro no Clavicémbalo. 

LATINO-NA VALON 
·QUARIET , 

Convocatóriás 

PRÉMIO LITERARIO ÁNXEL FOLE 

A Fundación Caixa Galicia e o x
0

omal 
El Progreso convocan a XI edición do 
certame Ánxel Fole (cun prémio úni
co de 1.000.000 pta), desta volta adi-

. cado á figura· e o ora de José Crecente 
Vega. Os traballos han ser inéditos, 

ves Manuel Murguia que leva un úni- tame de vídeo e medio ambiente aberto á 
co prémio de 400.000 pta. Poden participació11 de quen o desexe nas 
con correr · todos os qÚe o desexen·' modalidades de reportaxe (ou denún
cunha única obra (orixinal e dunha . cia) e dramatización sobre o meio am-
extensión ent_re os-15 ·e 30·fólios) de biente. Desde a descripción dun rotei-
tema libre. Os traballos ap,resentaranse ro meioambiental, dun entorno paisa-
sen remite, por cuadriplicado, meca- xístico ou ecolóxico, até a denúncia 
nografados a dobre espazo por unha só dun vertido, pasando por dramatiza-

tregados pola calidade e orixinalidade 
da fita. As fitas, que non poden esce
der a meia hora nen baixar dos cinco 
minutos, deberán apresentarse ant~s 
do 1 de Decembro no apartado de co
rreos 35 de Chantada. A votación dos 
prémios é popular. Para maior informa
ción teléfono (982) 16 25 82. 

cara e baixo plica (título, lema, nome, cións cunha pequena trama. Os .Papei-
enderezo, teléfono e curricula). A en-- ros proxectará os vídeos remesados 

Má"is jazz no Clavicémbalo, • cunha extensión máxima de 100 fólios 
PRÉMIO DE POESIA EUSEBIO LO
RENZO BALEIRON 

0 Xoves 28. mecanografados a dobre espazo por 
trega ten que ser antes· do 1 de Marzo dentro das vindeiras Xornadas de Ci-

•TEATRO 

THEATRO 
DELL BURA TIO 

A VI ,Mostra de Teatro In
fantil clo . concello, oferece 

·a actua-dón da compañia 
Theatro dell buratto de Mi
lano. O dia 28 de Novem
bro .ás 7 .do serán -no audi
tório municipal, poñen en 
cena unha p~za ditixida a 
público de 7 a 9 ano~-

LUGO CULTURAL 

Continua o Venres 22 ás 
8,30 da noite no auditório 
Gustavo Freire, con Mi 
madre decía que yo no de
bía por Escena Abierta. 

Marin 
•MÚSICA . 

NOVAS ROTAS 

O grupo de cámara-Rovas 
Rotas actua o Domingo 24 
ás Z-0,30 na igrexa vella . 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

Ü VOTO FEMINlNO 

unha só cara. E teñen que chegar por 
cuadriplicado e baixo- plica antes do de 1997 no concello de Arteixo (Tra- nema e Medio Ambente das que orga-

O Concello de Dodro convoca ~ IX 
edición do prémio de poesia Eusebio 
Lorenzo Baleirón, aberro a todas as 
persoas interesadas que remesen un li
bro de versos inéditos, cun mínimo de 
400, de tema e forma libres, antes do 
30 de Novembro ao: Concello de Do
dro. A Coruña. IX Premio de Poesía Eu
sebio Lorenzo Baleirón. Os textos reñen 
que chegar por cuatriplicado baixo 
plica. O prémio é de 300.000 pta.+ 

- · · 31 de Marza de 1997 en calquer de
partamento de Obra social da Caixa 

. Galicia, ou µo xomal El Progreso (rua 
do Progr~so, 12. 27001 Lugo) . O telé
fono da Obra social de Caixa Galicia 
en Lug? é: (982) 22 40 12. 

vesiade Arteixo. 15142 Arteixo), nun niza a V.111 edición no mes de Decem-
sobre que indique: VI Certame Ma- bro en Chantada. Para dar unha opor-
nuel ,Murguia de Narracións Breves. tunidade a todos os interesados, Os Pa-
Maior información nos teléfonos: peiros empresta unha cámara de vídeo 
(981) 60 00 09/()0 12 00/60 00 54. - a aquelas persoas que o desexen ao 

longo de un ou vários dias. Como pré-
VIDEO E MEDIO AMBIENTE mio, sen dotación económica debido 

CERTAME MANUEL MURGUIA 

O concello pe Arté_ixó organiza a Vl 
edición do certame de narracións-bre-

O cine clube chantadino Os Papeiros 
convoca en colaboración' coa agrupa
;¡:ión e.\:oloxista Xevale, o segundo Cer-

ás caréncias monetárias e a falla de 
subvencións, estabelécense os Lobos de 
cinema, unha reprodución dun lobo e 
u.nha cámara de cinema, que serán en-

Importante colección de 
fotografias de máis de un 
século de loitas das· mulle
res para acadar o recoñeci
m en to da igualdade. A 
mostra pertence ao .Outono 
fotográfico e vai artellada en 
tres seccións, O voto en Es
paña a través éfos· debates 
parlamentares; O caracte-r: 
pioneiro do sufraxismo ameri
cano; e A loita sufraxista en 
Inglaterra. Organiza o Jnsti
tuto da Muller do Ministé
rio de Asuntos Sociais e 
abre na Casa da C4ltura, 
até o 30 de Novembro. · 

.•TEATRO 

N01TE DE REIS 

A partir da obra de Wi
lliam Shakespeare, coa 
compañia Teatro do Noro
este o Xoves 21 na Casa da 
Cultura. Ollomol Tranvia 
tamén actua na mesma sá, 
coa obra O rei nu, o Xoves 
28. As sesións son ás 20 h. 
e a entrada custa 250 pta. 

Ourense · 
•CINEMÁ 

A MARCHA NUPCIAL 

The wedding march (USA 
. 1927. B/N. 117'). O Cine 
clube Padre Feixoo pasa iste 
filme dirixido e interpreta
do por Erich von Stroheim, 
o Xoves 21 ás 20,30 e ás 23 
h. na Casa da Xuventude. 

ACARNAzA 

L' Appat (Franza 1995. Cor. 
- 115'). O 'Cine clube Padre 

en 1995, ó Xoves 28 de No
vembro ás 20,30 e ás 23 h., 
na Cása da Xuventude. 

• FOTOGRAFIA 

Ü1.JTONOF9TCXJRAF1CO 

Máis de 20 mostras por tcxla 
a cidade: R/Habana, 96. Li
berdade e esperanza de 
Eduardo Pérez e J.A. Vill?.r 
na Casa da Xuventude; Mo
dais, 12 fotompntaxes de 
Xosé Rañó no café A Coru
ñesa, Diálogos _coa vida por 
iniciatica da Fundaci6n la 
CaiKa, con fotos de Robert 
Doisrieau (no Museu Muni
cipal, até o 11 de Decem
bro). Cómpre resaltar as 
Ojos lindos de Javier Álva
rez na sá Herrián Cortés, a 
Retrospectiva de Rrbas 
Prous na sá·de Caixa Gali
cia, Espidos e formas de 
Marisol Rodríguez no Insti
tuto Politécnico e Levic;lade 
e peso de Miguel Rey no 
Café Real. T amén hai mos
tras colectivas: Concu.rso 
Xuventude de Fotograffa n~ 
Casa da Xuventude; Retra
tos e xentes de Antón 
Álvarez e Femando Rey Mi
guel, do Colectivo Olio de Vi
dro, na Auriense¡ lmaxes de 
Susana Gil e X. Soler no 
Café Cátedra; o cerra.me es
colar Unha imaxe val roáis 

Pontevedra 
.• ME"SA REDONDA 

ARTE E LlNGUA 

Na faculdade de Belas Ar
tes o Mércores 27 ás 19,30 
sobre Arte e Língua. 

•CINEMA 

CON DESTJNO A LUA 

O filme de Irvin Picnel 
(Destination moo~. -1950) 
apresenta a cién.cia ficción 
no ciclo História do cinema 
do Cine clube Pontevedra. 
Mércores 27 ás 20,15 e 22,15 
h. na sá de Caja Madrid. 

• EXPOSICIÓNS 

XAIME QUESSADA 

-Grande versatilidade e con
trol da técnica con ~eferén
.cias que van desde Picasso a 
Bacon, incursións nun pop
Cl'.t surrealista. Expón na sala 
Teucro da Delegación até o 
4 de Decembro. 

•TEATRO 

COMO. EN IRLANDA 

O Centro Dramático Galega 
leva unha peza baseada en 
textos galegas e irlandeses, 
Como en Irlanda, os dias 
21 e 22, "ás 8,30 da noite ao 
Teatro Principal. 

Ribadávia 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

CON HIST'ORIA PROPRIA 

A Agrupación Cultural O 
Galo artellou un ciclo de 
conferéncias na galeria Sar
gadelos, que tentan afondar 
na história do país a través 
da figura de Pardo de Cela. 
A primeira charla xa a deu 
o pasado 15 o historiador 
Anselmo López Carreira. 
lste Xoves 21, o arqueólogo 
Juan Carlos Castro C~rre
ra, falará sobre o castelo da 
Frouseira e Pardo de Cela. 
E para o vindeiro Xoves 28, 
Camilo Nogueira enceta o 
colóquio baixo o título Ga
liza, un país rebelde e con
quistado. T cxlas ás 2.0 h. 

RIGOBERT A MENCHU 

Os povos indíxenas e a loita 
pola paz é o título da confe
réncia que a prémio Nobel 
da Paz Rigoberta Menchu 
impartirá o Venres, 22 de 
Novembro ás 1 7 ,30 no Au
ditório de Galiza 

•CINEMA 

ClNEUROPA 

• EXPOSICIONS 

Ü ESPIRITU DA 
AMÉRICA PREHI PANA 

Tres mil ano de cultura 
prehispánica van encher as 
salas do Audirório de Gali
za a partir do Sábado 23 de 
Novembro. 

Rmoo IBÉRlCO 

Ediciós do Castro e a gale- · 
ria Sargadelos abriron un
ha mosrra fotográfica e bi
bliográfica sobre a Edito, 
rial Ruedo Ibérico, para 
relembrar ao seu fundador 
José Martfnez aos ·10 ano 
do pasamento. 

A CAIDA DA FOLLA 

O escultor Manolo Paz 
monstra catro pezas de 
grande formato onde expe
rimenta co granito e a piza
rra. Até o 8 de Decembro 
na galeria Trinta. 

MEDAROORO O 

Primeira mostra no Estado 
de Medardo Rosso, con i
derado xunto a Rodin pai 
da escultura contemporá
nea. Mái de trinta peza 
que tentan amosar o seu 
estilo ademais da seriedacle 
do proceso de criación p l 
que expoñen vária ver
sións da mesma obra" D 
Martes a ábado de 11 a 20 
h, e Domingo e fe tivo d 
l l a 14 il. 

CAMPU TELLAE 

Rigoberta 
Menchu fala 
dos povo.s 
indíxena.s e 
a loita pofa 
pazo 
Venres 22 
no Auditóño 
de Gali:i:a de 
SANTIAGO 

Lembranza de todas as loi- -Feixoo oferece iste filme de 

• EXPOSICIÓNS 

VENDIMA NO RIBEIRO 

Arnulf Rainer expón a 
montax Campo de estrelas 
no primeiro andar do 
CGAC. Até o 8 de De
cembro. De Martes a Sába
do de l 1 a 20 h, e.Domin
gos e festivos de l 1 a 14 h. 

ta:doras que traballaron po- Bemand Tavemier, Ursa de 
lo direito ao voto feminino. · Ouro do Festival de Berlin 

O ES,UDQ DA GAL.IZA DE

SEt'lAD2 P2R CASTEL.AQ 

EN INSliNIA QU 9-ÍA VEIRQ 

_ que ... exposto no LB. Xúlio 
Prieto Nespereira; Galicia 
en foco resultado do certa
me fotoxornalístico do mes
mo nome no Ateneú, Uriha 
película de pel 2 na Marisa 
Marimón; Rexistrós na ma
rea na Casa da Xuventude; 
O futbol na primeira meta
de do século con fotos re
compiladas por J. González
Viso no Liceu; Xestos e es
paventos do Colectivo Olla 
de Yidro na Casa da Xuvep
tude, Ourense en pé de fa"to 
e Fotografías da Real Socie
dade Fotográfica de Madrid 
no Museu_ Municipal. 

• EXPOSICIÓNS 

MARJA TOMÉ 

Pinturas recentes na galeria 
Sargadelos, até finais de mes. 

O Museu Emolóxico pro
mové ista mostra de Santi 
Míguez, encadrada no Ou
tono fotográfico . Pódese vi
sitar no Museu Municipal 
até o 30 de Novembro. 

Ribadeo 
•TEATRO 

Os vindeiros filmes (do Ven
res 22 ao Venres 29) do ciclo 
do Teatro Principal: Vivir 
rodando (Venres 22 ás 4, Sá
bado ás 8,30), Que hora é? 
(Venres 22 ás 6), A fermo
sura das cousas (Venres 22 
ás 8, 15, Sábedo ás 12,45, 
Domingo ás 8,15), A mirada 
de Ulises (Venres 22 ás 
10,30, Luns ás 12,45, Venres 
29 ás 10,30), A viaxe do ca
pitán Fracassa (Venres 22 á 
1, Luns ás 6), O Castelo de 
Dragonwyck (Sábado ás 4 ), 
O carteiro de Neruda (Sá
bado ás 6), Os irmáns Mc
Mullen (Sábado ás 10,45, 
Domingo ás 6, Luns ás 4, 
Mércores ás 8), O especula-

. dor (Domingo ás 4, Luns ás 
10,45, Martes ás 4 ), Tres vi
das e unha soa morte (Do
mingo ás 10,45, Luns ás 
8,30), Sostén Pereira (Do
mingo á 1 da mañá, Martes 
ás 8,30, Xoves ás 6,15), As 
uvas da ira (Martes ás 6), 
Identificación (Martes ás 
10,45, Mércores ás 4, Venres 

TRES DEBUXOS 

Obra de Perejaume até o 8 
de Decembro no Dobre Es
pácio do CGAC. De Mar
tes a Sábado de 11 a 20 h, 
e Domingos e festivos de 
11a14h. 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 -pta + 160 pta 

. de gastos de envio 
•MÚSICA 

JoE McBruDE QuARTET 

N 6 'ITE ~E REIS 

Representación de Teatro 
do Noroeste a partir de Wi

_ lli <:!m Shakespeare. O Ven
rés 22 n? Casa da Cultura. 

GALICIA. ORIXES 
DUNHA CULTURA 

Prezo 200 pta 
Pagamento a meio de seles de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixa Galicia 

O Sábado 23 ·na sá Caixa 
Galicia (Xoán XXIII, 35). 

A Pontenova 
A Rua 
• EXPOSICIÓNS 

' 29 ás 8,30), Mapa do sentido 
humano (Martes ás 12,45), 
Áugas pantanosas (Mérco
res ás 6), Mecánicas celestes 
(Méreores ás 10), O home 
que puido reinar (Xoves 28. 
ás 4), Sen cómpaixón (Xo
ves ás 8,30, Venres 29 á 1 da 

Mostra etnográfica abe~ta 
no Museu do Povo Galego 
até finajs de ano. 

•MÚSICA 

NORGE BATJSTA 2091 0501 
683040001024 

Solicita a cantidade 
que desexes ao 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

• .TEATRO 

SURSUM CORDA 

O Sábado 23 de Novem
bro na Casa da C ultura, 
Caroza Teatro representa 
Sursum corda. 

]OSE ~UIS NOGUEIRA 

Fotos en branco e negro no 
que é a primeira mostra 
deste autor. Dentro do Ou
tono fotográfico na Casa da 
Cultura todo o mes. 

mañá), Pillow book (Xoves O Xoves 28 en dous pases, 
ás 10,45, Venres 29 ás 4) e ás 22,30 e ás 2J.,45 h. O 
Prospero's fü¡ok (Xoves ás cantautor cubano volea ao 
12,45, Venres 29 ás 6,30). Joam Airas, tras pechar.con 
As billeteira abren ás 3 da grande éxito a tempada de 
tarde. Enrrada a 400pta, e o verán no pátio do Airas 
bo_no p~ lQ pe!íc;uJas )._99Q. __ N_u_n~~· . ~tl_t~a_d_? _g_r~tuf t~1. 



Wolf Dieter , 
Streicher, no 

. violin e Erich 
Krüger, na 

viola 
acompañan 

á 
Filhamónica 
de Galiza o 

Xoves 21 

··~·········· 

REAL fJLHARMONIA 
DE GALlCIA 

O Xoves 21 ás 9 da no ite 
no Auditório de Galiza. Di
rixe Helmuth Rilling, con 
W olf Oie ter Strei'cher no 
violín, e Erich Krüger na 

· viola. A fil armónica volta 
ac tuar o Xoves 28 ás 9. da 
noite, baixo a dirección de 
Maxi1pino Zumalave, para 
interpreta r obra de Falla. 

•~PERA 

Ü BANOOLEIRO 

Xoves 21 e Venres 22 ás 10 
da noite na NASA. O es
pectáculo musical dos por
tugueses Trigo Limpo con
ta a história dun suposto 
encontro entre o bandolei
ro portugués José de T elha
do e o mítico Virgulino 
Larnpiao, reí do Sertao bra-
i leiro. Nunha segunda par

te percorren a música po
pular e a poesía contempo
ránea portuguesa. José Rui 
Martins e Carlos Clara Go
rnes, dirixen a montaxe . 
Entradas a 1.000, 600 e 300 
pta. Maior información e 
reservas no (98 L) 57 39 98. 

•TEATRO 

TRASIEGO 

A compañia de Aranjuez 
Cambaleo T earro actua na 
Sala Galán, o dias 22 e 23 
ás 10 da noite coa peza 
Trasiego. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

Oc10Acnvo 

Até o 30 de Novembro na 
Ca a da Cultura, expoñen 
fotografías en branco e ne
gro e viraxes a cor realizadas 
polo participantes nos cur
sos de miciación á fotografía 
organizados polo concello. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

EMANA DE 
UBMARlÑ 

!NEMA 

A Faculdade de Ciéncia 
arcella a emana lnterna
ci n.al de inema ubma
rii'io, do 26 ao 2 de No-

Anúncios de balde 
• Electrlcidade e mantemento xeral. Pre
zos económicos e seriedade. Xerardo 907-
72 80 23. Vigo. 

• Se queres recebar de balde o boletim 
"Llengües Vives" sobre a actualidade lin
güística do Sul-oeste europeio, escreve ao 
Apartado 5224 - 08080 Barcelona. Países 
Cataláns . · 

• Galiza Nova en Madrid . A organización 
xuvenil do BNG está na capital do Estado. 
As persoas que queirades contactar con
nosco , escrebede a este enderezo : Verja 
58 - 12 28026 Madrid . 

• Clases particulares de matemáticas. 
EXB, BUP, COU , ESO, FP e primeiro de 
carreira. Pexigo de Abaixo , 33-2g esq . 
Compostela. 

•Extraviadas duas gaitas o Mércores 16 
de Outubro en Vigo, (unha delas facilmente 
recoñecíbel por ter unha cabeza de cabuxa, 
'tallada en buxo e co fol de pelexo). Pertenceu 
a Manuel Amigo (gaiteiro de Dhais) . No caso 
de saber algo delas chamar ao (981 ) 57 01 
78, de 1 O a 14 e de 17 a 20 h. Gratificarase. 

• Medullo, Distribuidora alternativa da 
Marinha lucense. Se tendes material para 
distribuir, escrébenos e talamos. Para pedi
dos mandada un selo de 19 pta. Medulio, 
Apdo. 19, 27740 Mondon hedo. -

• Vendo 90 accións de A Nosa Terra. a 
4.000 pta cada unha por precisar urxente
mente o diñeiro.Teléfono (986) 26 40 57. 

ANOSATERRA 

·~···································· 
de Valadares antes de 
19,70, até o 30 de Novem- Encrucillada 
bro no centro Cultural de 

XOAN COSTA 

Manolo Valdés ocupa a galería Márlo Sequeira de BRAGA 
coas suas pintura~ e esculturas. 

vembro,. no centro Cultu
ral Caixavigo. 

MAIS ALA DAS NUBES 

Par dela les nuages de Mi
che lange lo Antonioni e 
Wim Wenders (Franza-ltá
li a-A lemañ a 1995. Cor 
113'), é o filme escollido po
lo Cine cluhe Lumiere para a 
sesión do Mércores 27 (ás 
20,30 no cine Salesianos). A 
entrada val 400 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

ARMANOO MARTINEZ 

Esculturas en buxo e seixo 
rúbio, na Sala de Arte Cai
xa vi.go, até o 26 de No
vembro. 

MÉNDEZ PAZ 

O pintor ourensán expón 
acuarelas recentes na sá do 
BBV. Abre até o 29 de No
vembro de 19 a 21 h. 

GUADALUPE MATEOS 

A pintora . sevillana expón 
na galería Sargadelos até o 
24 de Novembro. 

VII FOTOB!ENAL 

Casa das Artes de Vigo, pó
dese visitar a VII edición da 
Fotobiei1al. As tradicionais 
Vigovisións rec ollen este 
ano o traballo sobre <;i cidade 
de Luis Goruález Palma, Ka
ren Knorr, Pedro Meyer, Pa
loma Navares, Joach im 
Schimd, Ruth Thorne e 
Manuel Vilariño. Noutro 
apartado, Sen fonteiras vá
rios autores rachan co con
cepto bidimensional, trátase 
das fotos tridimensionais de 
María Elena Álvarez, Mag
nus Barthas, Daniel Cano
gar, Barbara C laus, Alfredo 
J aar, Ana Teresa Ortega, Pe
dro Meyer, Paloma Navares, 
Wojciech Prazmowski e Eva 
Quintas. T amén expoñen os 
fotógrafos galegas, bolseiros 

• desta edición, Xosé Lois 
Abalo, Xurxo Estévez, Xur
xo Lobato e Rubén R. de 
Torres. Unha sección adi
cada aos norteamericanos 
Aziz e Cucher, e outra a 
Raniero Femández (na sala 
de exposicións do García 
Barbón), fotóg rafo galego 
afecc ionado cunha intensa 
activ idade nas décadas dos 

- cincuenta e sesenta, comple
tan a mosaa. 

ANTES DOS 70 

A asoc iación Xunranza ar-
Até o 8 de Decembro na tella unha mostra con fotos 

En VIGO as 
esculturas de 

Armando 
Martíne:z: pódense 

contemplar ria 
sala de arte de 

. Valadares. 

•M.ÚSICA 

JAZZ _BANDA QUART 

O Venres 22 no Cent ro 
Cultural Valadares. 

]oE McB~DE QuARTET 

O Martes 26 no auditório 
Manin C ódax do Castro. 

LA TINO-NA VALON 
QUARTET . 

O grupo de jazz actua o Mér~ 
cores 2 7 no Odeón, dentro 
do programa dos Circuítos 
de Música Xoven do Minis
tério de Asúntos Sociais. 

•XORNADAS 

REVOLUClON ESPAÑOLA 

A CNT organiza unhas xor
nadas de homenaxe á Revo
lución española de 1936. O 
programa comprende o pa
se, . e o posterior colóquio, 
do filme T erra e liberdade 
de Ken Loach, o Venres 22 
ás 7,15 do serán no salón de 
actos do lnstiruto Politécni
co da rua T orrecedeira. 

Xinzo 
• EXPOSICIÓNS 

Ü TEATRO NA PRENSA 

Fotografias das últimas edi
cións da Masera de Teatro 
de Ribcrdávia, vista- polos 
óbxectivos dos fotógrafos 
de prensa, Moncho Fuen
tes, Nacho G ó mez, Rosa 
Veiga e Santi Míguez. Na 
Casa da Cultura do 18 ao 
30 de Novembro. 

Brag_a _ _ _ 
• EXPOSICIÓNS 

MANOLO V ALDÉS 

A galeri a Mário Sequeira 
inaugurou o pasado 16 un- · 
ha mostra do pintor e es
cultor Manolo Valdés (Va
léncia 1942). O artista con
ta con recoñecimento in
temacional, e obra en nu
merosos museus. Aberra até 
o 16 de Xaneiro de 1997.+ 

•Rapaza de 21 anos busca traballo. Con 
BUP e estudos de FP (Marítimo-pesqueira). 
Teléfono (986) 20 15 29, de 12,30 a 1,30. 

ne Ventin. Teresa Jesús Jornet , 9-42• 36004 
Rontevedra. Teléfono (986), 84 33 15. 

• AnimaEis Obradoiro de Animación, 
busca debuxantes interesados en apren
der, praticar e traballar en debuxos ani
mados. Contacto : Escola de lmaxe e Son. 
Someso, 6. 15008 A Coruña. Pablo Atienza 
909-87 26 20, de 1 O a 12 da noite. 

• Mércase baixo ou batería a bon prezo. 
Chamar ás 3, e perguntar por Andrés: (986) 
29 41 83. 

• O Movimento Defesa da Língua {MOL) 
envia o seu bolethn Língua Nacional Nº 3 
a quem o desejar. Incluí material para se 
autofinanciar: livros, camisolas , bandeiras, 
autocolantes, ~te . Encomendas.no aparta
do 570 de Ferrol. Envio gratuíto. 

• Véndese dormitório completo semino
vo en bon estado: cama, duas mesiñas, es
pello, cómoda, silla e armário de 6 portas. 
Razón no telf . (986) 47 31 08. 

• Danse clases de gaita e percusión ga
lega en Cangas, no local de CRC Xiria, rua 
Pqblo Iglesias . Perguntar por Xulio no (986) 
32 87 13 ou 909-8? 57 59 . 

• Estudante de fotografia busca informa
ción para realizar o proxecto de fin de ca
rreira: o tema escollido é a fotografia no ci
nema. Necesito participar na rodaxe dalgun 
documental, curtarnetraxe ... Corno foto fixa 
ou auxiliar de operador. Xan Manuel Seoa-

• Mi/homes grupo gai da Corunha está a 
vossa disposi<;om para qualquer infor- · 
11Ja<;om ou sugestom no apartado 24; A Co
runha 15080. Solicitai-nos o N2 de Outubro na 
nossa Ghaiseta que vem de sair do prelo no 
que talamos da última COFLHEE, de Sitges e 
de homofóbia e incluí a nossa própria banda 
desenhada. E já sabes nom dubides de p6r-te 
em contacto com nós, serás bem-vindo. 

• Óferécese monitora con 8 anos de expe
riéncia para clases de baile galego en Vigo 
e comarca. Telf 20 00 ~8 

• Kañacore. Programa de música com
bativa en Cuac! (FM 103.4), Venres noite , 
8 a 9. Envíanos o teu material (non só mu
sical) para difundilo ao máximo. Apartado 
4669. 15080 A Coruña. Resposta segura. 

• "Portugueses de merda! Estas duras 
palavras eram dirigidas por algum rnembro 
do público contra os integrantes do MOL 
(Movirnento Defesa da Língua)" lnteira-te 
do acontecido no encerramento do con

·gresso do ILG p,ola Gralha. Disíribue-se ]á 
o número 13. E- gratuito . Apartado 678. 
32080 Owense. ,. 

• Licenciado dá aulas particulares de 
língua e literatura galega e española, la
tin, francés, portugués, catalán, história 
e toda clase de comentário de textos . -
BUP, FP, COU, ESO .. Teléfonos (986) 20 
11 70/20 23 51 .• 

HORIZONTAIS: 

l. Chama que se levanta do luine e se apaga axii'la 
9. Dise de cada uq.ha das sete partes en que se divi
de Ún todo 11 . Preposiéión 13. Calzado de coiro 
cori sola de madeira 14. Credulidade, dogma 15. 
Embarcación grande 17. Ter unha cousa no seu po
der 19. Apodérase dun territorio 21. Cocer sen usar 
auga ou aceite ~2. Encaixa, inserta 23. Que non é 

· novo 24. Existíades 26. Doci'.imento que deben l <; ~ 
var os barcos con datos relativos a persoas que for
man a tripulación, patente, nome do propietar_io, 
características do buque,-etc. 27. Símbolo do sodio: 
28. Nunha poboación, os camiños entre as casas 
30. Batraquio moi frecuente en pozas,- lagoas e re
gos 31. No plural, pao provisto dun gancho para 
apañar a froita 33.- Andaban pola rúa sen rumbo. 

VERTICAIS: 

2 . Carta da baralla 3. Brea, betún 4. Acha, descobre 
5. Opulento, abundante_ 6. Ensinas, mostras, pos á 
vista 7. Sentimento de pena, compaixon. 8. Cousa 
extraordinaria e sprprendente 10. Orixinario de Fe~ 
rrol 12. Sairá do ventre p.1aterno 14. Correa que 
prende a espada ao brazo 16. Forma antiga de alta 
18. Utilizar 20. Rochas 23. Utilizaba 25. Río que 
pasa por Pontedeume 29. Debaixo 31. Símbolo do 
calcio 32. Ao revés, carta da baralla. 

Caldo de letras 
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O T H F AL C A - T R U A 

G V G T O E L I L A G ' H 

Unha 9úcea de grupos teatrais galegos. 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 

VS ·z:f V) ·if HOS ·6z: 
3Wfl3 · ~z: VílVSO ' f('. 

.SVtIU3cI ·oz: HVSfl ·si 

Sowc10Ñs · 

AO CALDO DE LETRAS 

V.lflO ·91 tIOUVB ·n 
V11.DV ·n NV10tftr3.d 
·oi O 3WON3d ·g OU 
.L SVSOWY ·9 O'Jnt: · ~ 
V cIO.l V ·t Z3:d 'f SV ·z: 

i\NHV3:SV d. 
.ff SOtIWVJ .lf V1I. ·of 
SVfltI ·sz VN ·Li 10tr 
·9z: S3:0VH3 ·tz: OUVSfl 
·fz: 3.LJW ·tz: HVSV 
·rz Vdfl'JO ·6i triflS 
-Od .LI OV1 ·~i 3d ·ti 
O:JOZ ·n J Tr ow 
-I.L3 .6 VUV1IVdV1 ·i 

Slt:JUOZ_TJOH 

31 -· X -O x o-
0-~ -
Z · w 
<( o 
·o 

("')O!'. 

·~~ 
o: UJ 
Z> 

o z 
- w 

o 

• 

. -

• 



>' 

..o; · 
21 DE NOVEMBRO DE 1996 ANOSATERRA 

·Manuel Rivas 

¿QUE ME QUERES,' . 
. AMOR? . 

N2 753 -ANO XIX 




