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Os alcaldes populares condenados 
nos últimos meses seguen aser apoiados polo partido 

Alcaldadas do · PP 
Nos últimos meses vários alcaldes -do PP foron condenados ou encausados 

,.,.. por-ilegalidades cometidas durante a sua xestión. O partido, na vez de 
promover a rexeneración democrática que está a publicitar, non só non 
expulsa .ao rexedores, senón que os acócha,· aloumiña e ampara. 
Os deputados lugueses acusados de 
cobrar dietas dobles recoñeceron 
o feito afirmaqdo que se debera 
a un "erro de ordenádor." 

José María Axnar acompañado 
de Xosé Castro, 

alcalde de Ponteareas, 
na romaria do PP. 

Responsábeis do Estudo Sísmico de -

Galiza recomendan medir a relación dos 

terremotos co nivel en Belesar (Páx. 4) 

Interior pactou con Fraga utilizar o seu . . 
chalet como engado contra o EGPGC 

A policia tiña controlado ao ExéTcito Guerrilheiro para derelo na Pri
mavera de 1988. Ese mesmo ano la policía obtivo a confidéncia de 
que o EGPGC pretendía voar chalé que Fraga lribame tiña en Per
be . "Falei pe oalmente con Fraga para advertilo . Pedínlle que, se 
estaba conforme, podíamo utilizar a ua casa como engado, para, por 
rnédio dunha vixiáncia di creta, capturar nesta acción ao compo
ñentes da banda", afirma José Barrionuevo. ''Fraga prestouse gastoso 
a colaborar, acordando que non se quedarian ás noites no chalé". · 

Adoptaron a vixiáncia "oportW1a", pero na noite do 27 ao 28 de Maio 
"membro do EGPGC entraron na finca saltando polo valado da parte 
traseira. Na parte contrária, os gardas de vixiáncia, dentro do coche es- - -
tacionado ante a porta de entrada, non e apercibiron de nada. O te-
rrori tas colocaron unhas cárregas explo ivas accionadas seguramente 
con mecha". Barrionuevo afinna que a explo ión desfixo case total
mente chalet [algo que é falso] e que o terroristas "deberon de air 
por onde entraron". Cando á mañán eguinte o informaron do ucedi-
do, "non daba crédito. Sentíame totalmente avergoñado. Non abía co-
mo decirllo a Fraga poi , naturalmente, tiña que facel persoalmente". 

Este relato d Barri nuev , c incid ntc c n algunh v rsi 'n que e 
manexaban cand o feir , veñ n confirmar n n ó que o EGPGC 

taba contr lado pol p li ía e' que habia ternp que lle seguían os 
p , dcixand qu c m teran unha acci n p ra collel . Este relato 
de Barri nu v tam 'n explica rquc 11 pagaron despoi a Fraga a 
r construci n do chalé con fi nd s r crvad . t 

GUÍA DE FESTAS POPULARES DE GALICIA 
Xosé M. González Reboredo 

Vítor Vaqueiro 

Festas do ciclo anual, patronais, 
laicas, romarías ... 
Unha guía compléta e actualizada, 
con máis de 200 fotografías 
a toda cor, cadros informativos, 
mapas e índices 

- ga 1a 
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· Xo~é Cast~b e lsa~c _ViJá permanecen no ~eu pasto mentres 
-Fraga e Cacharro disculpan tamén aO do Vicedo 

Os alcaldes do PP condenados continuan 
a· ser apoiados ·polo partido 

*A. E·IRÉ' 

Durante catre anos, desde o PP, repetian contínuamente que "as responsabilidades políticas non te
ñen porque agardar palas perais;'~ Agora r·eclaman a presu.nción da inocéncia contra os seus cárregos 
encausados, mesmo coñ senténcias culpabilizadoras. BNG e PSOE denúncian que a actuación é lóxi
ca pois "eses alcaldes ~ori . o máximo expon~nte da política de corrupCión caciquil que practica o PP". 

ntes, cando se metían cohmigo, 
chamaba á Guardia Civil, e non 
pasaba nada, agora non podo. 
Estou indefenso''. Quen se laia é 
o alcalde de Ponteareas, Xosé 
Castro, franquista, falanxista, 
fraguista ... ., que vai cumplir 30 
anos no cárrego . Castro non 
acaba de entender a democrá
cia, como non a entendia Ligero, 
o seu compañeiro da Guarda, · 
quen afirmaba que "se teño a 
maioría e non ppdo facer o que 
quera, non entendo para que 
serve a democrácia". 

)\osé Castro agora xa non po
de mandar a Guardia Civil con
tra os seus opositores, nen po
de dar orde aos quiosqueiros 
de que non se vendan os xor
_nais que talaban mal del, como 
ocurría a fins da década dos 
setenta. Até que entraron na 
corporación tres rapaces do 
BNG que non só non lle teñen 

medo, pes1e as ameazas, se
nón que lle plantan cara e até o 
levan ao· xulgado. Xa ten duas 
condenas ao lombo, que o ina
bilitan para ·o exercício -do - s~u 
cárrego para máis "de catro 
anos e outros-tres anos ~será o . 
qu<¡:! terá que botar no. cárcere 
se o recurso final no Supremo 
non o remédia_ Outras tres de
mandas están admitidas a trá
mite polos xulgados. 

O alcalde Castro non entende 
que "non se pode Jmpedir o li
bre exercício dos dereitos cívi
cos" , como afirma a senténcia 
da Audiéncia de Po ~teve.dra. 
Nen que está penado "falsificar 
os documentos ·públicos", mes
mo que sexa para expropriar 
terrees a menor custe , como 
afirma outra senténcia. El non o 
fixo "por mal", é o seu xeito de 
facer as cousas, como as fixo 
sempre e ninguén lle decia na-

da. É ma1s, o povo estáballe 
tan agradecido, "fixen todo polo 
povo", afirma, que a sua família 
non pagaba nalgunhas tendas 
ou servícios. Así as 'cousas, pa
rece lóxico qu·e, Xosé- Castró, 
rente que o suceda o seu fill.o 
no cárrego , como afirmaba 
nunha entrevista a Faro de Vi
go. Para ter todo controlado, o 
xenro dirixe a televisión munici
pal sen ter nengun título que o 
cualifique. Desde esa tribuna o 
alcalde lanza as suas soflamas . 
contra a oposición, sen que os · 
demáis grupos podan usala. 
Faltaría máis, é sua. 

Gañas de enredar 
en Vilariño 

A xente ten ganas de enredar, 
de acusar, segundo lle parece 
a alguns alcaldes do PP. Por se 
fose pouco, os nacionalistas 
non saben facer política ao xei-

to. Asi o pensa o alcalde de Vi
lariño de Conso, Ventura Sie
rra. "Todo o que sexa traer car
tas ao concello é bó. Non ten 
sentido ,andar de pelengrín a 
buscar cartas e agqra que os 
haxa que devolver". Ventura 
Sierra, empregou en 1992, can
do militaba no PSOE, parte da 

. subvención que lle concedeu o 
ministério de Cultura para un 
museu etnográfico, !'na constru 
ción da casa consitorial que es
tábamos a facer". A Madrid cer
tificoulles que "se realizaron as 
obras descritas no anteproxeto 
presentado no seu día con es
merada execución". En Ouren
se o das obras é un mistério, 
cando non unh·a milagre. Senón 
que llo pergunten ao traumatúr
xico Cura Felisindo que consi
gue, cando é necesário, que as 
obras estean feitas antes de. 
adxud i carse. 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

Ventura Sierra, que -do PSOE 
pasouse ao PP, perdendo a al
caldía a mans do BNG, non· en
tende aos nacionalistas porque, 
"na vez de.denunciar as irregula
ridades deberían sentirse fa
cl1endosos de que eu fose a Ma
drid e trouxese cartas". As irregu
laridades detectadas na xestión 
sería para ex alcaldesa Manuela 
González, "unha das causas da 
moción de censura que nos 
apresentaron, volvendo Ventura, 
coa axuda de trásfugas do 
PSOE, de novo a alcaldía". "Ven
tura Sierra é unha desas persoas 
sen ideoloxia que usan a política 
para o seu proveito", afirma Xa
vier Casares, o coordenador pro- · 
vincial do PSOE en Ourense, do 
seu antíguo compa~eiro. 

O alcalde de Xinzo, Isaac Vila, 
foi condenado en duas ocasións 
por idéntico delito: facer sumi
nistradoras do axuntamento e a 
Deputación a unha suas empre
sas de drogueria agrícola. Ago
ra o Supremo ven de rebaixarlle 
a condena de nove anos de ina
bilitación a tan só tres. Máis es
ta rebaixa da condea, como 
ocurre noutros moitos xuícios a 
políticos, non se debe a unha 
nova exculpación, senón a que 
da vintena de casos polos que 
foi condenado Vila, o Supremo 
considera que 17 prescribiron, 
polo que só ten en conta tres 
dos delitos, os cometidos entre 
es anos 1990 e 1994. 

Tanta milagre non a comprende 
Luis Rodríguez Alvarez, conce-
11 etro do PP en Pereiro de 
Aguiar. Este edil, funcionário do 
Banco de España, pediu unha 
auditória sobre o seu próprio 
concello, porque se lle mete na 
cabez,a que "hai que ser honra
dos. E inconcebíbel andar ven
dando favores como vexo que 
se fai. Respeito moito a Manuel 
Fraga pero non quero cacica
das". Este concello xa foi adver
tido polo Consello de Cantas, 
pero o alcalde, Elíseo Rodrí
guez, afirma que o seu conce
lleiro "só di barbaridades". Ainda 
así , Elíseo Rodríguez, está a 
tratar a este concelleíro con 
moitos máis miramentos que os 
que utilizou cun piquete cando 
hai uns meses estaba de folga o 
metal. Cando foron á sua fábri
ca, sacou de escopeta e dispa
roulles dous tiros. Grácias que 
foron ao ar e non mancaron a 
ninguén. Fraga respaldou a sua 
actuación. 

O Vicedo de Villapol 

A Isaac Prado Villapol a fiscalía 
denunciouno por ter cobrado 

60.617.000 pesetas nos. últimos 
catro anos sen aportar recibos, 
despois de aparecer as irregula- . 
ridades, no informe do Consello 
de _Contas. Desde a oposición 
afírmase que, ao completar o 
control das cantas, as dietas po
derian acadar os 140 millóns de 
pesetas, case o orzamento de 
todo un ano. O alcalde cobra 
dietas de manun:mción e aloxa
mento por case 29 millóns de 
pesetas; -9,8 millóns en quilome- . 
traxe e 21,9 millóns por ter asis
tido diáriamente ao concello, fei
rados e Domingos incluidos, a 
razóns de 15.000 pesetas por 
xornada. Entre unhas e óutras, 
os gastos cobrados por Prado 
Villapol ascendían diáriamente a 
100-.000 pesetas, por máis que 
a lei estabelece que non se po
den superar as 1·3.000. A con
cellos próximos as dietas por 
quilometraxe ascendían a 
50.000 pesetas diárias, 90.000 
se se achegaba a Lugo e 
100.000 se saía fora de Galiza. 

Alcalde desde hai 24 anos sen
sequer lista alternativa nos últi
mos comícios, Prado Villapol 
considera non só o concello co
mo a sua empresa particular, 
senón que todo O Vicedo é a 
sua finca. Para que non haxa 
dúbida, púxolle o selJ nome a 
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Prado Villapol recibe o apoio de Fraga e Cacharro. 
Á direita o ex alcalde -de Foz, Manuel Neira. 

duas ruas e tamén a unha fonte, 
porque as escasas vias non dan 
para máis. E se alguén non está 
de acordo, que non o diga moi 
alto. Para mostra os dous tirós 
que lle pegou a unha máquina 

come-cartas que non lle acaba
ba de dar o prémio. 

Neira restitue a prazos -

Manuel M,_ Neira, ex alcalde de 

Cobran dietas da deputación e do -concello 
Segundo dados apartados po
lo PSOE, o deputado e alcal
de de T aboada, Xesús Ramos 
Ledo, percibiu o 11 de De
cembro diñeiro tres veces por 
un só desprazamento desde 
Taboada a Lugo. O PSOE ta
mén acusou ao rexedor de 
Quiroga e presidente da Fede
ración Galega de Municípios e 
Províncias (Fegamp), Xulio Al
varez, ao vicepresidente se
gundo da deputación, Veiga 
Cadaía, á concelleira de A 
Fonsagrada, Isabel Cendón e 
ao primeiro tenante de alcalde 
de Outeiro de Rei, Xosé Par
do, de cobrar dietas dobles. 

Segundo o BNG, hai un vice
presidente da deputación de 
Lugo que cobra dietas do or
ganismo provincial e do seu 
concello por asistir ás reu
nións da Fegamp. "Vai en co
che oficial e cobra dietas da 
Deputación e, do seu concello 
cobra dietas e quilometráxe 
polo mesmo desprazamento", 
afirma o deputado do BNG, 
Cosme Pombo. Outro deputa
do provincial lugués tamén co-

braria como alcalde e como 
deputado por asistir ás reu
nións do organismo que agru
pa aos concellos galegas: O 
BNG denúncia que "hai un de
putado que cobrou nun aao 27 
dietas dobles, tendo dedica-: 
ción exclusiva. No ano cobrou 
dietas 96 días·~. 

Estas denúncias dos naciona
listas únense ás que realiza
ron con anterioridade tanto 
eles como o PSOE na deputa
ción de Lugo. O 28 de Xullo 
os tres deputados do BNG de
cidiron ausentarse no pleno 
da deputación. O seu voceiro, 
Fernando Blanco, sinalou que 
levaban a cabo a protesta an
te a "intrascendéncia dos te
mas que se ian tratar", poñen
do de manifesto que a actua
ción dos deputados po PP 
"non hai que dirimila unica
mente se é legal ou non, se
nón no campo da moralidade 
e da idoneidade política". 

O PSOE tamén anunciou que, 
nos próximos días, dará ~ co
ñecer máis dados "sobre a tra-

ma político financeira do PP 
na província de Lugo". O 
PSOE considera que en Lugo 
"hai unha trama familiar que 

-pon de. manifesto como o PP 
_xestiona a província como se 
fose unha leira particular". 

Cacharro Pardo, que afirma 
que "cando se aclaren as cau
sas o PP tomará as accións 
que teña que tomar", calificou 
aos· deputados do BNG de 
"irresponsábeis", por realizar 
"xuizoS, sen fundamento". Acu
sou tamén aos deputados na
cionalistas de cobrar dietas por , 
máis que teñan dedicación ex
clusiva, criticando a Cosme 
Pombo por ''vivir no lncio". Cos
me Pombo afirma que está dis
posto a debatir con Cacharro 
tocio o que queira sobre as die
tas. "A min puxéronme dedica
ción exclusiva sen pedila, pero 
cobro menos que no meu posto 
de mestre. Os deputados do PP 
cobraron 20 millóns de dietas 
ao ano e os do BNG unicamen-
te un. Cacharro o único que 
quer é desviar a atención do 
fraude que están a cometer".• 

O espello da po~tica do PP 
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Foz, e, agora, deputado privin
cial, ten embargada a nómina 
da Deputación por orde do Tri
bunal da Contas de Madrid. 
Neira sacou diñeiro por valor 
de 8 millóns de pesetas da Re
cadación, cando só se pode fa- · 
cer da tesourería. Xustificou 
con facturas este diñeiro, pero 
ainda faltan máis de 800.000 
pesetas .p,or atapar. A Audién_
cia Provincial non viu delito 
nesta actuación e o BNG e o 
PSOE de Foz falaron de "inter
feréncias no aparello xudicial 
de Lugo". 

Manuel Neira tamén foi acusado 
de pasar dietas por asistir a ac
tos, entre outros a manifesta
cións a prol de Ortega Lara. El 
pontualiza que "cando vou a al
gun acto institucional en repre
sentación do organismo provin
cial, anqtanme as dietas, porque 
hai .personas que se encargan 
disto. Non levo en conta as que 
apontan ou non. Ao fin do tri
mestre, cóbroas e nada m"áis". 
Segundo Neira, "o que tanto cri
ticaban eran 11.296 pesetas 
que non é cuestión de devolve
las nen nada". ~ 

Quen si que· terá que devolver 
o diñeiro cobrado fraudulenta
mente é· o ex deputado Franco 
Cerdeira que percibiu en 1994 
a· dedicación exclusiva ao Par
lamento .mália ter ingresos pri
vados. A Mesa do Parlamento 
ven de fixar que a cantidade 
exacta que ten que devolver o 
_parlamentario demisionário po
lo escándalo, será de 5,7 mi
llóns de pesetas. O prazo que 
lle conceden é de 4 anos, os _ 
mesmos nos que estivo cobran
do o diñeiro ilegalménte. 

- ·Estes só son os últimos episó
dios duns rexedores do PP que 
teñen un xeito moi peculiar de 
entender a pólítica. Poderiamos 
coller outros moitos máis que ti
veron que pasar polos xulgados, 
comezando por Sea Gondar, Ri
vas Fontán, Xoan Fernández, 
ou os alcaldes de Baiona, Ni
grán, Gondomar, Salceda, Ba
rro, Muxía, Aquilino Meizoso de 

· As -Pontes ... Proximamente po
den aparecer outros casos co- · 
mo o de Avión ou o de Carballe
do, Yebra Pimentel, ao que Ue 
abriu delixéncias o fiscal de Lu
go por "delitos contra os derei
tos cívicos". En Setembro o 
BNG apresentará denúncia para 
que o Senad9 poda conceder o 
suplicatório. 

E iso que o PP aposta, segundo 
publicita no seu folleto eleitoral, 
por "un governo eficaz con xen
te honrada":• 

Nos últimos meses, diversos rexedores do PP víronse 
condenados por mor de prácticas de governo ilegais. · 
Ainda que o número se acrecenta pouco a pouqo, a 
situación non séria preocupante se non fose por outras 
circunstáncias concorrentes, pois nengun partido está 
libre de que alguns dos seus membros realicen. 
accións puníbeis. O PP, polo demáis, copa a maioria 
dos cárregos públicos galegas. 

asumiron as reglas democ1átieas. !::, en suma, o 
maior ·exponente da acción de governo do PP: a 
corrupción caciquil. Non é de estrañar, pois alguns · 
deles pasaron de ser nomeados a dedo, a facerse 
coa maioria absoluta sen solución de continuidade 
nen cámbios aparentes no seu funcionamento e na 
sua mentalidade. 

espécie de Movimiento Nacional, primou a eficácia 
recadadora de votos, o caciquismo de novas artes e 
mesmo cerne, sobre a rexeneración democrática e 
social. 

O agravante da situación ven dado, en primeiro 
lugar, porque alguns destes rexedores realizan 
actividades ilegais ou toman decisións contrárias ao 
dereito administrativo, pola própria dinámica do seu · 
cárrego, acreditando que ninguén lles pode poñer 
coto no seu xeito· de governar, ao considerárense 
impunes a toda acción fiscalizadora democrática. 
Non se trata tanto de falcatruadas a man tenta, 
senón dunha práctica perversa enraizada totalmente 
·nas mentalidades destes rexedores que-ainda non 

O PP, que fixo cabalo de batalla contra o PSOE nos 
catro anos anteriores, acusándoo de corrupción, e que 
algarea no seus folletos propagandísticos de 
honradez, non só non foi quen de facer un cámbio 

· xeneracional que Fraga lribarne se gaba esta mesma 
semana efe ter materializado. Por se non chegase a 
sua própria figura para desmentilo, os nomes dos 
rexedores que_ perviven do-franquismo xunto coas . 
maneiras ditatorias e corruptas inererites a toda 
ditadura, son unha clara mostra das co)lcomitáncias 
predemocráticas da _dereita galega. O PP, nunha ·nova 

E no~ só ampar~u. 9abou, encirrou e sostivo a estes 
alcaldes e re;icedores; senón que cando se lle 
descubren as irregularidades, mesmo con condeas 
nas primeiras.instáncias, non sancionan, apartan do 
partido e desaloxan do seu cárrego ao infractor, senón 
que os defenden,-acochan e aloumiñan. Todas as 
soflamas rexeneracionistas quedan, deste xeito, 
chocalleiras, por non decir, falsárfas. O problema así, 
xa non se apresenta como que o PP teña nas suas 
fileiras persoas· ql!_e, pola sua conducta, debían estar 
tora da política, senón que semella que ese xeito de 
manexar os asuntos públicos, de gañar eleicións, é 
inerente á própria política do PP.• , 

ANOSA TERRA 
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Recomendan medir estatísticamente a relaciór entre os tef remotos ~ a auga represada en Belesar 

Os primeiros dados da campaña sismográfica 
- . . 

permiten recusar a teoria xaponesa do ponto: quente 
-0- G. LUCA 

A teoria volcánica carece 
de sentido para explicar 
a orixe dos terremotos 
da Galiza, segundo o físi
co Juan José Dañobeitia, 
do Instituto de Ciencias 
da Terra Jaume A/mera 
de Barcelona, que dirixe 
xunto Diego Córdoba, da 
Universidade Compluten
se, a campaña sísmica 
máis completa que se 
ten . realizado no país. O 
doutor Dañobeitia consi
dera de interese un trata
men to estatístico que 
permitise medir a distri
bución temporal dos 
sismos e da auga repre
sada en Belesar asi co
mo un estudo histórico 
da sismicidade na área~ 

Finalizada a primeira parte 
do Estudo Sísmico da Ga/i
za (Esiga~ que finanzan a 
Xunta, a De.putación de 
Lugo e o Instituto Xeográfi
co, o representante do Ins
tituto Jaume A/mera recu
sou de plano a teoria da 
bolsa de magma que for
mulara o profesor lragashi, 
do Instituto da Química de 

~ Terremotos de Toquio co
mo explicación posíbel dos 
tremares de Lugo. No pa
sado Abril, unha equipa da 
universidade central xapo
nesa asegurara que atopa
ra en manantíos de Ouren
sé incidéncias dun isótopo 
de hélio que correspondia.n 
cos terremotos rexistados 
o 29 de Novembro e b ·24 
de Decembro do 95. 

encherse un embalse non 
habia nada tamén é un 
índice de aproximación". 

A rede sísmica galega, 
que contaba con catro 
pontos de observación·, 
foi completada para a 
campaña con 40 sismó
grafos · en terra dotados 
de rexisto vertical e de 
movimento Norte-Su! e 
Leste-Oeste o que permi
te levantamentos dixitais 
en tres dimensións. Na 
beiramar deitaron desde 
o buque oceanográfico 
Maurice Ewing cincuenta 
sismómetros mariños co
ñecidos palas suas siglas 
inglesas OBS (Ocean 
Botton Seismometers ou 
sismómetros demersais) 
dispostos a intervalos de 
catro quilómetros que se 
recollen semanalmente. 
"A partir desta rede qe al
ta sensibilidade obteran
se dados que permitirán 
definir a estrutura da cor
tiza -sinalou o doutor Cór
doba-. Ao remate do es
tudo terenos dous millóns 
de sinais das que obter 
imaxes de alta resolución 
para o control da estrutu
ra da litosfera e da sismi
cidade. Con esta informa
ción podemos facer unha 
análise particular non só 
da crise do 22 de Maio 
senón de toda a estrutura 
e da evolución xeodiná
mica dunha área anterga 
da península". 

bera unha chea de sismos que 
a povoación non sentiu . O do 
dia 28 foi en Sárria mesmo e 
nen o advertiron". 

Os investigadores indicaron que 
os traballos de campo do Esigal 
rematarían arredor de mediados 
de agosto . "Despois de moito 
traballo de gabinete e aplicando 
algoritmos matemáticos comple
xos poderemos saber que falla 
está a moverse, por que e co
mo . Esta información será de 
grande utilidade para evitar cal
quera especulación. Estamos 
diante dun tema de alarma so
cial importante que hai que tra
tar científicamente". 

Xulgando o tópico de que a es
tructura xeolóxica da Galiza é 
moi estábel, comentaron "Para 
a predición, a sismoloxia govér
nase básicamente por estatísti
ca. Unha zona coma Califórnia 
que ten máis de cinco mil esta
cións sísmicas non haL que se 
atreva a predecir un terremoto. 
Primeiro porque xogamos cunha 
ciéncia complexa na que mes
mo con cérteza matemática am
pla pode ser que non suceda. A 
alarma social que pode producir 
un terremoto anunciado que 
despois non acorre causa se ca
dra máis dados que o sismo". 

A impresión dos físicos despois 
de rematar a primeira parte da 
campaña é que a partir do terre
moto do 22 de Maio pasado, a 
crise remite, e que a frecuéncia 
dos sismos é menor, a interva
los máis prolongados. "Nun ano 
poderemos completar un mapa 
sismoxénico que entregaremos 
ao Instituto Xeográfico . Eles to
marán unha série de decisións 
que concernen á povoación civil 
como poden ser as especifi 
cacións da construcción" 

"Para que se puidese dar 
un caso de ponto quente 
teriamos que ter un adelga
zamento imp.ortante da cor
tiza terrestre e sabemos 
que non se deu polos estu

O Doutor Diego Córdoba, do Deportamento de Xeofísica da Complutense dirixe o Esigai xunto ao Dou· 
tor Dañobeitia, do Instituto Jaume Almera de Barcelona. A. IGLESIAS 

Os responsábeis do Esi
gal lembraron que os te
rremotos grandes rexís
tanse en observatórios de 
todo o mundo pero dós 
pequenos non hai evidén
cia se non hai estacións 
que os rexisten. "Na Gali
za, a sismografia era po

Os responsábeis do estudo sís
mico salientaron a impresión 
que lles producira o impacto 
social dos terremotos en Lugo. 
"A povoación está moi sensibili
zada e é cousa de mirar ben o 
que se di. Compre talar con 
certeza".+ 

dos prévios do meu colega Diego 
Córdoba -siRalou Dañobeitia-, e 
que eu saiba en nengunha revis
ta de alcance internacional se ten 
publicado cousa sobre isto. Non· 
sei en que se basean estas espe
culacións pero de entrada non te
ñen credibilidade. No ano 93 fixe
mos uns perfis sísmicos relacio
nados cun proxecto de enverga
dura como foi o Estudo Sísmico 
da Cortiza Ibérica e sabemos que 
nesa parte da Galiza a cortiza é 
anterga e ben estruturada". 

A atipicidade dos terremotos ga
legas dera pé aos inve1stigadores 
xaponeses para considerar que 
non tiñan orixe no movemento 
de placas senon na actividade 
do magma e na ocasional libera
ción de gases que ·produciria un 
incremento da presión de fluidos 
no subsolo. Os investigadores d.9 
Esigal tamén aseguraron que 
non se podia talar de anomalias 
gravimétricas como causa dos 
terremotos aqui rexistados. 

$obre a observación de que 
Africa estea chocando nunha di
rección relativa NW-SL coa pla
ca eu_roasiática sinalaron que 
será preciso averiguar como se 
liberou esa enerxia nun área de
terminad a e non noutro sítio, 
cando o choque das placas está 
a producirse a oitocentqs quiló
metrós-de distáncia e como non 
produciu o rozamento efecto so
bre ·9utras fallas. "Por algunha 
razón que non sabemos, reacti
vouse unha desas pequenas fa
llas que hai na Galiza no bloque 
da litosfera. Sabe-rémolo con 
cert~za nuns seis meses". 

Ben documentados 

Perguntados sobre a hipótese 
dos embalses como inductores 
dos terremotos, o doutor Daño
beitia sinalou: "É unha causa 
sismoxénica importante pero 
actúa cando se carga o embal
se e a terra produce unha reac
ción sísmica. O que é máis raro 

é que suceda anos despois de 
encher a presa". Con todo, o in
vestigador amosou o ·seu intere
se por facer unha análise do es
forzo nunha zona determinada 
para establecer a relación entre 
os terremotos e a auga encora
da. "Seria un traballo de enxe
ñ e ria sísmica que compete 
máis ben ao Instituto Xeográfi
co. Que eu saiba~-absolutamen
te todos os encaros teñen un 
sismógrafo acoplado por se re
xistan un pequeno movimento 

. por cámbio de masas de auga. 
A min paréceme pouco probá
bel que o encoro sexa a causa 
pero en ciéncia é dificil demos
trar que non é asi. Eu ho·n me 
atrevo. Parece que non se dan· 
as circunstáncias do de Assuán 
e o de Koyna, na India, que es
tán moi ben documentados e fi
guran nos libros de texto". 

Dañobeitia tamén propuxo in
vestigar a sismicidade histórica 
da zona. "Se sabemos que até 

' 

brísima até que o xeográfico 
non moritou catro estacións per
manentes e as corentas que 
instalamos nós que rexistran mi
cro-simicidade. Na semana do 
25 de Xullo ao 3 de Agosto hou-

A. ErnÉ 

Nen tanto, nen tan pouco 
. -

En plena campaña eleitoral canicular, o BNG pasa de rebote po
los meios de comunicación. Xa ten as listas eleitorais pechadas; o 
programa hai tempo que o apresentou; ainda buscándolle as vol
tas, non aparecen liortas na organizaCión e Beiras, o único seguro 
de espácio mediático, non se dedica a prometer o imposíbel para 
cando chegue a presidente, senón que prefire retirarse do trinque 
polftico, secadra para non mustiar ainda as mensaxes. Penso que . 
non é, como din os nacionalistas, que eles xa fixeron todos os de
beres antes do verán, semella qu_e teñen a Abel Caballero, a Mi
guel Gortizo, a Fraga Iribarne, Xosé Cuiña e Mariano Rajoi para 
falar deles e, mesmo, por eles. Pero, nen tanto, nen tan pouco. • 
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Gonzalo Fernánde~ de la Mora, ministro con Franco, lerá o pregón da~ festas 

O PP de Pontevedra veta de novo 
a Bóveda ~para non abrir vellas feridas~ 
-<>-A. ESTÉVEZ 

O alcalde de Pontevedra, o po
pular Xan Luis Pedrosa, r~ite
rou de novo a sua negativa a 
reabilitar a Alexandre Bóveda. 
"Xa o perguntaron o pasado 
ano", dirixiuse aos concelleiros 
do BNG que por segunda ano 
consecutivo defenden o nome
amento de fillo predilecto para 
Bóveda. Os nacionalistas ase
guran que van continuar de
fendendo a iniciativa canta ve
ces faga falla "porque está ple
namente xustificada e porque a 
xente de Pontevedra ten direi
to a coñecer a unha figura que 
tivo moito que ver coa cidade", 
di o concelleiro Miguel Fernán
dez Lores. A decisión do alcal
de contrasta coa eleición de 
Fernández de la Mora para ler 
o pregón das festas e coa adi
cat ó ria dunha rua ponteve
dresa a dous represores no 36. 

Pedrosa e a sua equipa de go
verno sempre teñen a mesma 
resposta para vetar a Bóveda: 
non rememorar a guerra e non 
abrir feridas. Pero tanto o PP no 
concello como na Deputación é 
o que teima en soterrar e conde
ar ao escurantismo o legado cul
tural e político non só de Bóve
da senón dunha figura como 
Castelao. Os seus fundos no 
Museu de Pontevedra e na De
putación están practicamente 
agachados, nomeadamente os 
máis explícitos en canto á pos
tura do de Rianxo frente á Gue
rra do 36 e o nacionalismo. Ago
ra os sete concelleiros do BNG 
na cidade veñen de solicitar a 
criación do museu Castelao pa
ra amasar e gardar a sua obra. 
"Se estivesemos nun país nor
malizado tanto Bóveda como 
Castelao estarían plenamente 
reabilitados . Aqui se siléncian. 
En Pontevedra ademais a direita 
é especialmente ráncia e retró
grada", explica Lores. 

O certo é que o PP de Ourense 
asumiu a figura de Alexandre 
Bóveda e incluso Xosé Luis Sal
tar, presidente da Deputación 
de Ourense, lembrou nun dis
curso recente, co motivo do no
meamento de Bóveda como tillo 
predilecto da província, o gale
guismo e o compromiso · do ho
menaxeado. A institución pro
vincial ourensá estivo presente 
na inauguración do monumento 
a Bóveda na Caeira, en Poio, o 
17 de Agosto de 1996. Tamén a 
atitude do rexedor de Ponteve
dra e dos seus sócios de Ponte
vedra Unida constrastou nestes 
dias coa doutro popular da pro
víncia, o alcalde de Mos Xusto 
González Ballesta, quen inau
gurou unha ruana vila co nome 
de Segundo Pampillón, último 
alcalde republicano. Ballesta si
nalou que "dado que foi o_briga
do a renunciar ao cargo foi o al
calde máis longo d~ história de 
Mos xa que até 1979 non se 
constituiu a primeira corpora
ción democrática". 

Alexandre Bóveda e a muller, Amália Álvare:z: Gallego, camiño dun partido de futbol 
en Pontevedra. 

Unha postura 
de intransixéncia 

O porque de, cando se cumpren 
61 anos do fusilamento de Bóve
da, os mandatários de Ponteve
dra non aceptan a sua reabilita
c i ó n "é unha atitude de má 
consciéncia", segundo o grupo 
municipal do BNG. "Non se exi
lou, foi asasinado e non son ca
paces de tragar con iso", sinala 
Miguel Lores. Negar a traxectória 
de Bóveda en Pontevedra é difí
cil: o seu traballo en Facenda, o 
seu papel promotor na cosntitu
ción de Caixa Pontevedra, o seu 
labor na Coral Polifónica e nome
adamente o seu esforzo na cam
paña a prol do Estatuto de A!,lto
nomia xunto a Castelao. Sen em
bargo as institucións, das que el 
participou, vétano reiteradamen
te. O pasado ano, coincidindo co 
60 aniversário da sua marte e do 
início da guerra, intensificáronse 
as iniciativas para recuperar a 
sua figura pero o concello negou
se a telas en conta. 

último pleno do concello, apro
bouse nomear filio predilecto ao . 
escritor Gonzalo T orrenté Balles
te r, destinado un tempo como 
profesor en Pontevedra. Os na
cionalistas apoiaron a proposta. 

Achégase o 17 de Agosto, Dia da 
Galiza Martir, e Bóveda volta 
quedar sen recoñecemento insti
tucional en Pontevedra baixo o 
argumento de "non abrir vellas fe
ridas" que contrasta coa opinión 
do BNG. "Agás catro nostálxic.os 
do franquismo en Pontevedra 
non hai unha opinión contrária a 
esa reabilitación. Ao alcalde non 
lle vale esa excusa'', di Lores. PQr 
outra parte, Gonzalo Fernández 
de la Mora dará o pregón das fes
tas da Preregrina o vindeiro 20 de 
Agosto a decisión do PP. Ainda 
que con residéncia en Madrid, o 
que tora ministro de Obras Públi
cas con ~ários governos franquis
ta e membro dun consello de mi
nistros que condeou á marte a 
duas persoas nos anos 70, ten 
casa en Poio. Os concelleiros na-

.· --cionalistas non van estar presen
"É o momento de que os viciños - '" tes J!O pregón. "ainda que isto non 
e viciñas de Pontevedra coñe- ten :~que ver con Bóveda, que ten 
zan a Bóveda e a maioria deles entidade de abando para non an-
están de acordo en que se recu- dar a comparalo". Ademais do re-
pere. Matárono e foi un erro. coñecimento a Fernández de la 
Non é tan duro de recoñecer. Mora, autor de libros como El cre-
Para nós é tan evidente a xustifi- púsculo de las ideologías ou La 
cación da nasa proposta que envidia comparativa, o concello 
eremos que tarde ou cedo tanto de Pontevedra tamén adicou un-
o PP municipal como o provin- ha rua a dous irmáns, destaca-
cial terán que explicar o seu veto dos membros da Garda Cívica, 
aos cidadáns", sinala Lores. No causante da represión no 36. • 

ANOSATERBA 

O Governo apoia ao 
su_bdelegado de Our~nse e 
reproba a Fraga 
Segundo o Governo central, o subdelegado do Governo 
en Ourense, Xesus de Juana, actuou conforme a direito 
durante a ·inauguración das obras do campus de Ourense, 
acto celebrado o pasado 3 de Xuño. Na méncionada inau-

. guración, na que participaba Manuel Fraga1 un grupo de 
' - iñtegrantes da Plataforma por un Campus-Vigno protestou . 

porque se inauguraba un campus sen edifícios·e·Fraga re
prochou ao subdelegado do Governo que autorizase un 
acto no que os berros dos manifestantes impedían escoi
tar-se as palabras pronunciadas durante o aq_to inaugural .. 
·Na polémica suscitada entre Fraga e de Juana.este último 
lembrara ao presidente que os presentes tiñan direito a 
manifestarse. Oeste xeito , o Governo reprobou ao presi
dente ·da Xunta e convaJidou a atitude do subdelegado.• 

Homenaxe a Moncho Reboiras 
no 222 cabodano da morte 

5 

Cunha oferenda floral o Martes 12 de Agosto ás doce da 
mañá no cemitério de lmo, en Dodro, a Unión do Pova Ga
lega comezará a xornada de homenaxe ao militante 
nacionalista Moncho Reboiras no XXII pasamento da sua 
morte. Continuará ás sete na rua da Terra en Ferrol, no 
mesmo lugar no que foi asasinado, coas intervecións de. 
Paulo Carril, secretário xeral da Unión,da Mocidade Gale
ga e a deputada do· BNG no Parlamento e membro da 
UPG, Pilar Garcia Negro. Despois, na capela do Centro 
Cultural Municipal apresentarase o úlUmo número do Te
rra e Tempo, voceiro da UPG e o Guieiro E--special conme
morativo do XX aniversário da criación da UMG. Neste ac
to talarán Maria do Carmo Garcia Negro~ economista e co
ordinadora do Terra e Tempo, o especialista no Sector na-

, val Xósé'Diaz Diaz e, polas.mocidades, Xé>sé Ramón Her
. - mida, membro da UMG. • 

_ Pachi Vázquez 
abandoa a executiva do PSOE . 
Manuel Vázquez, alcalde do Carballiño polo PSOE e ·deputa
do provincial en Ourense ratificou a decisión de abandoar a 
Executi,va do seu partido, tal e como anunciara logo de que o 
PSOE decidira nomear a Manuel .Salgueiro Tizón como res
ponsábel eleitoral da campaña para as autonómicas de Ou
tubro. O cabeza de lista do Carballiño calificou de "bofetada" 
o nomeamento-e asegurou que se trata ·dunha decisión q,ue 

_ var totalmente en contra da liña de renovación aprobada no 
último congreso do P.SOE. Nembargantes-anunciou que, 
por petición dos seus compañeiros, seguirá no seu pasto 

· de portavoz do grupo socialista na Deputación de Ourense. 
Neste sentido~ afirmou que se trata dun cargo institucional 
que está a marxe da polémica a nivel orgánico. A crise mo
tivada no PSOE de Ourense polo anúncio da demisión de 
Pachi Vázquez obrigou ao secretário xeral dos socialistas 
galegas, Fr-ancisco Vázquez, a solicitar a este que reconsi
derara a sua decisión. Nembargantes Pachi VázqlJeZ con
firmou· que rnanteráa sua decisión de non asistir a nengun
ha reunión da Executiva até a celebración das eleicións. • 

D~ñúnc_ian ·q~e Fraga ordeoou 
desaloxar un albergue_ para usalo ~I 
Os clientes do albergue dos Aneares foron desaloxados a 
fin de semana do dous ao tres de Agosto por orde de Ma
nuel Fraga, seguQdo asegurou o portavoz do grupo parla-

. mentário socialista, Miguel Cortizo. S~gundo Cortizo, o 
presidente ordenou o desaloxo para ocupar el o albergue 
e poder dedicarse á caza do corzo. A dirección do 
albergL1e desmentiu esta información.• 

O Governo central admite 
_que a empa~adora prexudica -aos viciños 
de Vilaboa 
O Ministério de. Interior recoñeceu que a decisión de ubicar 
unha empacadora de lixo no concello de Vilaboa créalles 
problemas aos veciños desta vila. O Executivo central admi
tiu este extremo como resposta á deputada do PSOE Maria 
Jesús Arrate, que se interesara pola cuestión a través dunha 
pergunta parlamentária. Nembargantes o Governo Central 
lembra que- non foi a Xunta de Galiza, senón a corporación 
municipal de Vilaboa, quen decidiu a consJrucción da pranta 
empacadora. O governo municipal desta concello, controla
do polo PP, aprobou a decisión nun pleno do mes de Febrei
ro. Asimesmo o Ministério de Interior confirmou esta semana 
que ten asignados 12 millóns efe pesetas en medidas de se
guridade para alcalde e concelleiros do PP de Vilaboa. • 
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OPtNIÓN 

A COMISIÓN GALEGA DE APOIO AO DESAPARECIDOS, PEDE AXUDA NEST AS 
SEMANAS AOS CONCELLOS GALEGOS, DA MAN DA NAI DA PRAZA DE MAJO 
GALEGA DIONISIA LÓPEZ AMADO. O XUÍZ GARZÓN PODE DECRETAR DECON-
TADO UNHA ORDE DE BUSCA E CAPTURA INTERNACIONAL PARA OS MILITA-

RES ARXENTINOS QUE DIRIXIRON A GUERRA SUXA. O .AUTOR DO ARTIGO LEM
BRA UN DOS EPISÓDIOS A TROCES DAQUELES ANOS PROTAGONIZADO POLO 
XENERAL BUSSI, QUE COAS LEIS DE INDULTO, PUIOO PRESENTARSE.A UNHAS ELEI
CIÓNS E FACERSE GOVERNAOOR DE TUCUMÁN, A PROVÍNCIA QUE MARTIRIZARA. 

UN GERNIKA DE CEGOS E TOLOS 
Osv ALDO BAYER 

Mentres percorro as carpetas de cartas e ar
tigos que rodearon ao exílio, lernbro aquel 
1977. Líarnos a man tenta as notícias que 
nos chegaban da nosa terra. Moi perto de 
aquí, en Linz, ficou o rneu arquivo que 
nunca puiden levar na interminábel volta a 
Buenos Aires. Agora si teño tempo de vol
v e a. el. Xa non hai presas. Estou nese 
Agosto do 1977, xusto vinte anos ha. O 
ano da sobérbia militar. Tanta fachenda 
que desdeñaron a presenza das vellas tolas 
da Praza. Coidaron que con catrci ou cinco 
desaparicións <lesas aparecidas estaba xa to
do resalto. En ano e médio os uniformados 

' tiña" asesinado dabondo para se sentir con
fonnes. As novas fortunas económicas ian
se formando. Yabrán empezaba a gañar lici
tacións. Videla, Massera e Agosti ocupaban 
as primeiras filas .dos Tedéum dos bispos. O 
ministro Harguindeguy pedorreábase de ' 
pura arrogáncia anunciando que o govemo 
militar ia durar todo o tempo preciso. O 
xeneral Videla era considerado un "mode
rado" por Sábato, e visitábao a Acción Ca
tólica Arxentina.: "A 

tamarca incorn'odouse co seu colega tucu
mano, que 1'limpaba" a sua própria provín
cia pero lle guindaba o "lixo" ao seu terri
tório. Asi é. Fora o governo tucumano. 
¿Quen estaba ali?_ Non- podia ser outro: o 
xeneral' Bussi. Sen nengunha .dúbida, a 
mente máis pérfida que elaborou o Coléxio 
Militar. 

Os desposuidos foran cargados na cidade de -
T ucumán en veículos de "cor escura, de ca
rrocería metálica integral". 

Cando uns viaxeiros os descobriron, os 
abandoados estaban morros de sede e de fa. 
me, cheos de insectos e con terror nas cari
ñas. ,Imaxinámonos os cegos. Os eivados. 
¿Que pensarían nese momentos os tolos 
dos cardos? Picasso teria pintado un novo 
Gemika con esa imensa soeaade aterroriza
da dos rostros dos abandoados. Con verbas 
non se pode descreber. Ogallá algun artista 
tucumano o estampe no lenzo. O cadro de
bería ocupar a parede fronte ao despacho 

do governador de Tu
cumán, para. sempre. 

Xesus terialles la;ado 
- Os militares arxentinos chegaron á quintaeséncia da crueldade. A denúncia das Nais da Praza de Maio man· 

ten unha parta aberta á xustiza. A. IGLESIAS 

- Pero Bussi non é "primitiv". É ben espabi-

Acción Católica desé
xalle ao tenente xene
ral Videla o meirande 
éxito na sua xestión 
tendo en canta os va
lores cristiáns que o se
ñor Presidente ten pro
clamado'\ dirá o titular 
da Acción Católica, 
Dr. Luis S. Carli: Os 
mercaderes do templo. 
Será o mes de Monzón, 
que vencerá a Valdez e 
saudarao o emociona
do Videla. E de Vilas, 
o ídolo. Boxeo e tenis. 

'Cando uns viaxei~os 
os descobriron, o~ 

abandoadós estaban 
mortos de sede e de 

fame, cheos de insectos 

, os pés a eses desposui
dos tucumanos, corno 
fixo cos mendigos e os 
.leprosos. En troques, o 
povo tucumano elixe 
como o seu governa
dor á besta humana 
<lesa, a cobardía máis 
inxuriante, máis baixa, 
máis· collona, máis vil. 
Cegos, tolos e paralíti
cos no monte cheo de 
alacd.ns e sen auga. A 
vitória máis famosa ga~ 

- lado. E axiña fixo tra.Scender que o feíto fa-
ao funcionário que se lle fora unha chisca 
man "por exceso de celo". Porque habia 
que recoñecer, a causa non daba para mái , 
iso non era nada comparado co que o pró
prio Bussi cometera en "La Escuelita" e ou
t.ros lugares de · bon no me no T ucumán de 
hoxe. 

· Pola sua banda, Merce
des Benz Arxentina -
nesa empresa foan se
cuestrados e desapare-

e con terror nas cariñas. 
Picasso teria pintado un 
novo Gernika con esa 

imensa soedade 
aterrorizada" · ñada por un xeneral 

arxentino neste sécu
.lo: ¡Xeneral de divi
si.ón Antonio Bussi: 
subordinación e' valor 
paa defender a Patria 
ocidental e cristiana 
meu xeneral, naso xe
n eral, polos séculas 

cidos sete dos oito 
rnernbros da · comisión 
interna obreira- ofe-
Í'ecerá eufórica unha li-
mousine Mercedes últi-
mo rn delo a'b seu pre-
sidente, Ó cor~edor arxentino Juan Manuel 
Fangio. Mais corno a importación dese pro
totipo ainda estaba proibida, convértena 
-mediante carnuflaxe- noutro prototipo 
que si estaba permitido. Todos riron com-

. prensivos, tarnén Fangio. A saída é festexa
da polos diários. Un chiste alemán. 

Pero sernpre me pergunto e xamais poderei 
responderme a min mesmo: ¿por qué nesa 
época do sangue, o cárcere e a soedade do 
exílio, a notícia que máis me- sublevou e 
conmoveu _foi a do abandono, nun lugar er
mo e desolado de Catamarca de 25 eivados, 
cegos, toliños e vagamundos tucumanos? 
Foron deixados polas forzas policiais entre 
Bañado de Ovantas e Los Altos, perro da 
estrada nacional 67, entre Xullo e Agosto 
de 1977. O xomal catamarqueño La Unión 
publicará o feito dicindo que eses "párias, 
cegos, tolos e mendigos fic~ron deixados á 
sua própria sorte baixo extremas condi
ciórts de supervivéncia, que significan unha 
labazada aos máis elementais princípios hµ
manos e cristiáns". 

Sorprende a publicación·no tempo da desa
parición e a marte. Claro, a reacción orixi
nouse porque o mandamáis militar de Ca-

dos séculos! Os· arxentinos debernos cons
truirlle un monumento entre Bañado de 
Ovanta e Los Altos ao naso xeneial. 

Porque, claro, o xen-eral canda o seu colega 
catamarqueño prote.stou, tiroulle impórtán
cia ao ·episódio e min comunicado descre:
beu aos desposuidos abandonados como 
"un grupo de contraventores consuetudiná
rios de ordenañzas municipais e''p.oliciais 
vixentes e ao tempo fuxitivos crónicos de 
.establecimentos de internación apropriados .. 
da província". Contraventores consuetudi, 
nários. É así, porque nen os tolos, nen os 
cegos, nen os eivados poden facer 0 seiví
cio militar, son contraventores. O ·doutor 
Mengele teria felicitado ao xeneral Bussi: 
claro, despois co seu próprio' Generalstab te
ria comentado entre risas o "Método Bus
si". Porque o doutor Mengele teria feito ba
ñar primeiro aos tolos, os cegos e os eiva
dos; teriaos feíto formar en fileiras e de a 
uh entrar na cámara de gas para despo_is po
der tirarlle as vísceras e seguir os seus expe, 
rimentos. Non, iso de guindalos no deserto 
para que rnorran de sede e de espanto, iso 
non o faria. E quizais, t:omprensivo, teria 
deitado un "eses xenerais latinoamericanos 
son unha miga primitiv". 

ra cometido por "un funcionário nun exce
so de celo". Somos todos un-amor, celosos 
de cumprii co noso deber, e ás veces váise
nos a man por querer facer as cousas de
maisado ben. E é asi como vemos agora, 
vinte anos despois, o nome de Bussi mistu
rado co de Yabrán [empresário arxentinó 
implicado na morte do xomalista Cabezas 
e a corrupción do govemo Menem]. Por 
ese mesmo exceso de celo vímolo hai dez 
anos ao xefe do bloque radical , o coñecido 
Chacho Jaroslavsky, pasarse horas correndo 
de escano en escano partidário até conse
guir, por fin, a "obediéncia debida" e "pon
to final" que ia deixar aos Bussi de todo o 
país limpos para seguir governando estas 
benditas terras. Despois o naso actual presi
dente que soubemos conseguir, afanouse en 
asinar o decreto de indulto. Aqui non pa
sou nada. Somos todos bons rapaces. Des
pois Bussi dari·alle unha tiradiña de orellas 

Hai uns meses, os tucumanos -non todos, 
pero moitos- ao elexir governador a Bussi 
puxeron na fuma votos cheo de sangue. 
Terán para sempre as mans luxadas, salvo 
que rematen colocando ao seu xeneral e a 
todos os seus meritórios en enormes de pó
sitos de lixo e os guinden ªº cortello muni
cipal. E ergan -agora si, sen iranias- un 
monolito entre Bañado e Los Altos, en 
lembranza do sofrimento daqueles de po
suidos. E corno adverténcia da Memória. + 

ÜSVALDO BAYER é historiador, autor entre outros do 
libro Os t1engadores da Patagónia Tráxica, que trata da 

folga da que foi dirixente o ferrolán Antonio Soto 

Hermo 
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Expulsan a Vega ·e a Córtizo despois de permitirllo a.Raxoi 
. . 

O governo non deixa Utilizar 
. ' . 
. a sala que ten Fraga para falar coa pr~ns~ 

*P.C. 

O pasado xoves, 31 de xullo, o 
director do Gabinete de Comu
nicáción do governo galego, 
Pedro Hortas, tratou de impe
dir que os deputados e mem
bros da Comisión Mixta de 
Transferéncias, Miguel Cortizo 
e Xesús Vega, desen unha rol
da de prensa nunha sala de 
San Caetano. Para conseguir o 
seu obxectivo, Hortas apa
góulles as luces e deixou o 
cuarto sen electricidade. O 
Gabinete de Comunicación da 
Xunta acusa a Cortizo de ter 
provocado o incidente. Corti
zo apresentou unha demanda 
xudicial contra Hortas e este 
contra Cortizo. O BNG solici
tou a demisión do responsá
bel de Comunicación do go
verno galego por ter vulnerado Miguel Cortizo e xesus Vega. 

os seus direitos democráticos. 

"Foi un problema de imaxe. Non 
querian que se visualizara que 
nós falabamos no mesmo sítio 
desde o que fala Fraga, porque o 
património público está ao seu 
servizo e mentres o que el di é 
de interese xeral o que digamos 
nós é de interese particular, can
do eles tamén defenden unha 
opción concreta, tan lexítima co
mo calquera das nosas", explica
ba Xesús Vega tras do incidente. 

Todo comezou cando os deputa
d os do PSdG-PSOE, Miguel 
Cortizo e do BNG, Xesus Vega, 
comezaban a dar unha rolda de 
prensa para explicar as suas res
peitivas posturas diante dos te
mas tratados durante a reunión 

• ¡ 
I • 

da Comisión Mixta de Transfe
réncias, na mesma sala na que 
acaba de comparecer o ministro 
de Administracións Públicas, Ma
riano Raxoi. Ao momento de co
mezar, o Director de Comunica
ción do Governo Galega, PedrQ ' 
Hartas pedíulles que abandona
ran o recinto esgriminao razóns 
institucionais. Ambos deputados 
negáronse , porque segundo 
eles, contaban coa autorización 
do próprio Dositeo Rodríguez. 

Diante da insisténcia de Hortas, 
Cortizo e Vega respostaron ar
güindo que se trataba de imped~r 
a sua liberdade de expresión. A 
vista de que os deputados esta
ban dispostos a continuar coa 
rolda de prensa, o responsábel 

de comunicación apagou a luz e 
deixóunos· s~n electricidade para 
que non se puidese _escoitar a 
sua voz através do micrófono. 

Esa mesma tarde, o gabinete ae 
Comunicación da Xunta de Gali
za emitia un comunicado no que 
acusaba a Miguel Cortizo de ter 
provocado o incidente, de man
ter "unha atitude belixerante" e 
de tratar de vender "uns feitos 
que en realidade non acontece-· 
ron". Pala sua banda, o BNG 
solicitou a demisión do Director 
do Gabinete de Comunicación 
da Xunta e a sua substitución 
"por unha persoa que respeite 
os direitos democráticos". 

O próprio Hortas, á vista da re-

percusión pública acadada polo 
incidente, amasaba o seu dis
gusto "diante do malintenciona
do intento do señor Cortizo de 
comprometer a miña profesiona
Jidade coa sua provoc~dora ati
Jude, impr.ópria dun parlamentá
rio". Tras destas. acusacións, o 
deputado do PSdG-PSOE anun
ciou que o asunto xa está nas 
mans dos avógados e que a in
demnización que consiga servi
rá para axudar a financiar a _ 
campaña eleitoral do PSdG. 

. . 

Pedro Hortas tamén puxo o asun
to en mans dos seus avogados. 
Pedirá unha indemnización de 15 
millóns de pesetas·e a destinará a 

· subvencionar a educación dos fi
tlos orfos dos. xornalistas. • 
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Un avión militar 
fai fuxir aos bañistas 
das praias. de Vilagarcia 

O pasado Sábado 2 de 
Agosto, un avión militar 
efec;tuou tres pasadas en vo 
rasante sobre as arousanas 
praias de A Concha e 
Compostela. O incidente 
provocou a alarma entre os 
bañistas , que fuxiron dos 

' arenais. Tanto o concello de 
Vilagarcia, coma m.oitos , 
particulares apresentaron 
denúndas na comisariade 
policia para que se 
esclarezan os feitos. Até o 
momento, só se sabe que o _ 
aparato era militar e, segundo 
algunhas testemuñeis , ' 
bimotor e de bastante 
tamaño_ Fontes non_ oficiais 
afirmaron que o avión poderia 
estar adscrito ao servizo de 
Aduanas.+ 

Acusan. á Xurita de facer 
eleitoralismo 
coas listas de espera 

-A dir:ección do Complexo 
Hospitálario de Santiago 
enviou cartas ás persoas 
en lista de espera para 
seren atendidos, por vez 
primeira, no mes de Agosto 
e en turno de tarde. O Xeral 
coñtratou máis persoal 
médico para esta labor, 
pero non consultou cos 
pacrentes se podian.acudir 
á consulta neste mes. 
Segundo CIG-Saúde, isto é 
facer eleitoralismo coa 
saúde e adema is é un 
"fraude", xa que a medida 

_ só inclue a ·primeira 
consulta e non se cita ·aos 
usuários para revisións 
nen para probas 
diagnósticas. lsto 
provocou xa protestas no 
servizo de cita prévia. + 

lndústria pechará 
as minas de wolfram 
de Boiro 

A consellaria d~ lndústria ven 
de anunciar ao alcalde en 
funci6ñs de Boirn, l:ópez -
Puteiral, 'a-sua -intención de .. -~ 
localizar e de tapiar todos .os 
pozos -de minas de wolfram 
que existen nesa zona. o . 

'anúncio do éxecutivo galega _ 
qhega lo§o de que o mozo· 
Osear Lojo falecera ao 

·precipitarse. por: unJ1a 
-~xplo!aqión apandq~da en 
Mont0:ñ,a cand9 ter:itabá 
axudar a un conductor a 
mover o seu automóbil do 
lódó. -A$_ excavácións para 

t recuperar o cadáver _deixaron 
·ao descúberto i.mha mina con 
máis de vlnte metros de, 
profu ndidade_. A consellaria 
tamén pediu a colaboración 
dos viciños para que_ informen 
sobre a existéncia dos pozos 
que non fo ron ·autorizados e 
que poden ser de difíci:I 
localización. Mojtos deles, co 
motivo da morte de Lojo, 
declararon coñecer as minas 
e xa no.n achegarse a elas. De 
calquer maneira, ao estar 
cubertas de toxos e si lvas son 
¡.:>erigosas para as persoas 
que descoñecen a sua. 
ubicación.+ 
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Cele.brouse en Ourense os dias 1 e 2 d_e Agosto 

Os emigrantes reclaman representación 
políticano V Canse/lo de Comuniclacles 

*PAULA BERGANTIÑOS 

O mantemento da actividade 
cultural no-exterior, a necesi
dade dunha maior capacidade 
de decisión dos emigrantes. 
naqu~las cuestións que lles 
afectan, o papel que debe xo
gar a mocidade e os proble
mas da terceira idade foron os 
temas que este ano centraron 
os debates do V Consello de 
Comunidades Galegas. Cele
brouse en Ourense durante os 
dias 1 e 2 e contou coa partici
pación de 151 representantes 
procedentes dos centros gale
gas asentados en 30 países di
ferentes. O encontro dos emi
grantes galegas durante o fin 
de semana pechouse o Do
mingo en Santiago coa cele
bración, na Praza da Quinta-
na do// Día da Ga/iza Exterior. Pedro Hombre no Centro Galego A Nosa Terra de Zug. 

A participación da emigración 
na política galega através de 
representantes próprios nos ór
ganos executivos estatais e au
tonómicos converteuse nova
mente na reivindicación máis 
importante da Galiza emigrada 
durante a celebración da V edi
ción do Canse/lo das Comunida
des Galegas. Para lograr esta 
participación o Consello recla
mou "a criación, por parte das 
autoridades competentes, dun 
marco xurídico que garanta a 
representación política efectiva 
das comunidades no exterior". 

A apresentación da ponéncia 
Actuación social, con especial 
adicación á terceira idade ser
viu para sentar as bases dun 
debate no que se puxo de mani
festo a necesidade de que a ad
ministración autonómica se im
plique na criación de axudas e 
de pontos de información para 
os emigrantes que queren retor
nan e para aqueles, que sobre 

, todo en ultramar, non teñen de
reito a unha pensión cohtributi
va. Para afrontar a problemática 

dos máis vellos o pleno acordou 
fomentar nas entidade? galegas 
da emigración a criación de Ca
sas de día. A iniciativa suporia a 
habilitación de locais para a rea
lización de actividades lúdicas e 
de terápia ocupacional. 

Relevo xeracional 

Pero a análise da situación so
cial dos emigrantes extendeuse 
tamén ás novas xeracións qué 
naceron e foron criadas no exte
rior. Neste sentido, durante a 
apresentación da ponéncia A 
xuventude e a sua importáncia 
na galeguídade, o presidente do 
Centro Galega de Lausanne , 
Andrés Anido, destacou a nece
sidade de manter á mocidade 
en contacto co país a través. de 
intercámbios e cursos. Tamén 
fixo fincapé na necesidade de 
promover a educación na lingua · 
e na cultura próprias e de incen-

. tivar actividades culturais nos 
·centros galegas que sexan 
atractivas para os mozos 

Un dos puntos nos que máis se 

insistiu durante a apresentación 
da ponéncia de .comunicación foi 
na necesidade de receber progra
mación no exterior en galega. "Un
ha vez que se aclare todo o confli- . 
to da tecnoloxia dixital -explica 
Pedro Hombre presidente do cen-

- tro A Nasa T erra na vil a suiza de 
Zug- a nosa postura é ·a de que 
se faga todo o posíbel para ql!e 
através dos diferentes meios de~ 
comunicación galegas que poidan 
chegar ao exterior se emita unha 
información galega e en galega". 
Non queremos -Bngade- Ga/icías 
para el mundo, que dean unha vi
sión folclórica do país; queremos 
unha programación acorde. coa 
verdadeira realidade do país" 

O encentro dos galegas na diás
pora pechouse coa celebración, 
o Domingo en Santiago, do /1 
Día da Galíza Exterior. Ademais 
de participar nunha misa oficia
da polo bispo Xulián Barrio, os 
asistentes puideron comtemplar 
a actuación de 23 grupos de 
música tradicional procedentes 
de centros galegas asentados 
en Europa e en América.+ 

-Os nacionalistas sospeitan que hai irregularidades na contabilidade e gastos suntuários 

Peche do BNG de Maceda 
no concello para demandar información 
O Sábado 2 de Agosto, os conce
lleiros do BNG de Maceda realiza
ron un peche no interior da casa 
consistorial para protestar pala 
negativa do alcalde a subministr~r 
información e negar o ateso á do
cumentación municipal á oposi~ 
ción: Despois dos nacionalistas 
depór a sua atitude, o rexedor 
mantivo unha reunión co Bloque 
na que admitiu entregar a docu
mentación o Martes dia cinco~ 

O BNG chegara a pedir un ple
no extraodinário para demandar 
información relativa á contabili
dade do concello, aos salários 
pagados ao grupo de governo e 
aos gastos suntuários realiza
dos polo PP. A negativa a entre
gar esa información sempre se 
xustificou en base a unha pre
sunta falta de persoal no conce-

llo, pero cando o Martes cinco 
- foi permitido o aceso á docu

mentación , na casa consistorial 
estaban os m·esmos funcioná
rios que sempre. 

"Habia intere§e en ocultar gastos 
suntuários relacionados co pica
deiro de hípica", explicou o con
celleiro nacionalista Cesário Bo
rrajo, que engadiu: "a xent~ esta
ba moi sensibilizada coa presun
ta compra de cabalas por parte 
do concello, xa que pénsaba que 
podia haber mellar destino para ' 
os cartas, agora comprpbamos 
que efectivamente foi o concello 
qúen pagou eses cabaLos". 

Nos próximos dias os naciona
listas estudarán a documenta
ción obtida para coñecer máis 
polo miudo a contabilidade do 

concello. Un aspecto que tamén 
interesa ao BNG son os salários 
do grupo de governo. O alcalde, 
Xúlio Aldemira percibe 250.000 
pesetas mensuais e o concellei
ro popular Gregório Rodríguez 
-cabeza de lista do PP nas últi
mas eleicións municipais
i 50.000 pesetas. A existéncia 
de dous salários nun concello 
tan catjvo como Maceda débese 
á forma do PP chegar ao poder. 

En Maceda governa o PP tras 
realizar unha moción de censu
ra na que se valeu da axuda 
dun tránsfuga pqra desplazar 
ao BNG, que governaba en so
litário co apoio do PSOE, cuxo 
cabeza de lista e único conce
lleiro, Xúlio Aldemira, pasou ao 
PP e conqueriu a alcaldia 
apoiado por este partido.+ 

o 
redescubrimento 
da lavadura 

Antonio Ojea de de a ua tri
buna no FARO DE VIGO afir- , 
maque estamos a piques de 
redescubrir a lavadura . "A la
vadura foi un eficaz método 
de recollida selectiva de re i
duos urbáns, consistente na 
separación do restos da comi
da e outras matérias orgánicas 
que tiñan como destino a ali
mentación dos cerdos". Lem
bra que "ainda na década dos 
setenta en cada fogar habia o 
caiXón do polvo para os desper -
<licios orgánicos e a lata de la
vadura para os restos de comi
da e similares ( ... ). Ou sexa 
que, segundo a lexislación so
bre resíduos, os fogares do ano 
2002 terán ·que estar dotados 
da moderna lavadura, adetúais 
doutros espácios para o resto 
dos resíduos". Laméntase de 
que "o malo é que agora os 
parcos xa non viven en corte
llos, nen será fácil atapar latas 
de dez litros de aceite, tendo 
en conta a como está o litro 
de refinado de oliva. E iso sen 
contar co resto dos recipientes 
que esixiremos para papel, 
cristal, pilas, plásticos". 
Remata perguntándose "non 
sei cal será o futuro da outrora 
eficaz lavadura, pero máis difí
cil era pensar que voltarian 
machacarnos co do tauro ena
morado da lua que xa era un 
pestiño hai trinta anos e xa 
ven.vostedes". + 

Un mito criador 
para Angola 
António Loja Neves entrevis
ta ao escritor portugués Pepe
tela 'no suplemento semanal 
do EXPRESSO "Hoje está claro 
que todos os modelos que te
rnos seguido, copiado, acabam 
por mostrar-se falsos e cóndu
zir a fracassos ( ... ) Mesmo na 
Europa se comec;a a pór em 
causa a cultura e a sociedade 
engendradas pela 
globalizac;ao". O gañador do 
prérnio Camoes describe a si
tuación social en Angola, lo
go de vinte anos de guerra ci
vil "A rnarginalidade é · 
evidente entre os jovens, e vai 
ser difícil inculcar- lhes valo
res. É urna gerac;ao que ·está li
quidada( ... ) As próprias famí
lias estao divididas, ·há regioes 
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marginalizadaspor _urna razao 
ou outra. Há diferenc;:as sociais 
muito forres, sobretudo nos ' 
últimos anos. Todos esses fac
tores apontam para divisoes 
radicais na sociedade". Afirma 
que é nec~sárLo "un proj ecto 
nacional, um mito criador que 
fac;a ·as pessoas acreditar e 
avanc;ar num mesmo entido, 
~mbora guardando todas as 
suas diferenc;as, que é normal 
haver. Falta ... eu ia chamar
lhe utopia ... mas é melhor cha
mar-lhe mito, congregando as 
vontades. A partir daí vao 
por-se os outros problemas, 
mais singulares, como o da 
formac;ao. Mais ainda estamo 
na fase de criar qualquer coi
sa, urna ideia que eja, que 
fac;a as pessoas sentirem-se 
próximas".+ 

Agricultura 
ecolóxica 
Gabino Vázquez, fai desde as 
páxinas de EL PROGRESO un
ha defensa do cultivo non 
agresivos co meio ambente. 
"A agricultura ecolóxica é al
go social e ideolóxico, baséase 
nunha análise da situación do 
mundo". O Pre idente do 
Consello Regulador de Agri
cultura Ecolóxica di que a ac
tividade agrária convencional 
"é unha das fontes fundamen
tais de contaminación e de 
degradación da calidade de vi
da e entón a agricultura-eco
lóxica xorde como movimen
to de conciéncia". Sobre a de
manda afirma que "ainda que 
o conxunto ocial non teña 
moi definido o que é a 
agricultura ecolóxica, todo o 
mundo ten idea da ecoloxia 
como algo an e po itivo e ca
ra a sociedade é mái vendíbel 
todo o que leve a etiqueta de 
ecolóxico (. .. )O con umidor 
ve que hai moito produt 
que toma como a limen to e 
que lle afectan como veleno , 
pero a topa dificultad s para 
topar cousa sas nun mercad 
como o actua l. Sabe qu hai 
que buscar calidade, anque 
custe máis, e ten que crear un
ha unidade de con umo, a c -
operativa, que xu tifiqu que 
un agricultor ecolóxico lle en
vie produtos". • 

Pepetela. A.P. FERRE!RA / ExrRESSO 

\ 

.\ 
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Está a influir o medre do na
cionalismo nunha postura -
máis belixerante por parte do 
gov.erno? 

lnflue, sobretodo descie que o 
PP tomou o governo en Madrid 
e na Galiza hai un novo delega
do. Quíxose por todos os meios 
anatemizar o BNG, convertelo 
en algo marxinal e perigoso. 

· Nisto ten moito que ver o prota
gonismo que o BNG ten nas 
Cortes españolas onde por pri
meira vez Galiza e ps s'eus pro
blemas teñen voz própria. Pu
xéronse moi nervosos desde 
que tiveron os primeiros dados 
que cuestionaban a posibilida
de de renovar a maioria absolu
ta. lsto non lles está a dar nin
gun resultado e o seu medo es
tá a medrar , como se ve nas 
campañas institucionais de pro
paganda nas que utilizan diñei
ro público para publicitar ao PP 
con fins eleitorais. 

A pesares dos pactos cos na
cionalistas cataláns e bas
cos, o BNG pronosticou que 
o governo de Aznar ia tentar 
frear os nacionalismos. Cre 
que foi asi? 

Os pactos estanse volvendo 
contra os nacionalistas e queda 
á vista nos ataques contra os 
governos cataláns e vascos por 
parte do PP , ao mellor consi
guen ter benefícios para o seu 
país pero teñen que soportar un 
const51nte ataque ao nacionalis
mo. E unha grande trampa na 
que Pujo! caeu. Nós pensamos 
que Galiza neste momento pode 
ser a avanzadiña na derrota do 
PP e pornos á par dos ventes 
de progresismo que sopran na 
Europa, na onda da Franza ou 
de Gran Bretaña. 

A campaña contra ETA após o 
asasinato do concelleiro de 
Ermua pode ser utilizada polo 
governo como argumento pa
ra recortar as liberdades pú
blicas? 

Mestúranse vários aspectos , 
por unha banda está o terríbel 
e dramático asasinato dun fillo 
de galegos emigrados, vítima 
dunha situación interna dun pa
ís determinado ao que se viu 
na obriga de ir a traballar. Nós 
defendemos sempre que a con
quista dos direitos dos povos 
ten que vir por via democrática 
e consideramos que esta ac
tuación salvaxe, que condena
mos, vai marcar un antes e un 
despois no País Basco que é 
quen sofre o problema. Pero 
hai tamén un segundo aspecto 
que é a utilización deste caso 
por parte do P P, e famén do 
PSOE, para satanizar e conde
ar aos nacionalismos e reforzar 
a política nacionalista españo
la, que moito ten tamén de asa
sinato, morte_.e retroceso das li
berdades. Nunca unha situa
ción feroz como eºsta debe ser
vir para o linchamento. O Esta
do ten que ter vias democráti-

) 
cas para resolver os proble
mas. Agora ben, este é ·un pro
blema que lle corresponde ao 
País Basco, nós atopámonos 
talando disto cando teriamos 
que estar dicindo por que a es
ta altura os galegas teñen que 
seguir na emigración. 

No entanto, 'nun momento pa
receu que todo valia na loita 
antiterrorist~, que mesmo o 
governo teri~ o aval para apli-

. _, car calquer sorte de programa 
até o momento oculto. Fálase 
de cámbios lexislativos e no
vas medidas coercitivas. 

GALIZA 
ANOSATERRA 

·-Encarna . Otero 
'O BNG non vai consentir un retroceso na democrácia' 

* CARME VIDAL 

"O PACTO DE GOVERNO SUSCRITO POLO P.P. CON C.l.U. E P.N.V. PARA QUE AZNAR CHEGASE Á PRESIDÉNCIA NON 

IMPEDIU QUE, COMO PRONOSTICARA O B.N.G., SE DESATASE UNHA CAIV!PAÑA PARA FREAR O AVANCE DOS NA

CIONALISMOS"; OPINA ENCARNA OTERO, RESPONSÁBEL DE COMUNICACIÓN DO B.N.G. TAMÉN ASEGURA QUE "A 

PESARES DA MANIPULACIÓN, OS ATAQUES AO NACIONALISMO GALEGO ESTÁN CHAMADO& AO FRACASO E RESPON- . 

DEN A UNHA ETAPA DE MEDRE CONTINUADO". PARA EÑCARNA OTERO, Ó PAPEL DO B.N.G. PASA NESTE MOMEN

TO POR FACER UNHA DEFENSA DAS LIBERDADES PÚBLICAS ANTE CALQUER INTENTO DE MERMAR A DEMOCRÁCIA. 

O deputado do BNG, Francisco 
Rodríguez deixou ben claro na 
sua entrevista GO ministro do In
terior a semana pasada que 
non é necesário múdar a lexis
lación vixente e que non se pó
de consenür o retroceso nas li~ 
berdades e no nível de demo
crácia acadado. O BNG como 
forza democrática vai garantir a 

defensa das liberdades públi- · 
cas. Houoo unanimidade en 
condear o asasinato pero iso 
non vai levar a que se cuestio
ne o marco democrático que é 
necesário respeitar: . 
lgualdade da muller 

Respeito ao programa de ge-

A. IGLESIAS 

verno que vostedes apresen
tan, por que tala o BNG no 
·seu programa de transversali
dade ao tratar a problemática 
das mulleres? 

Porque considerem_os que · 
compre poñer en marcha medi
das concretas programáticas 
que se poidan levar a cabo no 
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governo e iso consíguese de 
maneira transversal, é dicer in
terrelaci_onado as distintas .'áre
as do ex·ecutivo con capítulos 
orzament~is próprios en cada 
unha delas. Preténdese desve
lar que o que en apariéncia é 
normal non deixa de ser unha 
espécie de lousa que non dei
-xar ver a discriminación que si
·gue existindo. Mudaron as leis 
pero unha cousa é a situación · 
lexislativa e outra a executiva , 
sabemos que as mulleres se
guen a· ter salários máis bai
xos, traballos menos cualifica
dos, dificuldades de promoción 
e que sotren o desmantela
mento dos servizos sociais que 
lles afectan directamente. A 
grande novidade do programa -
do BN<S está en considerar ás 
mulleres como suxeitos de ple
n-o direito e polo tanto actuan
tes na sociedade e en poñer 
en marcha medidas concretas 
qu.e permitan esa actuación e 
desvelen a desigualdade ainda 
existente. 

Fan fincapé por iso nun refor- -
zamento dos servizos so
ciais? 

É importantísimo o investimen
to nos servizos sociais porque _ 
incide directaménte nas mulle
res. Facer repercutir en asis
téncia social todo o orzamento 
que neste momento .se está 
desviando cara actuacións de 
tipo privado, de caráctE?r reli
xioso via Opus Dei, para que 
as mulleres podan exercer as 
suas funcións como persoas 
na sociedade, a sua realiza
ción social, sen ter que renun
ciar a constituiren unha unida
de familiar ou desenvolver a 
sua vida privada. Daría tamén 
no cerne de algo que como na
cionalistas ternos que pensar, 
que é o problema demográfico 
que até o de agora se conside
rou como un sacrifício das mu
lleres cando a única maneira 
de que a povoación medre é a 
existéncia dunha política social 
solidária e ,a criación de pastos 

. de traballo. 

O PP insitucionalizou a políti
ca das mulleres con organis
mos próprios, serviu iso para 
loitar contra a discrimina
ción? 

Quíxose impar un modelo deci
monónico de sociedade onde o 
papel da muller era de s-acrifí
cio. Optouse desde o governo 
por volver aos patróns da sec
ción feminina e buscar a volta 
das mulleres ·á casa. O BNG 
pela contra deci_diu levar inicia
tb~as ao parlamento e _promover 
a comisión que se adicou a tra
tar esta problemática e elaborar 
un informe que foi aprobado 
por unanimidade. Conseguiuse 
tamén que fose este o primeiro 
lugar do Estado onde se deba
tise· sobre a lei do aborto libre e 
gratuito como direito das mulle
res. Nós non definimos a fór
mula na que se plasmará esta 
problemática no executivo por
que somos conscientes, por 
unha banda de que ten que in
cidir en todas as áreas e ade
máis pensamos que hai medi
_das concretas que se poden 
desenvover, medidas Lncentiva
doras que o governo vai ter que 
promover. Falamos tamén da 

. aplicación dun plano de igual
dade de oportunidades que, en 
función dunha panorámica real 
de toda a problemática, permi
ta actuar e elaborar accións es
pecíficas que incidan nas ac
tuacións do executivo que se 
vexan afectadas. + 
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As Fragas do Eu~e cOnvértense-no sexto parque nátura_I 
O Consello da Xunta pechou o 
mes de Xullo coa declaración-das 
Fragas do Eume como parque 
natural. Con este decreto, apro.:. 
bado o dia trinta pero que ainda 
non saiu publicado no Diário -Ofi
cial de Galiza, estabelecese un 
réximen xurídico especial para a 
protección e a conservación des
te ecosistema e auméntanse a 
seis a rede de parques. naturais 
da Galiza. A Federación de Aso
ciacións Ecoloxistas de Gali.za, 
valorou positivamente a decisión 
pero chamou á atención sobre a 
necesidade de que a administra
ción aporte os recursos humanos 
e materiais necesários para que 
esta declaración sexa efectiva. 
Nesta zona sobreviven 126 espé
cies de vertebrados, entre as que 
algunhas son únicas, e tamén es
tán catalogadas máis de 23 es-

pécies arbóreas,· 21 tipos diferen
tes de fentos, 250 de liques e 100 
de funges. No texto aprobado-es
tabelécese que o Parque Natural 
abra_nguerá unha superficie_ de 

-· :.: 

:máis _d_e 9.125,65 h'ectáreas p~r
tencentes aos municípios de Ca
banas, A Capela, MC?nfero, Pon
tedeum_e e As Ponte.s. A$imesmo 
recóllese que "as acfüacións que 
se realicen no parque efectuarán
se de acordo coas prescripcións 
estabelecidas no Plano de Orde
nacjón dos Recursos Naturais. 
d_este espácio, en . .vigbr dedsde o 
6 de Xuoo_do pasado ano". 

Ainda que na información facilita
da pola Conselleria de Agricultu
ra; Gandfjria e Montes se dá 'can
ta da criáción "8unha Xunta recta
rá 'ria que haberá rep_resentantes 
"dos propietário~. ·das asociacións 
ecoloxistas, da Universidade e da 
Deputación da Coruña, entre ou
tros organismos e institucións". 
non _se explican ~ales serán as 
suas fuñcións. Afirmase que os 

"AiH 

.· concellos in~luidós no parque ob
terán axudas e subvencións rela
cionadas coa conservción do 
meio natural e que se incenUvará 
a sustitución de· masas de euca
liptos por árbores autóctonas. 

O Complexo das Dunas qe Co
rrubedo e das Lagoas de Carre
gal e Vixán, o da 8aixa Limia-Se
rra do Xurés, o do Monte Aloia o 
das lllas Cies e o dos Montes de 
lnvernadeiro son os outros cinco 
espácios declarados parques na
turais. O seu funcionamento -ex- . 
plica Xosé Manuel Veiras, coor
dinador da Federación de Aso
ciacións Ecoloxistas de Galiza
deixa moito que desexar, porque 
unha vez que son declarados ca
recen de dotacións para que 
existan os recursos suficientes 
para a sua conservación".• 

A representación por estamentos arríncalle aos gandeiros-o control do Consello Regulador 

O SindicCJto.Labrego Galego só obtén.un Voeal en-Ternera Gallega 
mália ser a forza máis. votada 
.. M.L.C. 

O Sindicato Labrego Galega 
(SLG) obtivo mil noventa e catro 
votos nas eleicións da Indicación 
Xeográfica Protexida Ternera Ga
llega. lsto con.verte á organización 
nacionalista labrega na forza máis 
votada destes comícios, celebra-

. dos o Domingo dia 3. Mália isto, o 
SLG só obtivo un representahte 
no Consello Regulador. Pola con
tra a Asociación Galega da Carne 

· acadou 6 vocais, grácias aos de
zasete votos obtidos. lsto é debi
do ao sistema eleitoral emprega
do n~stes comícios. Segundo o 
SLG, -con- este sistema o princípio 
"unha persoa, un voto, salta polos 
aires. Agora o voto -é como no sé
culo pasado; por e_stam~~tos''. 

Nas eleicións elixianse os catorce 
vocais do consello, sete represen~ 
tando ao sector produtor e sete 
ao sector industrial. As candidatu
ras estaban agrupadas en catro 
censos: dous para os produtores 

de carne e dous para a indústria. 
Os censos do sector produtor 
eran o A (explotacións gandel
ra:s), que elixia catro vocais e o 8 
(cebadeiros) que elixia a tres. Os 
censos do sector industrial eran o 
-c (matadoiros), que elixia cinco. 
vocais e o D (salas de despece), 
con dous vocais asignados. 

O SLG só se presentou no censo 
. _ A. Esta decisión veu dada por 

que "non queremos ter outros in
tereses a defender que no_n se
xan os das explotacións í;lgrárias 
familiares,. xa que a carne galega 
ten prestíxio grácias a estas ex-

foi Xóvenes Agricultores 
(XXAA), que se apresentaba 
nos dous censos de produtores 
e ademais nun dos censos do 
sector industrial, o correspon
dente aos matadeiros. XXAA 
acadou 963 votos no censo A, 
107 no B" e 21 no C. lsto dá un
há suma de 1070 sufraxios no 
sector produtor (A máis 8) e un 
total de 1.091 nos tres censos. 
Estes resultados outórganlle 
catro vocais no Consello Regu
lador, ainda que a suma de vo
tos é inferior á do Sindicato La
brego Galega. 

plotacións" e sen elas "Ternera En canto a participación, "con-
Gallega non esistiria". A pesares sidérase elevada", segundo a 
disto, o SLG conseguiu ser a for- Conselleria de Agricultura. O 
za máis votadé! no sector prqpuc- - .- SLG tamén valora positivamen-
tor, e por extensión, na globalida- te -6 nível participativo "a pesa-
de dos comícios. res da convocatória en Agosto, 

Xóvenes Agricultores, 
produtores. e industriciis 

de ter as· mesas eleitorais es
palladas e de ter o censo infla
do''. 'O total de votos emitidos 
foi de 4.099 sobre un censo de 

A segunda forza máis votada 8.856, o que dá u~ha porcenta-

xe de participación dun 4-6 por 
cent o. 

A composición do Consello Re
gulador de Ternera Gallega 
que-cla coma segue: 6 vocais 
para a Asociación Galega da 
Carne (dous polo censo D e 
catro pqlo C), 4 vocais para 
Xóvenes Agricultores (un polo 
censo A, dous polo 8 e un polo 
C), 1 para Proterga (censo 8), 
1 vocal para o SLG (censo A), 
1 para Unió ns Agrárias (censo 
A) e 1 vocal para a Sociedade 
Cooperativa Feiraco (censo A). 

Os candidatos eleitos tomarán 
posesión o dia 12 deste mes e 
deberán apresentarlle ao Con
selleiro de Agricultura e Gan
dBria unha propo~ta de nome
amento de presidente e vice
presidente do Consello Regula
dor. Esta proposta non ten ca
rácter vinculante e o Consellei
ro pode elixir a quen queira pa
ra desempeñar os cargos.• 
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Fernando Blanco, 
deputado provincial do 
BNGde Lugo 

'Cacharro leva 
14 anos cobrando 
dietas abusivas' 

Hai ilegalidades no cobro 
das dietas na Deputación 
de Lugo? 

Non sei se o que tan é ilegal, 
pero sei que hai irregularida
des manifestas no cobro de 
dietas. Quen máis abusan 
desta forma de financiamento 
persoal son o presidente da 
Deputación, Francisco Cacha
rro Pardo, o deputado delega
do de deportes, Ramos Ledo, 
o vicepresidente Henrique 
Fernández e o delegado de 
expropriacións Manuel Neira. 

Critican todas as dietas? 

Nós fixemos unhas acusa
cións concretas, que son que 
o viepresidente Henrique Fer
nández cobrou dietas por 
asistir a unha roda de prensa 
a dous metros do seu despa
cho e que Manuel Neira co
brou 12.000 pasteas en dietas 
por ir a un acto para pedir a li
berdade de Ortega Lara. Ir a 
un acto de solidariedade e co
brar por ir revela que non hai 
solidariedade , senón que se 
vai por interese económico. 

Son os únicos casos? 

Hai casos como o alcalde do 
Vicedo que tamén son inmo
rais, xa que cobrou 15 millóns 
de soldo, dietas e gastos so
bre un presuposto anual da 
sua vila de 70 millóns de pe
setas. Despois están os mi
llóns que cobran como suple
mento do salário o presidente 
da Deputación, os vicepresi
dentes e dous deputados. Por 
exemplo, Cacharro cobra co
.mo senador que é nove mi
llóns ao ano máis outros dous 
millóns da Deputación en con
ceito de dietas . Lago está o 

. coche oficial, que é de balde. 

Por que actuan asi e non se 
suben o soldo? Teñen a 
maioria. 

Cobr~n dietas para non asumir 
o custe político que supón su-
birse o soldo deus millóns · ¡;, 
máis ao ano. Levan catorce 
anos con esta política e até 
agora funcionoulles , ninguén 
sen enteirou. Nós soupémolo 
porque nas certificacións pu
ñan--para que~ facian, pero 
imaxino que ag ra deixarán de 
indicar para q e son ds seus 
gastos, de modo que seguirán 
_a ~brar die!' abusivas.+ i 
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C~J\Í\ARCAS 

O alcalde Xosé Manuel~ Barrós expulsa do pl~no a un conc~lleiro do BNG 

O PP do PorriñQ négase a paralisar obras Uegais das 
que é aparellcidor o tenente alcalde 
-0- PAULA BERGANTIAOS 

O pasado Mércores 30 de Xu
llo un concelleiro do BNG do 
Porriño era expulsado dun 
pleno extraordinário no que, a 
petición da formación na
cionalista e do PSOE, a corpo
ración municipal debla decidir 
sobre a paralización de catro 
obras llegais. Na orde do dia 
estaba incluida tamén a solici
tude de demisión do concellei
ro do PP e tenente de alcalde 
Manuel Novás. A oposición 
acúsao de estar implicado en 
tres das catro obras para as 
que se pedia a revisión dos 
expedientes urbanfsticos. Se
gundo o BNG e o PSOE estas 
obras no respeitan nen a Lei 
de Solo nen o Plano de Orde
namento Urbanístico do Porri
ño. No pleno, convocado con 
carácter de urxéncia, o PP vo
tou en contra da paralización. 

Durante o debate a oposición 
·apresentou un informe no que da
ba canta das ilegalidades dos ca
tre edifícios. Segundo o BNG e o 
PSOE estas obras, ademais de 
non respeitar a legalidade, non te
ñen licéncia de construción. "Es
coll imos catro obras simbólicas 
para levar ao pleno - explica o vo
ceiro do BNG no município, Xosé 
Antón Paz- pero o 80% do que se 
construe na vila ten defectos". 

Os grupos da oposición tamén 
pediron no pleno a demisión do 
tenante alcalde Manuel Novás 
que figura como aparellador de 

Xosé Manuel Barros, akalde do Pomiño. 

tres das catro obras das que se 
denunciaban irregularidades. 
Manteñen que este concelleiro 
do PP deberia de renunciar ao 
seu cargo porque existe unha 
imcompatibilidade entre a sua 
actividade particular e a función 
pública que desempeña. Manuel 
Novás, ademais de estar impli
cado nestas construccións, é 
membro da comisión municipal 
que decide a concesión de li
céncias para as obras na vila. 

O deputado do Parlamento e 

concelleiro tamén no Porriño, 
Xosé Luis Al_on~o Riego, quen 
vendeu os terreas para a cons
trucción dun dos edificios, é ou
t ra das persoas irnplicadas. 
Asemade, segundo a informa
ción facilitada polo BNG, un fa
miliar directo deste, Xosé Anto
nio Riego Martínez, forma parte 
da sociedade promotora. 

Expulsión de un concelleiro 

Os problemas no pleno comeza
ron pala falla de acorde sobre 

Impedirá o acceso a veículos de non residentes con control magnético e de vídeo 

as éondicións nas que debía 
desenvolverse o debate. Para a 
oposición, os dous concelleiros 
que teñen unha relaci9n comer
cial directa coas obras non de
b ian participar nas votacións. 
Durante a discusión o alcalde 
Xosé Manuel Bárros expulsou 
ao nacionalista Raul Francés. 
Lego de que o edil do BNG se 
sentara no público o alcalde or
denou aos é!Xentes municipais 
que o desaloxaran da sala. 
Posteriormente Raúl Francés 
apresentou unha denúncia ante 
a Policia Local por expulsión in
constitucional do público. 

Moitos dos problemas urbanísti
cos que se están a producir no 
Porriño nos últimos anos derí
vanse da antigüidade do próprio 
plano de ordenamento urbano 
que está vixente desde 1966. 
"Este plano -explica Xosé Antón 
Paz- non recolle as modifica
cións da lexislaéión en matéria· 
de urbanismo de anos posterio
res e está totalmente desfasado 
en canto ás previsións de creci
mento da vila. Prevé que O Po
rriño chegaria a tér, nun prazo 
de dez anos, 200.000 habitan
tes e 31 anos despois segue !)a
bando só 15. 000". No ano 1994 
comezaron os trámites para a 
elaboración dun novo plano que 
non se chegou a aprobar defini
tivamente: Segundo mantén a 
formación nacionalista as cons
trucións para as que ·se propo
ñ ia a paralización 'tamp-ouco 
cumpren as condicións que es
tabelece este proxecto. + 

Estévez decide, en ~reto, porlle cancelas á zona vella co111postelana 
-0- PAULA C·ASTRO 

O governo municipal do concello 
de Santiago ven de aprobar a 
construcción dunhas portas de 
entrada para controlar o acceso 
restrinxido de veículos á zona 
vella compostelana. Para os vici
ñ os poder aceder á zona cos 
seus coches, o concello ten pre
visto repartir tarxetas magnéticas 
e instalar cámaras que estarán 
conectadas coa policfa munici
pal. A medida foi aprobada en 
secreto e as cancelas estarán 
instaladas no mes de Setembro. 

O concelleiro do BNG, Néstor 
Rego, 'fixo pública a decisión do 
concello de porlle cancelas á zo
na vella, tras recibir as actas da 
Comisión de Governo do 14 de 
Xullo, o último dia do mes. Ao 
seu entender, os responsábeis 
municipais tomaron a decisión 
"ás agachadas:· para que nen os 
grupos da oposición nen os habi
tantes da zona vella tivesen tem
po de reaccionar, "sabian que 
non se coñeceria esta medida até 
o mes de Agosto, que é o menos 
activo, por iso non nos informa
ron a nós nen aos meios de co
municación", asegura Rego. 

En todo caso, o custe total da 
instalación, non supera os 12,5 
millóns de pesetas, polo que, se
gundo os responsábeis munici
pais, non era necesário pór en 
coñecimento dos grupos da opo
sición a decisión. O Consórcio da 
cidade de Santiago tarase cargo 
dos gastos, ainda que cando o 
concelleiro nacionalista se puxo 
en contacto coa entidade, para 
comprobalo, as~guráronlle que 
non sabian nada do asunto. 

que á zona'vella xa estaba peato
nalizada e o nível de infraccións 
non é tan elevado". Sen embargo, 
os responsábeis municipais en
tanden que diste xeito a peatona
lización será máis eficaz e, o pró
prio concelleiro de Tráfico-Xustifi
caba os peches da zona vella in
dicando que facilitaria o labor da 
policia municipal e ·"evitará discu- -
sións cos conductores", porqµe 
en diante será máquinas as que 
decidan quen pode pasar e quen 

1 non". 
Portas 

Polo momento, só están previs
tas un mínimo de tres portas con
troladas ·en calquera destes pon
tos: Cardenal Payá, Porta Faxei
ra, Algalia de Abaixo e Casas Re
ais, pero o concello non descarta 
a posibilidade de ampliar o núme
ro até un total de oito. En cada 
porta haberá un terminal de con
trol e identificación con tv, directa
mente conectado cunha sala da 
policía municipal e os usuários 
disporán dunha tarxeta magnéti- -
ca para poder aceder. 

Ao entender do concelleiro na
cionalista, "non era necesário apli
car unha medida tan drástica, por-

No aire quedan numerosas in
cógnitas, porque mália ter pre
visto o funcionamento das por
tas e a concesión de tarxetas 
magnéticas para os residentes, 
ninguén sabe como se solventa
rán problemas pontoais . Rego 
canta o caso dun viciño que 
mancou unha perna e a policia 
municipal impediu que un fami
liar se achegase río seu veículo 
particular a recollelo. "Obrigáro
no a coller un taxi para despra
zarse a uns 200 metros da sua 
casa, onde estaba esperando o 
familiar co seu coche". O conce
lleiro do BNG asegura que se 
estas dificultacies se dan xa con 
persoas, "canto ~áis non se da-

rán ao tratar con máquinas". 
Descoñécese tarñén como se 
van solventar os problemas dos 
veículos de carga e descarga 
"se cadra danlles a todos unha 
tarxeta", di Rego, ou o transpor
te de mobles en veículos parti
culares, "pode que haxa que 
contratar obrigatoriamente un 
camión de mudanzas" ,engade. 

Asentamento de -povoación 

O grupo nacionalista no eoncello 
compostelán entande que esta 
medida vai dificultar; ainda máis, 
as políticas de asentamento de 
povoación ou actividades econó
micas, porque desanimará a moi
tas persoas que desexen fixar a 
sua residéncia no casco vello. Na 
zona monumental _ xa non hai ga
raxes para veículos e tampouco 
hai aparcamentos públicos aban
do onde deixalos nos arredores, 
nen medidas de bonificación qu~ 
posibiliten aos residentes o uso 
dos aparcamentos próximos á zo
na, "que teñen prezos proibitivos 
para moitos". Pésie todo a deci
sión está tomada e con ou sen ·O 

acordo dos grupos municipais e 
dos viciños, as portas estarán ins
taladas no mes de Setembro. • 
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. O concello de lugo 
.- recoñece as eivas dos 
aparcadoiros dez anos 
despois-de ser construidos 

O alcalde de Lugo, Xaquin 
Garcia Diez, rec.oñeceu que 
os estacion~mentos 
subterráneos de Lugo 
apresentan graves 
deficiéncias. Aparcamientos 
Miño, a empresa 
concesionária, non pagou ó 
cánon estabelecido polo 
servizo. Ademais, non 
consta que as instalaéióris 
estivesen aseguradas até 
este mes.de Xuño. Hai 
importantes fallos na 
iluminación e as prazas son 
pequenas de máis. Son 
deficientes tamén o sistema 
de ventilación, pela falla de 
bocas de respiración, e o de 
detección de lumes. Nos 
aparcadoiros acumúlase 
monóxido de carbono, con 
risco para a saúde de 
usuários e traballadores. • 

Pechan un treito 
da autOvia das 
Rias Baixas inaugurado 
cinco dias antes 

O Luns 4 de Agosto, unha 
parte do treito da autovia 
das Rias Baixas, que_cobre 
unha distánc_ia de 19 
quilómetros entre Vilavella e 
Rio Mente, foi pechado ao 
tránsito cinco dias despois 
de ser inaugurado. A zona 
afectada polo peche 
rexistou numerosos 
acidentes debido á falta de 
sinalización e a que se 
estreitaba subitamente. Os 
viciños protestaron polas 
deficiéncias técnicas e 
cortaron a autovia porque 
quedaron incomunicados. 
Por'outra-banda, a mentres 
o PSOE informaba de que 
os traballos de 
acondicionamento dalguns 
treitos da autovia das Rias 
Altas só duraron dous dias 
para simular actividade, o 
conselleiro Xosé Cuiña 
indicou que as autovias e o 
ferrocarril saldan a débeda 
histórica.+ 

No futuro o tra~sporte 
_ marídmo na ria de Vig~ 
será de udlizade pública 

A meio prazo o transporte 
marítimo de viaxeiros na ria 
de Vigo será de utilidade 
pública e por tanto a sua 
explotación dependerá du_nha 
concesión da Xunta. Pero · 
mentres isto non sucede, a 
Dirección Xeral de 
Transportes derogou as _ 
normativas anteriores que 
regulaban este servizo por 
parte do Ministério de 
Transportes. Unh.a vez que 
esta competéncia chegou ás 
mans da Xunta, a 
Administración galega· 
procedeu a liberalización do 
servizo· de forma provisória en 
tanto non é declarada a 
utilidade pública.• 
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PES~A 

• - A inapresión entre os armadores é que os -británicos están dispostos a subir as i~demniir:ocións poro utilizaren eles as licencias de pesca. 

Os ingle$es non ~enuncian a expropriar aos armadores galegos 

Londres insiste en_ recuperar -
as licéncias de p~sca mália o fallo 
contra a Leí do Rexisto 
* G. LUCA 

Nove anos despois, a Lei da 
. Mariña Mercante británica 
(Merchant Shipping Act) con
segue o seu obxectivo: liqui
dar aos armadores, na maio
ria galegas, que compraran 
arrastreiros en partos ingle
ses para se facer con cuota 
de pesca no Gran Sol. O Gover
no inglés ten mentes de subir 
as indemnizacións .para recu
perar plena.mente as licéncias. 

Parte dos cen armadores que en 
Decembro-de 1988 tiveran que 

' amarrar, despois do Parlamento 
de Londres aprobar unhas novas 
condicións de rexistro para os 
pesqueiros de bandeira británica, 
desprendéronse hai tempo dos 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

barcos ainda que conservasen 
formalmente a propriedade para 
teren dereito as indemnizacións. 

Despois dé vis1os todos os recur
sos xudiciais dos ingleses para 
botar aos armadores gal.egos e 
bascos, a impresión entre os em
presários do Muro, Ribeira, Vigo 
e Marín é que os británicos · non 
van renunciar_ ao seu propósito · 
inicial de recuperar as lícéncias. 
Calcúlase que poden negociar 

·até máis de 200 míllóns por barco 
para repatriar os direitos de pes
ca e sustituir aos empresáríos ga
legas e bascas por británicos. 

Gañar, perdendo 

O primeíro obxectívo dá Le; 'da 
Mariñá Mercante (tamén coñeci
da coma Leí do Rexisto), era di
suadir aos armadores non britá
nicos de pescaren con bandeíra 
do Reíno Unido. En Abril do 89, 
Xoan António Tobio, vice-presi
de nte da Asociaóón Nadonal 
de Empresas Pesqueiras Con
xuntas declaraba (ver ANT 382) 
que os armadores galegas ga
ñarian cor:i toda seguridade o 
preíto, pero mal poderian aturar 
o proceso até o final-. 

Para faceren prácticamente im
posibel unha pesca que non po
den direitamente proíbír, por 'mor 
das leis comunitárias, os ingle
ses introduciron en Febreiro de 
1986, a pouco do ingreso de Es
paña e Portugal, a prescripción 
de alistar un 75 por cento da tri
pulación de ori.>t;e británica ou do 
Mercado Común, con excepción 
de gregos, españois e Portugue
ses. Tamén exixia esta.disposi
,ción que alomenos o 50 por cen
to das descargas déberian facer
se en portas do Reino Unido ou 

acaso abrigar ao pesqueiro a ter 
presenza en partos británicos en 
catro ocasíóns por semestre con 
intervalos_de 15 dias . 

O cumprimento preciso deste 
paquete de normas restrictivas 
por parte dos armadores gale
gas, ievou ao Gmierno de Lon
dres a_inventar a Lej do Rex;sto. 
A resposta diplomática do go
verno de Fe lipe González foí 
convocar o consello comunitário 
de pesca na Toxa, a comezos 
de Abril de 1989. Pero o resulta.
do da operación volveuse en 
contra dos armadores galegas, 
ao apoiar Dinamarca, Alemaña 
e Holanda a postura inglesa de 
privatización dos caladoíros. 

Os arrastreiros ingleses ficaran 
desde os 70 sen traballadores 
dispostos a cambiar as durísi
mas condicíóns da mar por un 
salário. O ingreso de España, 
Portugal e Grécia na CEE repre
sentaba para _os armadores britá
nico unha oportunidade de ouro 
para a venda mellorada dos bar
cos. Pero no mercado franco dos 
doce multiplícase o valor estraté
xico dos recursos pesqueíros e 
Londres-comprel')de que o negó
cio de vender peix non se pode 
dar de balde, 'nen sequer á canta 
das leís comunítárías. A expro
priación dos armadores galegos 
levou o seu vagar e vaille sair ca
ra aos ingleses, pero derradeira
m ente cúmprese o anunciado: 
pescaremos no Gran Sol inglés, 
pero pagados con salários ingle
ses. No cambio prevísibel de em
·presa están en xogo mil empre-
gos de abordo, arredor de seis 
mil pastos de traballo entre os ~ 
_barcos e a terra e rnáís de seis 
mil míllóns ªº ano de volume co
mercial desta frota.+ 

7 DE AGOSTO DE 1997 

·A árbore de Meaño 
MANUEL CAO 

Días atrás os veciños d'unha aldea do Concello de Meafio acor
daron un referéndum para decidir se respeitaban unha árbore 
que obstaculizaba a ampliación dunha estrada. O resultado da 
votación salvou á árbore da destrución, abrigando aos decisores 
públicos a buscar outras solucións. Iniciativas de veciños de Vi
lar de Santos, Ponte do Porto, Fornelos e doutras moitas vilas 
galegas están a recuperar, conservar e amosar orgullosamente 
obxectos e aparellos do seu pasado recente para que as xeracións 
futuras non esquezan dos seus sinais de identidade, cultura e tra
dicións. Xurden asi por todas partes museos etnográfico para le
dícia dos que sempre confiamos no noso povo e sabiamos que 
eran outros os· que traballaban· pola destrución ecolóxica, detur
pación lingüística, idiotización cultural e desfeita urbanística. 

A todo isto a Administración pública e o organismos oficiai 
están bastante fóra de xogo instalados na inércia ou a inación 
cando non no puro autoritari mo administrativo da cultura ofi
cialista seudoilustrada esperando, tal vez, a ocasión para rendibi
lizar económica e academicamente toda esta xeira de iniciativas 
culturais espontáneas, xenero as e gratuitas que escapan ao con
trol do establishment oficial. Esta reación é lóxica poi han de es
tar confundidos ao comprobar que, mira ti por onde, os pobre 
aldeáns valoran o médio natural, aman a natureza e as árbores, 
conservan as súas tradicións e costumes, a penas confunden va
lor e prezo, gestan de facer as súas próprias diversións e festas re
lixiosas ou paganas, etc., mentras os que dician ser máis prepara
dos e contan con máis medios -públicos, para máis inri- fan 
concentracións parcelárias destrutivas sen aproveitamento eco
nómico algun (carballeiras de Xinzo), despersonalizan as vilas 
costeiras con consttucións de barriada dunha grande cidade ou 
converten as cidades en paraísos de cemento e aparcadoiros. 
(Ate tentaron, por sorte sen éxito, asfaltar a Muralla de Lugo). 

'A povoación civil galega con ta con 
importantes valores positivos que, 

agora, liberados das ataduras dun poder 
alleo e estúpido empezan a aflorar e a 

proxectarse cara o futuro" 

A povoación civil galega conta con importantes valores positivos 
que, agora, liberados das ataduras dun poder alleo e estúpido em~ 
pézan a afrorar e a proxectarse cara o futuro. O paisano galego 
sempre respeitou o médio por unha razón elemental: era proprie
tário das suas terras. Esta idea de acadar a propriedade e conser-

. vala é un factor clave da nosa sociedade con consecuéncias abso
lutamente positivas. A loita pola propriedade en Galiza fo¡ secu
lar nun país sometido á nobleza parasitária, ao poder eclesial e ao 
brazo militar. O galego emigrou a longas e descoñecidas terras de 
América. para redimir os foros, lago foise cara Europa para aforta
lar a sua propriedade e rendibilizala e isto merece ún respeito. A 
refonna agrária en Galiza: a terra para quen a traballa, foi réa liza-
da polo povo, individualmente, sen apoio de ninguén. · 

Naturalmente, isto é a penas entendido pela clase política e fun
cionarial procedente das ·estrutur.as político-administrativas pre
paradas polo poder central. Estes só saben deseñar novos i:rabucos 
e impostas pero teñen grandes dificultades para postular políticas 
de desenvolvemento rural por descoñecemento do méd_io e polo 
seu proprio perfil administrativo, autoritário e despótico.• 

} 
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A transferéncia do INEM fí.xose ás presas e segue en poder do Estado o pagamento da prestación de desemprego. 

Resérvase a xestión· e autorización de pagos por des~mprego 

O estado transfire as competénciGs do:·INEM i~c~rTipletaS 
* PAULA CASTRO 

O pasado xoves, 31 de Xullo, 
governo central e Xunta de Ga
l iza facian efectiva a transfe
réncia das competéncias ~o 
INEM. Unha cesión que segun
do as forzas nacionalistas, pé
sie ser positiva para incremen
tar o autogoverno, é incomple
ta porque supón tan só a tras
paso das políticas activas de 
criación de emprego, mentres 
que o estado se reserva as 
competéncias na xestión e 
execución de políticas pasi
vas, como son os pagos das 
prestación por desemprego. 

O PP, o PSOE e a representación 
do governo central, presidida por 
Mariano Raxoi, votaron a favor da 
traspaso do INEM na xuntanza 
que mantivo a Comisión Mixta de 
Transferéncias a pasada semana 
en Compostela. Pala sua banda, 
o BNG abstívose na votación, se
gundo Xesús Vega, representan
te do frente nacionalista na Comi
sión, "non porque nos pareza mal 
que se transfiran competéncias, 
senón porque eremos que teria 
que ser un traspaso completo, in
cluindo tamén as políticas pasi 
vas, que son aquelas que fan re
ferénci a á xestión do pago de 
prestacións por desemprego". 

Segundo Luis Burgos, membro 
da Executiva da CIG e responsá
bel desta área no sindicato, o go
verno central resérvase a xestión 
das políticas pasivas porque ao 
seu entender "a nível estatal hai 
un prexuizo ideolóxic9 arredor do 
princípio de Caixa Unica". Bur
gos explica que desde a admi
nistración centr.al enténdese que 
os subsídios por desemprego te
ñen que ser de competéncia ex
clusiva do estado para evitar que 
existan diferentes formas de pa
go nas distintas comunidades 
autónomas. "É absurdo pensar 
que se puidersen pagar presta
cións máis elevadas ou máis bai
xas porque existe unha Lei de 
Bases que o impide" asegura. 

Feita ás presas 

O princípio de Caixa Única que 
se -pretende defender, segundo 
explica o responsabel da CIG, 
xa está roto tendo en. canta que 
o património do SERGAS de
pende en exclusiva da Xunta, 
que hai comunidades como Na
varra ou Euskadi que teñen un 
modelo fiscal distinto ao do· res
to do estado e que mesmo unha 
cuestión que si afecta á unidade 
de mercado, como son as sub
vencións empresariais, son dis
tintas segundo a comunidade 
autónoma da que dependan. 

Pésie todo, Burgos entende que 
é necesário que existan meca
nismos e critérios claros dentro 
do marco financieiro ao igual 
que garantias de información 
comun sobre ofertas e deman
das, non só a nível galego, se
nón tamén estatal e europeu , 
pero "esto non implica que as 
competéncias teñan que estar 
en mans do estado". 

Por outra banda1 tanto Xesus Ve
ga como Luís Burgos coinciden 
en afirmar que se trata dunha 
transferéncia feita ás presas, que 

ten moito que ver coas eleicións 
que se celebrará:n en Outubro. 
"Resposta a·un interese do PP-' 
por coidar a sua imaxe neste mo
mento, porque senón se teria de
morado máis", asegura Vega. 

De feito, hai pouco máis de tres 
meses que se constituiu en Ma
drid un grupo de traballo formado 
polo INEM , organizacións em
presariais e sindicatos entre os 
que están representados CCOO, 
UGT e a CIG, através do que se 
pretende e-stabelecer un modelo 
sobre a forma que deberia ter es
te servizo público de emprego. 
"Cando ainda non estaba com
pletado nen estabelecido ese 
modelo prodúcese a transferén
cia a Catalunya e pouco despois 
á Galiza", lembra Burgos. 

Ao entender da CIG, do que se 
trata é de ter un verdadeiro ser
vizo integral público de empre
go, descentralizado por comar
cas e qmcellos e que conte coa 
participación de todos os axen
tes sociais. "Existen numerosos 
organismos, como a própria 
Unión Europe,a ou a OIT, que 
recomendan que tanto a oferta. 
como a demanda se xestionen 

X. CARBALLA 

VIII Ano da era Fraga 
Achéganse as eleicións e os índices da Enquisa de Povoación Activa, 
cairon como unha lousa sobre o trunfalismo ·propagandístico da Xun
ta. O aumento, en 1996, de 12.000 parados non puido ser desta volta 
maquilado ·polos eficaces servícios de infonnación de Pérez V arela, 
que mesmo· tivo que descubrir unha perna para · tratar de tapar a ou
tra. Asi foi que por primeira vez recoñécese que-se está realizando 
unha profunda reestruturació!) no sector agrário, que seria o respon
sábel desta queda na actividade económica e nos pastos de traballo. 
Ao agro pertencerian os 24.125 empregos perdidos, fronte aos 12.000 
criados, fundamental"mente no sector .servkios. A in~apacidade de 
restañar esta ferida nun sector productivo fundamental, especialmen
te afectado pola negociac:ión da Unión Europea, convértese asi nun 
lastre co que culmina o segundo periodo lexislativo dun líder político 
que aborda a campaña e\eitoral sen apenas fume que vender .• 

_no entorno máis próximo". 

Ajén disp, ·á existénGia de ehtida,- ; 
des como o Servizo Galega de · 
Colocación súmanse novas orga
nismos que dependerán do go
verno auton6mico e que .suporári · 
_duplicar o gasto e o que é máis 
perigoso ainda, multiplicar o nú
mero de entidades cuxa vixéncia 
9epende da própria.existéncia de 
parados, como as axéncias priva
das de colocación ou as SIPES. 

Dependéncia 
administrativa 

A consecuéncia da incompleta 
cesión de competéncias, unha 
parte do persoal do INEM pasa
rá a depender da administración 
galega mentres que o resto se
guirán vencellados á administra
ción central. "Non sabemos co
mo van solventar este proble
ma, do ·que ademais se deriva 
un sistema duplo: a Xunta que
da coa potestade sancionadora 
e de control, pero o recoñeci- · 
mento dos pagos está en mans 
da administración central, co cal 
se van dificultar os trámites". 

A duplicidade administrativa ta
mén apresenta unha eiva no ca
so pos contratos formativos e de 
aprendizaxe. Até o de agora a 
formación a daba o INEM que 
era, ao tempo, quen estabelecia 
os convénios. Ademais, tampou
co se transfire a formación contí
nua, polo que, o sistema queda 

· dividido e sen saber que vai pa
sar con estas r.nqdalidades. 

Para a CIG é imprescindíbel a 
existéncia dun observatório ocu
pacional que analise as necesi
dades de emprego e que debe
ria estar achegado á zona na 
que se teñeo que criar os pos--· 
tos de traballo, para poder ceñe-

- cer de cerca as necesidades -da 
oferta e da demanda .. "Non ha-

. beria nengun problema ainda 
que se lle tivesen que pasar ao 
estado os dados obtidos tras 
destas análises". + 
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En 1996 medrou o paro 
e baixou a ocupación 
na Galiza 

En 1996 na Galiza o parou au
mentou en 12.000 e a 
ocupación descendeu en 7 .200 
persoas. No conxunto do Esta-
do sucedeu o contrário e · 
baixou o paro e aume(ltou á 
ocupación. Estes dadosJoron 
recoñecidos recentemente polo 
Instituto Nacional de Estatística. 
Contado, a Xunta precisou que 
o descens_o da ocupación e o 
aumento do paro rexistouse no 
agro, un sector no que a . 
porcentaxe de ocupación supe
ra aos outros países do novo 
entorno, Despois dos dados de 
1996, Galiza queda cun 18,6% 
de paro, 3 pontos pmcentuais 
por debaixo da médía estatal, á 
que vai achegándose paulativa
mente despois de estar moi dis
tanciada anos atrás.+ 

Regulaeión de persoal 
en Radiotrónica, 
filial de Telefónica 

A privatiz~ción de .Telefónica 
provocou unha reestrutura- · 
ción das empresas que tra
ballaban para a compañia. 
Primeiro foi Sintel, filial da 
que se fixo cárrego o grupo 
de Mas C~nosá, opositor a 
Fidel Castro· e vencellado" 
coa extrema direita no exílio. 
A. empresa padeceu unha re
gulación de emprego na Ga
liza perdéndose postos de 
traballo. Agora é Radiotróni
ca, que conta con 200 
empregados-na Galiza, do~ 
que 56 están afectados pola 
regulación. O persoal da 
filial pediu a mediación das 
Administracións central e 
autonómica. O BNG 
apresentou no Parlamento 
unha proposición para que a 
Xunta tome partido ·na 
percura dunha solución. Os 
nacionaUstas reseñan que 
no afán de rendabilidade de 
Telefónica, o Governo 
central non tivo en conta 
que a privatización ia signifi
car perda de traballadores. + 

O Concello de Lugo será 
sancionado por non 
cotizar horas extras 

O servizo de Inspección da Di
rección Provincial do Ministério 
de Traballo detectou unha sé
rie de irregularidades nas coti-

zacións do 
Concello de 
Lugo. Tráta
se das contri-· 
buizóns das 
horas extra
ordinárias do 
persoal labo
ral~ da pro-

Garcia Díe:z:, alcal- longación de 
de de Lugo. xornada dal
gúns funcionários. O BNG xa 
denunciara estas irregularida
des ante o alcalde, mais 
Xaquin Garcia Diez negou que 
se debera cotizar por estes 

·conceptos. Agora o concello 
deberá abonar as cantidades 
que adebeda cun recargo do 
vinte por cen. O BNG pedirá 
responsabilidades ao alcalde 
por estas erros e solicitará ta
mén a ampliación da plantilla 
dalguns departamentos.+ 

.... 
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As normas ~e trato dos empregados de McDonald's cos clientes chegan aó ridículo 

Unha hamburguesa, exceléncia? 
-0- H. VIXANDE 

Nun país anglosaxón, un de
pendente da cadea de hambur
g uesarias McDonald's, des
pois de saudar e sorrir ama
belmente, o primeiro que per-

. gunta a un cliente que ven de 
entraré: May I have you, plea
se? Podo axudalo, por favor? 
Empregar a partícula can en 
lugar de may seria gramatical
mente correcto, pero non in~ 

· troduciria o matiz extremada
mente educado que caracteri
za o uso da língua nos países 
anglosaxóns. Trasladado o . 
cosfüme ao noso país, resulta 
tan ridículo como requintado, 

· pero cando alguén entra nun 
McDonald's situado na Galiza 
compraba que aqui tamén 

· empregan eses formalismos. 

No Estadó español, cando un 
dependente rematou de prepa
rar o pedidq ten que perguntar 
ao cliente: E todo?, tradución li
teral de That's al/? Non val que 
diga: Algo máis? Quer outra 
cousa? ... 

A formalización dos comporta
m entos no persoal de McDo
nald's chega a extremos que as 
veces rebasa as razóns hixiéni
cas ou de comodidade. No Es
tado o u"niforme ten que estar 
impecábel e planchado, as al
faias e os aneis están proibidos, 
mália que sexan alianzas matri
moniais; pódense usar aros ou 
brincos que non colguen, o ca
balo ten que ir recollido e os ho
mes han barbearse diariamente. 

Nos países anglosaxóns as nor
mas de vestido varian, ainda 
que subtilmente. A roupa ha es
tar tan limpa como aqui, pero a 
etiqueta co nome do empregado 
debe estar xustamente no ponto 
simétrico oposto ao lugar da ca
misa onde vai o escudo da em
presa. Tamén están proibidas as 
alfaias e non se pode levar nen
gun tipo de brincos, pero permí
tese lucir a alianza matrimonial. 

Tanto na Europa continental co
mo nos estados anglosaxóns, o 
empregado nunca pode estar 
inactivo, de modo que ten que 
realizar algun traballo ainda que 
só sexa para dar a impresión de 

. que fai algo. A relación cos 
clientes só pode ser profesional, 
dai a importáncia do uniforme 
como elemento distintivo. 

McDonald's é moi estrito na de
finición das normas de conduta 
dos seus empregados. Nos paí
ses anglosaxóns distribue un li
bro entre os traballadores e tra
balladoras e no Estado aterece 
sesións de video e tutela a cada 
novo empregado. · Periodica
mente, un supervisor cronome
tra os tempos cos que atenden 
os seus traballadores. Un clien
te non pode tardar máis de tres 
minutos en ser atendido unha 
vez fai o pedido. 

, Expansión nada inocente 

Ainda que pareza inocente, a 
expansión da cadea fundada en 
1955 por Ray Kroc, é froito do 
perverso apoio da administra
ción norte-americana. Como de
monstra o antropólogo Marvin 
Harris no libro Good to Eat, Bon 

A conduta dos empregados de McDonald's é semellanté _e.n todo o mundo. Na foto fachada dunha hamburguesaria en Pequin. 

para comer, o mercado e a libre 
competéncia nada teñen que 
ver co éxito dos McDonald's. 

Os regulamentos do Departa
mento de Agricultura definen a 
hamburguesa como carne de 
vacun picada e empanada sen 
carnes nen graxas distintas á de 
vacun. Pero os mesmos regula
mentos marcan que deben ela
borarse misturando carne dunha 
vaca con graxas procédentes 
doutra res distinta. · 

Como indica Harrrs, a carne 
máis barata da que pode dispor 
a indústria norte-americana é o 
magro ~fo vitela criada en pasto 
natural sen engorde, pero é un-

DA 
TIRIA 
ASIBALl.ADA 

Traballadoras 
·denúncian -
·ao Infoga 

Un grupo de traballadores en, 
ventuais do Servizo de Defensa 
contra lncéndios Forestais, entre 
os que se atopan Marta .Castro, 
Antón Garcia, Pilar Estévez e 
Xema Mosq~era, ven de denun
ciar as numerosas irregularidades 
que se están a producir nas con~ 
tratacións deste servizo. "O pla, 
no lnfoga está submetido a un 
secretismo absoluto e a estas al, 

ha carne que carece da graxa 
necesária para ligar a hambur
guesa e poder cociñala axeita
damente, por iso precisa unha 
graxa suplementária que prode
ce dos estabelecimentos de en
gorde de gado. Estas granxas 
de engorde de gado producen 
carne de meltor calidade desti
nada ao con·sumo máis exixen
te, pero ten un exceso de graxa 
que as empresas venden ás 
produtoras de hamburguesas, 
aparatando custes de produ
ción . Oeste xeito, cando se 
merca un bistéc, subvencionase 
a fabricación de hamburguesas 
e vicever$a. 

Como McDonald's é unha ca-

turas da campaña, a maioria das 
persoas afectadas por este plano 
non puideron acceder a el'\ in
dican. 

Segundo eles mesmos explican, 
tanto as listas provision'ais co, . 
mo as definitivas de admitidos 
da província da Coruña non se 
sacaron a exposición pública, 
non se coñecen o número de 
prazas por zof)as, non hai listas 
definitivas por concellos e tam, 
pouco se sabe cal é o estado ac, · 
tual das contratacións. "lsto 
imposibilita que publicamente 
se poida facer un seguimento 
detallado e se estean agachando 
prevaricacións", aseguran. En
tre as actuacións que eles de.fi, 
nen como irregulares, sinalan 
que as prazas ocupadas non se 
corresponden coas contrata, 
cións actuais e que se están 
ofertando prazas que non se pu, 
blicaron como estabelece a le, 
galidade vixente. 

Por outra parte, a proba física, 
este . ano excluínte, serviu para 
deixar fora a un bon número de 

dea de hamburguesarias nas 
que cada estabelecimento é un
ha franquícia, o negócio da em
presa matriz é vender a franquí
cia e subministrar as matérias 
primas, que sempre han ser 
McDonafd's. Oeste xeito, a car
ne norte-americana vai invadin
do os mercados internacionais. 
En rigor, hai unha carne de pas
to máis barata que a norte-ame
ricana: é a procedente de paí
ses con baixa demografía e .. 
grandes extensións de pasto , 
como Austrália ou Arxentina, 
pero para evitar a penetración 
desta carne, os Estados Unidos 
limitan a un 20% o máximo per
mitido para importación de car
ne picada de vacu n. + 

traballadores que "ao non coñe, 
cer os critérios de baremación, 
nen antes nen despois da proba 
non poden saber se foron co, 
rrectamente excluídos", asegu, 
ran engadindo que "hai cons, 
táncia de que houbo unha re
pesca selectiva nas probas físi
cas, persoas. que non pasaron a 
proba e que logo a superaron 
nunha segunda oportunidade 
mesmo contradicendo o estabe, 
lecido nunha circular interna 
da Comis.ión de Av.aliación 
Central". Alén disto, aseguran 
que se está infrinxindo .o artigo 
7 do ponto 2 do DOG do 14 de 
Xaneiro, _que esta~elece o xeito 
de avisar ao admitido nas listas 
definitivas para asinar o contra, 
to. "T eñen a abriga de mandar 
un telegrama ou carta certifica, 
da qlledando constáncia do re
cibo do aviso para o r,emitente 
e se estabelece un prazo de 48 
horas para apresentarse. A rea
lidade é que despois de unha 
chamada telefónica na que esta 
ausente o futuro traballador ou 
traballadora bótase man do se
guinte da lista".• 
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Miles de obxectores 
poderian qued_ar exentos 
por non ser convocados 
a tempo 

As últimas senténcias do Tri
bunal Supremo obrigan a 
asignar en 18 meses os pas
tos para a presentación 
social subtitutória unha vez 
recoñecida a condición de 
obxector de consciéncia. Os 
fallos xudiciais atenderon o 
argumento dos avogados dos 
obxectores conforme aos que 
non se pode exixir ao mozos 
que permanezan indefinida
mente á espera dunha 
convocatória. Ante esta 
situación, o Governo prepara 
unha nova lei de obxección 
que reordenará os prazos de 
incorporación á prestación 
social para impedir que moi
tos xóvenes eviten cumprir a 
obxección. No noso país, e 
tamén no conxunto do Esta
do, o número de prazas é in
ferior á de obxectores. + 

Anulan unha proba 
de motocross 
por falta de seguridade 

A Federación Galega de Mo
tociclismo anulou unha pro
ba de motocross organizada 
polo Clube Motor Crecente 
pola falta de medidas de se
guridade no circuito onde 
se tiña que celebrar o cam
peonato galego da especia
lidade. Os últimos acidentes 
padecidos por pilotos no 
Estado levou á Federación a 
acordar esta medida. A Fe
deración tamén 
recomendou acondicionar 
as instalacións para evitar 
acidentes. O Clube Motor 
Crecente non está de acor
do coa medida porque, lem
bra, foi felicitado pola Fede
ración Española de Motoci
clismo tras a celebración da 
última proba do campeona
to estatal.+ 

Os curas 
non celebran misa na 
carballeira de San ~usto 

Desde que o Tribunal Supre
mo dictara senténcia a favor 
dos viciños e viciñas no litf
xio coa lgrexa pola titularida
de da carballeira de San 
Xusto e do monte de Lixó, a 
parróquia quedara sen misa 
dominical e sen cura. En Xu
llo unha delegación viciñal 
entrevistouse con Julián Ba
rrio, arcebispo de Santiago, 
coa intención de que volve
ran a ·haber ofícios 
relixiosos, ou sexa a misa e 

· unha procesión para os dias 
5 e 6 de Agosto, nos que se 
celebra a romaria en honra a 
San Xusto e aos Remédios 
de Lixó. Pero os párrocos 
non chegaron para as xorna
das de festa, a cal quedou 
sen misa. "No caso de non 
querer que se volte á norma
lidade de antes do conflito, 
fraco favor lle tan á relixión 
os seus representantes. Os 
viciños e vi·ciñas fixemos to
do o posíbel por normaliza( 
a situación", din desde a co
misión.+ 
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O seu libro 2.001 _Días en lnterioré unha sucesión de versións policiais clási~as e vivéncias personais 

Barrionuevo máis· que exculparse,· Xustifícase · · 
-0- A. EIRÉ 

Francisco Vázquez e José Ba
rrionuevo apresentaron o 2 de 
Agosto na Coruña o libro do 
ex ministro de Interior, 2.001 
Días en Interior (Ediciones B 
), co que tenta explicar o seu 
paso polo ministério. Máis o 
que parecía ser unha obra na 
que tentase exculparse das 
acusacións que contra el 
existen sobre a guerra suxa 
contra ETA, convértese, des
pois da leitura das suas 521 
páxinas, nunha xustiflcación 
total das suas actuacións, en
trando mesmo en contradi
ción coas recentes declara
cións que está a realizar o seu 
prologuista, Felipe González. 

"Os feitos sucedían na Franza 
e afectaban aos que nós debía
mos perseguir", afirma José 
Barrionuevo referíndose aos 
crimes perpretados polos GAL 
Tampouco debían preocupalo 
moito pois "cando marren dous 
etarras no atentado de Henda
ya", o ministro recebe a notícia 
do seu xefe de prensa que a 
leu "nuns teletipos". Pero o ex 
ministro conta con todo luxo de 
detalles a ficha policial de todos 
os asasinados polos GAL, co
mo se tentase xustificar dalgun 
xeito as suas martes. Cando 
morre Mikel Zabaltza, despois 
e pasar por lntxaurrondo, o úni
co que preocupa a Barrionuevo 
son "os aspectos inquietantes, 
susceptíbeis de ser utilizados 
polos nosos adversários". E 
cando cae abatido García Goe
na afirma que "a sua morte ·non 
parece que responda a motiva
cións antiterroristas", co que, 
implícitamente, recoñece que 
as outras si respondian a estas 
motivación s. 

Despois do atentado contra o 
Bar Hendayais, alaba a "sacrifi
cad a, digna e estrictamente 
profesional" atitude do Comisá
rio Ballesteros, que se "negou a 
aportar dados que permitisen a 
identificación dos seus informa
dores", que foron detidos na 
fronteira como autores do asa
s i nato e lago quedaron libres 
despois de chamar a un teléfo
no de Madrid. Barrionuevo ta
mén afirma que "os franceses 
nunca pediron nengunha expli-

._cación a respeito das actua
cións dos GAL". 

Para tratar de "Xustificar as ac
ci.óns do GAL reproduce o cli
ma existente na prensa 'da 
época, recollendo un artigo de 
Francisco Umbral (pax. 88), 
onde se demanda a actuación 
do exército en Euskadi. Nun 
párrafo deste artigo escrito en 
Novembro de ·19s3 en El País, 
U.mbral, sempre aomirador de 
Barrionuevo e dos guerristas, 
afirma que "o Exército é unha 
causa que sirve para a guerra, 
e no Norte ternos unha guerra. 
A confraternización final e fác-
tica -os demáis son discursos 
de xura de bandeira- entre o 
Exército e a sociedade españo
l a consumaríase cunha inter
vención militar contra ET1A". 
Barrionuevo aponta que ,"nos 
dias seg·uintes [á publicación 
destes artigas] o Governo estu
dará novas medidas contra 
ETA". . 

Barrionuevo na portada do seu libro. 

Xustifica 
un golpe de estado? 

A descrición dos atentados que 
realiza ET A están contados de 
xeito totalmente diferentes aos 
dos GAL. Nótase a sua dór e a 
sua raiba. Fai unha análise com
pleta non só das circunstáncias, 
dos mortos, das reaccións das 
suas famílias, das situacións nas 
que que lle comunicaron os 

atentados (sempre persoalmen
te a todas as horas do día e da 
noite) e, sobretodo, das suas im
presións e vivéncias personais. 

Barrionuevo métese tanto na pel 
das FOP e do Exército que che
ga a escreber que "é unha mila
gre que, con tantas vítimas ino
centes, se consiga manter a dis
ciplina o respeito e a confianza 
nas institucións". 

A. ElRÉ 

O proxecto político único .. 

O PP ten planificado toda unha estratéxia para recortar as liberdades 
democráticas. O degrau de consenso social acadado despois do asasina
to de Miguel Angel Blanco, fainos sentir tan seguros que son capaces 
xa de expresalo publicamente. Eendo as suas deelaradóns e os .proxec
tos apresentados ao distinto~· pa_rtidos, podemos ollar como a acometi
da en toda a regla·ao estado de dheito pasa, primeiramente, 'pola refor
ma do código 'penal, distinguiñdo entre delitos e máis idades, e polo re
foi-zamento da Audiéncia Nacional que vai xulgar·a maioria dos sumá;. 
ríos instruidos eh Euskadi. A-segunda fase diríxena contra os naciona
lismos, a fin de criar un "proxecto político único",. segundo definición 
de Mayor Oreja. Primeiramente reclaman un apoio total ao Govemo, 
non só para acabar con ET A, senón con HB. Ao PP non lle preocupa 
unha "espécie da máfia armada" en Euskadi, que s~ria asumida polo Es
tado comá noutros paises, senón a lexitimidade social que ten HB, de 
aí a proposta de illalos e utilizar as informacións sobre a relación co 

, narcotráfico para descalificalos. O seguinte p~so seria criar unha 
"maioría de ambiente estatal" en Euskadi: Detrás -do obxectivo lexíti
mo de pór fin ao terrorismo subxace a idea de apoucar ao nacionalis
mo. Primeiro tratábase de condenar ao terrorismo, logo peden a con- · 
dena de HB, máís tarde demandarán a condena e destrución daqueles 
que non se adapten ao pensamento único: os nacionalistas. A socieda
de qúe se mobilizou hai unhas semanas está agora inerme ante un peri
go maior para as liberdades .. Lamentábel que esta estratéxia conte cos 
apoios do PSOE metido tamén na mesma cruzada.• ' 

· ·Non s~mpre foi asi, senón que 
pasa. por alto o fallido do golpe 
de Estado do 1 de Xuño de 
1985, mentres se celebraba o 
Día das Forzas Armasdas na Co
ruña, con intento ·de- magnicídio -
na petsoa da Família Real. Este 
intento de golpe, denunciado por 
A Nosa Terra pouco tempo des
pois, acaba de ser confirmado 
agora por Felipe González. 

Secadra tivo bastante que ver 
con ese golpe de estado fallido· o 
que relata na páxina 66: como 
estando Felipe González no Azor 
presenciando as maniobras na
vais na baía coruñesa co Gover
no e os altos cárregos militares, 
"convenceron ao presidente de 
que, e$e barco, adscrito á Arma- · 
da, podía s.er usado para fun
cións protocolárias polo presiden
te do Governo. Felipe González, 
utilizouno ese veran para as suas 
vacacións. Cometeu un erro". 

Barrionuevo esfráñase de que 
os familiares dos policias asasi
nados na Coruña lle talen en ga
lega. "~o.go asistín en ·sada a un 
acto eleitoral do partido, coñecín 
a bastante compañeiros, entre 
eles a Antolín Sánchez Presedo, 
que me causou unha magn_ífica 
impresión. Pronunciei un discur
so e logo tomos á casa de Paco 
Vázquez a Betanzos", afirma, 
confundindo a casa de Arítolín 
coa de Vázquez, nunha das moi
tas inexactitudes que ten o libro. 

A versión policial 

Sorprende no libro de Barrio
nuevo que se siga acollendo , 
para explicar os feitos, a típica 
versión policial da época fran
quista. As investigacións e re
solucións unha dúcia de anos 
despois , non lle afectan para 

· nada. Nen as condeas, nen as 
revelacións nen, sequer, a ver
sión que está a dar Felipe 
González. Por exemplo no te
ma policial o presidente - Gon
zález (segue a ter o título) afir
ma que non tiveron máis remé
dio que seguir cos mandos po
liciais . franquistas, afirmando 
que moitos males, s9bre -todo 
na loita antiterrorista·, :-proveñen 
desta imposi-bi-lidade' de eepu
r_ar a temp·o. Barrionuevo, pola 
contra, afirma o .contrário -e 

· !Mase\ mes.M-10- f a&Go • .-s,~~ Y.,.e 
·\nb'EJgc~ao S:l' ª.e·s~r:~·manob"~ por 

c:ometer irregularidades. 

A versíón policial clásica de Ba
rrionuevo pode comprobarse 
caiído . relata; {mha mánífestación 
de estudantes~: ;,os -p-olicfas, ªº 
verse rodeado.s'"sacaro.ri as pis
tolas é .. disf¡>ataron:·can.· protu
sión", sendo ferida no cu unha 
rapaza de 15. anos, "compro
bouse, por iortüña,- qué, ·como 
declararon os policias, os dispa
ros se efectuaron cara arriba". 

Na páxina 49 canta a marte dun 
meniño por disparos nun control 
da Guardia Civil: ."un dos guar
dias disparou ou soltou un dis
paro. Unha bala deu na parte de 
atrás, atravesou a chapa e pe
netrou na cabeza dun nena de 
peito ao que levaban. en brazos 

. no asento traseiro". 

En suma, un libro "de paixón e 
sufrimento", como afirma Felipe 
González no prólogo.• 
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O PSOE asegura que non 
hai consensó contra ETA 

O acordo 'das fon~as políticas 
contra o terrorismo está roto, 
segundo Ramón Jáuregui, se
cretário xeral do PSOE en 
Euskadi. Primeiro foi a morte 
do preso Juan Carlos Hernan
do no cárcere o que dividiu 
aos partidos; despois o PSOE 
rompeu o acorde de governo 
co PNV en Vitória a canta das 
casetas que o movimento 
abertzale instala nas festas e · 
agora esta situación tamén se 
está a repetir en Donóstia. 
Jáuregui asegura q~e non hai 
acordos nen no análise da si
tuación nen nos métodos a 
aplicar en engade que Ó 
Governo de Aznar e o PNV te
ñen que chegar a pontos en 
comun "para non dar un 
espectáculo lamentábel". A 
formación IU en Euskadi reite
rou a sua decisión de non se
cundar o illamento a HB ade
mais de pedir o achegamento 
ao País Basco dos presos.• 

Nón hai 
responsabilidades penais 
no caso Biescas 

O 7 de Ago.sto cumpriuse 
un ano da niorte de 87 per
soas no camping Las 
Nieves de Biescas en Hues
ca ao ser devastado por un
ha riada que arrastrou toda 
a escombreira dun 
barranco. A xuiza que 
instrue o caso no xulgado 
de Jaca, Maria Puy, quere 
arquivar o caso ao non ato
par responsabilidades 
penais nen por parte da 
Confederación Hidrográfica 
do Ebro nen da Deputación 
de Aragón. Foron os gover
nos local e autonómico os 
que autorizaron a 
instalación do camping á 
beira do barranco de Arás 
contradicindo un informe 
pr.évio elaborado polo enxe
ñeiro de Montes Pérez Buja
rrabal. As 87 vítimas 
mortais non morreron 
afogadas, senón polos trau
matismos ocasionados po
las pedras e árbores que 
arrastro-U a forte choiva. A 
acu~ación ·particular afi_rn.ia 
que a xuíza non admitiu co
mo proba un info.rme · 
universitário e si outros do-

. cu~e,nfos aptesentados ·PO:
. la Conféder¡1élón Hidro.gráfi-
ca e a Deputación. + · · · 

, C~mpana contra o -camp~ 
de tiro ·.leonés de.JeJeno· --

En León desde hai sete anos 
organízase en -Agosto unha 
acampada-a pról da insl.ibmi-

- sión e contra o campo de tiro 
militar de Teleno, que-- se-ato
pa. en Quinfanilla de Somoza, 
a vintetrés quilómetros de As
torg·a. O campo de tiro militar 
funciona desde os anos 40 de 
xeito irregular, xa que non es
tá legaliza}to, e foi .expropiado 
en 1988. E un dos maiores 
campos de tiro de artilleria do 
Estado e ocupa 6.100 hectá
reas. Do 3 ao 1 O de Agosto 
ten lugar a protesta que con
voca o Colectivo Pro lnsubmi
sión de León, que s·olicita o 
desmantelamento do campo e 
a desmilitarización da zona.• 



16 PENÍNSULA 
N2 790 - ANO XX ANOSATERRA 7 DE AGOSTO DE 1997 

Forman parte da dirección de Esquerra Republicana de Catalunya 

Joam Puigcercós e Jesús Maestro 
'Apoiar ao PSOE sen-un programa polo f"Dedio é un suicídio nacional' 

*PAULA CASTRO 

O P.S.O.E. PRETENDE CONSOLIDAR, CO APOIO DE INICIATIVA PER CATALUNYA, UNHA TERNA E SERVIZOS E SECRETÁRIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL DE ESQUERRA REPUBL/-

COALICIÓN DE PARTIDOS DE ESQUERDAS DO ESTILO DI\ "OLl_VEIRA" ITALIANA, TANTO CANA RESPEITIVAMENTE, ANALISAN A SITUACIÓN POLÍTICA CATALANA E REXEITAN A 

PARA RECUPERAR O GOVERNO DO ESTADO COMO PARA CHEGAR AO GOVERNO CATALÁN. POSIBILIDADE DE CHEGAR A A~ORDOS PRE-ELEITORAIS COS SOCIALISTAS MENTRES 

JOAM PUIGCERCÓS E JESÚS MAESTRO, VICESECRETÁRIO XERAL DE COORDENACIÓN IN- NON MODIFIQUEN A SUA CONCEPCION POLÍTICA SOBRE A CUESTIÓN NACIONAL CATALANA. 

Fálase, cada vez máis, da nece
sidade de promover unha alter
nativa política unificando aos 
distintos partidos cataláns de 
esquerdas similar á "oliveira" 
italiana. Como xurde esta idea? 

J.M: Xurde nun momento no que 
tanto Rafael Ribó, líderde Inicia
tiva per Catalunya, como Raimon 
Obiols, do PSC, teñen cuestiona
dos os lideratos ríos seus pró
prios partidos. Obiols mesmo fa
ra desprazado da secretaria no 
Congreso que houbo a finais do 
ano pasado, pero quen lanzou a 
idea de recrear a "Oliveira" foi Ri
bó, baixo unhas premisas míni
mas marcadas por ambos para 
conseguir unha hipotética unida
de de acción. O daquela Secre
tário X~ral de Esquerra Republi-
can a, Angel Co)om, tamén se 
apontara ao carro, porque sem
pre foi o mestre dos malabaris
mos entre a esquerda e a direita, 
Con isto preténdese dar un salto 
adiante e agachar as dificultades 
internas que tiñan todos e, en es
pecial, Ribó, que é o que segue 
co tema achegándose ao PSC 
porque Iniciativa .está ·practica-

_mente rota entre os anguitistas e 
os máis proclives á sua persoa. 

Ainda. que nun primeiro mo-
. mento ERC, con Colom á fren

te, apoiou a idea, agora queda 
~ marxe. Por que se adopta 
esta postura? 

J.M: Non estamos pechados 

aos acordos pos1-eleitorais, nen · acordo entre Esquerra Republica
na e Iniciativa per .Catalunya, 
sempre e cando -rache definitiva
mente con Anguita. Non porque 
Anguita nos pareza mal, porque 
do ponto de vista da esquerda 
española eremos que é moi coe
rente, senón porque non é capaz 
de entender o que é nen o que 
pasa en Catalunya. 

. con eles nen con outros cos que 
coincidamos no programa na 
sua base social e nacional. O 
que pasa é que tal e como se 
está apresen tanda . o tema da 
"Oliveira" é simplesmente unha 
OPA por parte ·do .PSOE aos de
mais sectores progresistas : 
Ademais, Catalunya non é ltália~ 
e o sistema político non está en 
descomposición. Déuselle moito 
pulo porque resituaron todo o 
espazo político e mediático arre
dor das suas pmpostas. 

Que posibilidades de consoli
darse ten esta alternativa? 

J.P: Apreséntanse tres posibilida
des distintas. A primeira é á que 
~~pira xente como Obio!s ou Ri
bó, é que os tres partidos vaia
mos da man nunha, plataforma 
única. É inviábel porque implica
ria que o PSOE teria que dar un 
xiro copernicanp no seu progra
ma e na sua concepción mental 

_ do país e, sobre todo, da socie
dade. A segunda, seria á que 
nós lle dicimos en Catalunya a si
tuación galega, que é unha ab
sorción absoluta de Iniciativa p~r 
Catalunya por parte do PSOE e 
que parece que comeza a conso
lidarse no substancial, porque Ri
bó móvese cara aos social istas, 
cando antes estaba na liña angui
tista de denunciar as- suas políti
cas de prepoténcia e chanchullo. 
A terceira, que tampouco é des-

. cartábe I, é ,a posjorndade durt 

De consolidarse algunha des
tas alternativas, favoreceríase 
ao nacionalismo catalán de 
esquerdas ou ao C·entralismo 
do PSOE? 

J!.P: Ainda nos queda moi cerca
na a exper¡énda do PSOE no 
País Valenciá, que fo1i nefasta. 
Fomn incapaoes de solventar o 
conflito do catalán, de criar un 
ente de televisión e rádio valen
cianos qu~ serviran non só para 
a normalizaCión lingüística sen_ón 
tamén cultural, de presionar ao 
governo de Madrid para levarse 
ClS infraestruturas e mesmo fixe
ron unha barbaridade, algo que 
en Catalunya é sagrado, que foi 
criar duas liñas de educación, 
unha en valenciano e outra en 
español, e isto é xa o apartheid!. 
Por iso, entendemos que apoiar 
ao PSOE sen un ·programa polo 
médio e sen calendário é un sui
cídio nacional , con todas as cha
puzas ·do governo Pujol. É certo 
que unha parte dos socialistas 
cataláns estanse a decatar de 
que se non fan unha política 

~ ,abe.ntamente catalana non lle po- . 

den gañar a Pujo! nen governar. 

J.M.: O PSOE segúe obsesio
nado con voltar á Moncloa. Non 
hai que esquecer que unha. 
grande parte dos seus cargos 
intermédios en Madrid eran ca
taláns. Os sdcialistas son real
mente oliveira e ao que xogan é 

. a governar con CiU, até o ponto 
de que nos consta que se están 
a repartir as carteiras. 

Falan da "situación galega", 
como se analisa desde ERC a 
coalición pre-eleitoral entre o 
PSdG e EU-EG? 

Desde que Abel Caballero foi no
meado candidato á presidéncia 
da Xunta saiu na televisión en vá
rias ocasións1 mentres s:¡ue Beiras 
nen de casualidade. E evidente 
que hai 'un control absoluto dos 
meios de comunicación por parte 
dos partidos estatais. A prensa 
comeza a sacar o tema apoiando 
ao PSOE de ·forma descarada, 

· sobre todo La Vanguardia, porque 
vai haber eleicións.- Nós, sen em
bargo entendemos que o BNG fi
~o o que tiña que facer, manterse 
á marxe de toda esa história 
dunha posíbel oliveira galega. 

En que situación se atopa ERC 
un ano despois da saida de 
membros tan coñecidos cómo 
Angel Colom e Pilar Rahola? 

J.P: Estamos comprobando que 
a decisión de dar un cámbio r.a-

dical no discurso do partido e, 
sobre todo, nas persoas que le
vaban a dirección, foi acertada. 
A decisión de substituir a Colom 
e a Rahola foi compartida pola 
maioria dos cargos meios terri
toriais e municipais. Nós esta
mos para servir aos cidadáns e 
para solventar problemas, non 
para criar falsas expectativas ou 
para darlle o voto de forma in
condicional a Pujo!. Este cámbio 
provocou a fuxida destes seño
res cun grupo de adictos moi re
ducido, porque só houbo 22 bai
xas no mundo municipal, dos 
máis de 630 cargos. O proble
ma é que entre estes hainos 
dunha importáncia fundamental, 
como os concelleiros de Barce
lona. No grupo parlamentário, 
de 13 fóronse 4, pero a sua acti
vidade non se notou e lago a 
deputada Rahola en Madrid. Pé
sie todo, os militantes e simpati
zantes entenderon que ao parti
d o voltou a ~eriedade. Agora 
ERC é un partido respeitado 
que fuxe -do espectáculo frívolo 
e é capaz de apresentar alterna
tivas e ideas aos problemas po
líticos de hoxe. Xa non vivimos 
pensando en conseguir a inde
pendéncia no ano 2000, como 
dicia o anterior secretário xeral, 
o que nos preocupa é mellorar o 
marco competencia! catalán, a 
situación da saniqade, a aplica
ción da Logse ... E un ha volta á 
realidade que nos está agrade-
cendo parte do eleitorado e .os 
iaquéritos demóstrano. + 

·r 
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Quer muda~ a política de paz a cámbio dé territórios pala de paz a cámbio de seguridade 

Israel aproveita os atentados 
para limitar as reivindicacións palestinas 

. \ 

Israel quer mudar, o vello com
promiso de paz a cámbio de 
territórios pola tautoloxia de 
paz a cámbio de seguridade. A 
base da confrontación dos ra
dicais palestinos con Israel es
tá na regresión dos acordos 
para instituir a Autonomía Pa
lestina. O Mércores 30 de Xu
llo, a organización Hamás rea-
1 izou un atentado no que 15 
persoas morreron e outras 170 
resultaron feridas. A negativa 
de Israel a liberar aos presos 
palestinos e o feito de prose
guir a colonización son as ra
zóns para Hamás ameazar con 
realizar novos ataques suici
das contra povoación xudea. 

O Mércores trinta de Xullo, no 
mercado de Meiane lehuda, 
dous militantes do brazo arma
do de Hamás facian explotar 
dunhas bombas que levaban 
pegadas ao carpo . As conse
cuéncias do atentado suicida 
foron que Israel atopaba unha 
excusa para por fin ao proceso 
de paz e fundar unha nova filo
sofia no territórios ocupados. A 
liña recén inaugurada incide 
nas pretensións formuladas por 
Israel anteriormente , que fan 
máis fincapé na necesidade de 
acabar con Hamás que en en
tregar novos territórios . Neste 
esquema , Israel pretenderia 
consolidar a colonización dos 
territórios ocupados cunha Au
toridade Nacional Palestina ata
da de pés e mans. 

A resposta das autoridades 
sionistas ao atentado do mer
cado de Meiane lehuda foi a 
prática suspensión da autono
mia palestina e a adopción de 
medidas excepcionais que 
comportan o enclaustramento 
dos palestinos na marxe es
querda do rio Xordán . En teo
ria , o estrito control ao que é 
sometido o povo palestino viria 
explicado pola necesidade de 
evitar os novas atentados 
anunciados por Hamás, pero 
en realidade é un castigo que 
se cerne sobre toda a povoa-

Israel quer illar politicamente a Arafat. Na foto, o líder polestino entrando en Ga:z:a. 

ción. lncidindo no amedran
tamento dos palestinos, as au
toridades de Israel reforzaron a 
sua política de demolición de 
vivencias palestinas que consi
deran ilegais. 

Israel trata de colocar á Autori
dade Nacional Palestina entre a 
espada e a parede cando exixe 
unha ofensiva da policia palesti
na contra Hamás pero nega a 
posibilidade de pór fin á coloni
zación, liberar aos presos e 
afianzar o proceso de consecu
ción da autonomia. 

O líder palestino laser Arafat non 
se cansa de repetir que a única 
fórmula posíbel para a pacifi
cación é a devolución de territ6-
rios e o fin das tentativas israelitas 
de desestabilizar aos palestinos 

continuando coa colonización. 

Rebaixar a tensión 

· Destacados dirixentes árabes, 
como o exípcio Hosni Mubarak, 
alertaron aos próprios israelitas 
sobre as consecuencias de avi
var os enfrentamentos no seo 
da comunidade palestina e aillar 
a Arafat. Colocar ao líder pales
tino nunha situación sen saida 
seria quedar sen un interlocutor 
capaz de dirixir o proceso de 
paz, suxeriu Mubarak, que opi
na que sen Arafat a paz non é 
posíbel. Por esta razón, o líder 
exípcio trata de forzar un encon
tro a tres bandas co primeiro mi
nistro de Israel , Benjamin Ne
tanyahu, e ca· presidente da· Au
toridade Nacional Palestina, la
ser Arafat. A reunión teria como 

Os primeiros inquéritos deixan aos peronistas no 10% dos votos na capital 

A esquerda aliase na Arxentina 
e Menem resposta cun programa social 
Os dous partidos da oposición 
arxentina, a Unión Cívica Radi
cal, UCR, e a Frente País Soli
dária, Frepaso, acordaron reali
zar unha alianza eleitoral de es
querdas a nível nacional para a 
consulta a realizar no mes de 
Outubro. O obxectivo desta 
alianza é derrotar ao peronismo, 
enquistado no poder. 

As proxeccións de votos na ca
pital darían á coal_ición o 60% 
dos sufráxios e deixarian ao 
Partido Xusticialista no 10% 

' dos votos. O presidente Carlos 
Menem descreditou o pacto, 
asegurolJ· que "o xusticialismo. 

é invencíbel", pero tamén apre
sentou un programa social co 
que contrarrestar á unión da 
esquerda. 

Se na Capital Federal as posibi
lidades da coalición de superar 
con moito aos xusticialistas son 
reais, no ·conxunto da província 
as expectativas de voto están 
divididas. O problema maior pa
ra este acordo é o resultado que 
a coalición poda acadar no con
xunto da Arxentina através das 
eleicións a deputados nacionais, 

Os analistas políticos coincider:i 

os partidos provinciais poderian 
obter o 15% dos votos e o res
tante 85% dos sufráxios estarian 
divididos entre os xusticialistas e 
a coalición de esquerdas, ainda 
que seria esta última forza a que 
quedaria en primeiro lugar. Ou
tro aspecto barallado polos ana
listas é que a alianza pode pro
vocar unha polarización do voto 
que permita medrar algo as· po
sibilidad es peronistas. Oeste' 
xeito, desde o Partido Xusticia
lista xa houbo voces que come
zaron a explotar un horizonte 
político 'polarizado. 

en sinalar que a· lll'ÍiVel . acionaL ~ A ali"f!n2a_aoordada ~r:itre ·a . UCR 

obxectivo rebaixar a te.nsión pa
ra evitar unha regresión no pro
ceso de paz. 

Frente á tentativa árabe por fa
cer que laser Arafat recupere o 
protagonismo na consecución 
da paz, os Estados Unidos e a 
Unión Europea apadriñan unha 
nova orientación política que ten 
moito de intervencionista. A 
Unión Europea planea a forma
ción dun Comité Permanente de 
Seguridade para solucións pun
tuais de conflitos e os Estados 
Undios desplazaron a un emisá
rio para realizar unha viaxe pola 
zona para buscar unha saida ao
conflito. A pretensión norte
americana seria apoiar a Israel 
na sua confrontación cos pales
tinos pero tratando de acadar 
maior lexitimidade. + 

e a Frepaso e os resultados qu~ 
acade nos comícios de Outubro 
son moi relevantes para alb!scar 
un futuro non peronista após 
1999, cando se produzan as 
eleicións á Presidéncia da Re
pública. Unha vitória da alianza 
en Outubro provocaria un confli
to no Partido Xusticialista e per
mitiria un cómodo triunfo da. ac
tual oposición nas presidenciais 
de 1999. Mesmo unha vitória 
parcial dos peronistas provoca
ria un enfrentamento entre Car
los Menem e o seu probábel su
cesor, Eduardo Duhalde, xa qué 
o primeiro tentaria apresentarse 
á reeleición. • 
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A esquerda boliviana 
apoia a Ún ex ditador 

O xeneral e ex ditador 
· boliviano Hugo Bánzer 

converteuse, o Mércores 6 
de Agqsto, en presidente da 
República á·frente do partido/ 
direitista Acción Democrática 
Nacional. Bánzer acadou o 
apoio do socialdemócrata 
Movimento da Esquerda 
Revoli:.1cionária, que dirixe o 
ex presidente Jaime Paz 
za·mora. o ditador chegara 
ao poder en 1971 meiante un 
golpe militar e mantívose no 
mesmo até 1978, cando foi 
desaloxado por outra 
asonada militar que obrigou • 
á convocatória de eleicións. 
A partir de entón, o xeneral 
convertéuse en demócrata e 
tratou de esquecer o seu 
cruento pasado: 14.750 
persoas arrestadas no seu 
mandado, 19.140 exiliadas, 
200 martas e moitos 
desaparecidos.+ 

·Cuarto atentado 
c~ntra o turismo 
en Cuba 

Miami segue ~mpeñado na . 
sua campaña contra o 
turismo na illa de Cuba. O 
Luns catro de Agosto ur:iha 
bomba explotaba, sen , 
causar vítimas, no hotel 
Meliá Cohiba da .Habana. 
Era o cuarto artefacto 
explosivo contra i·ntereses 
turísticos. O obxectivo de 
Miami, que é_aplaudido por 
Washington, é asfixiar 
economicamente á illa e de 
paso disuadir ás empresas 
estranxeiras que se 
instalan en Cuba. Norte
américa considera Cuba o 
pátio traseiro da sua casa 
e ninguén pode ter 
intereses económicos na 
illa.-Washington e Miami xa 
se repartiron o botin caso 
de mudar o sistema 
político cubano e nesta 
estratéxia os intereses 
galegos saen mal 
parados.+ . 

O Norte propón 
negociacións para 
reconciliar as .duas Coreas 

Os Estados Unidos seguen a · 
ser o principal obstáculo 
para a reconciliación das 
duas Coreas, xa que mantén 
a 37 .000 soldados en Corea 
do Sul. Por esta razón, 
Corea do Norte pediu a 
retirada dese continxente 
militar. Nunha reunión 
mantida en Nova York o· 
Martes 5 de Agosto -na que 
tamén participaron China e 
os Estados Unidos-, as 
autoridades de Pyongyang 
propuxerón en Setembro o 
início de conversas entre as 
duas Coreas. Pot outra 
banda, os investigadores 
non descartan a hipótese 
dun atentado no acidente 
dun Boing 747 de Korean Air 
Lines que, procedente de 
Seul, o Martes cinco 
estrelouse con 231 
pasaxeiros a-bordo na illa de 
Guam. No apare.llo viaxaba o 
líder da oposición de Corea 
do Sul.+ 
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1 Oportuno e modélico, 
1 chama Fraga ao relevo 
1 xeracional no PP. 
1 Chegaran José Mari, 
1 Alberto e Mariano e 
1 despedíronse Arias 
1 Navarro, López Rodó, 
: Silva- Muñoz, Martinez 

Esteruelas ... Estará 
: Fraga no PP? Se cadra 

1 ":' considera que a única 
1 división importante é a 
1 de Madrid e vese a si 

próprio xogando na 
segunda. 

Setenta e cinco anos 
de experi~ncia danlle 
ao presidente da 
Xunta razón para 
sentenciar: "f~Ja - política 
non se está toda a 
vida". Despois de 
marta Franco, algúns 
~ranquistas abrazar·an 
o que o anterior Xefe 
do Estado chamaba 
parlamentarismo 
caduco e por isa os 
compararan daquela 
ca Ave Fénix 

1 renacendo das cinsas. 
Daquel proxecto de 
avícola do Pardo non 
quedaron en catro 
anos nen as prumas. 

Seis dias durou o 
treito Vilavelle-Rio 
Mente. Na Gudiña 
acusan ao presidente -
da Xunta de inaugurar 
a que non está ben 
:rematado-por. non - _, 
reprjmir as ganás de 

•' · ·chupa~,pámara: O · 
cqrte da:cinta'custou { 
doce accidentes e · , 1 
unha cheade , 
problemas aos viciños~ 
de San: L .. orerizo ·.qué s~ 

, ;fartarari de~anrmciar ~ 
-f .. que as·· trapalladas · ~ 
1 pasan. facturas que·- ,_ 
~: meten · medo. 

Dezaseis anos .seria 
para .o Governo a idadé 
de apandar penal, con·. 
cláusulá especial .para 
os delitos de 
terrorismo. O PP 
distánciase da 
aspiración democrática 
á unha mesma lei para 
todos. Esta tendéncia 
reaccionária levaba a 
Arnold Toynbee a 
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Máis sobre 
pensións suízas 
Se hai algo que nestes tempos 
pode darlle grandeza a: un país, é 
a honradez -e a eficacia,-da súa 
adminfstración pública. Veño ·de 
ler unha nova que me resulta · 
conmovedora: o governo suízo 
anda a buscar aes beneficiários 
españois, os máis deles galegas, 
dun fondo acumulado de mil seis
centos millóns de 'pesetas, que 
corresponde a 
dereitos xubi-
latórios non re-
clamad os. N od 
Trátase polo on p O 
visto de traba- menos que 
lladores tem- expresára miña 
poreiros (na 
construcción e gratitude ao 
na hostelería) govemo suízo, 
que non che-
garon a ser re- louvando a súa 
sidentes fixos, honradez. 
así como de 
residentes que 
o foron · por 
pouco tempo. De seguro que uns 
e outros consideraron que os 
seus aportes á previsión suiza, 
polo escasos ou discontínuos 
que foron, non lles darían dereito 
a nada. As cantidades que lles 
correspondan hanlles vir, xa que 
logo1 como_caídas do ceq. 

Anque -eu non son nen de ronxe 
participante dese esquecido fon
do de pensións, non podo me
nos que expresar a miña gratitu
de ao governo suízo, louvando 
a súa honradez. Se a emigra-

. ción é un ha desgrácia, éo moito 
menos, atenuada en boa parte a 
sua penalidade, cando o país 
receptor é digno e respectuoso 
coa man de obra que ª?ºlle. 

Caso moi distinto é o da emigra
ción nos anos cincuenta aos paí
-ses americanos. Unha diferéncia 
que, neste aspecto da previsión 
social, é coma o día e a noite. No 
meu caso concreto, teño dezase
te anos aportados no Uruguai 
que; á hora dá. xubilac_ión, non 
me valen absolutamente para na
da. Os trámites fanse, os papeis 
van· alá, pero o resultado é nulo. 
O governo uruguaio, que recebe 
pontualmente do español as pen
sións estabelecidas por convenio, 
dá por contra a calada por res
posta ante o· reclamo,-~por vfu ofi
cial, dos dereitos xerados en tan
to~ años de aportacións rigorosa
m:éñte ' obrigatórias. E ·-caríáo al
guen ·se· presen1a én perooa a 
tramitar b asunto na-Caixa de Xu
bilacións de Montevideo, o resul
hido~ é· o ·mesmo, ainda que:-neste 
caso ·:m'edtando a désculpa dal
guri"alfo funcfonário,' en-··plán ·con
fideneial, :dicfndo''qu~, por-'causa 
de térense conce.dido 'óufrora 
moitas pensións inxustas, non hai 
re~urs_os arestora para"as pen
sións xustas. Talmente así. 

Hai sobrados motivos, xa que la
go, para saudár o bo facer dese 
grande Estado Helvético_ E ase
made vaia a miña noraboa para 
aqueles que, tendo traballado hai 
tempo na Suíza, reciben agora 
con todos os merecementos le
gais este beneficio: Un ·benefício 
que, aínda por pouco que poida 
ser, significa moito por ser- ina
gardado, _g sobre todo polo seu 
carácter de reintegro social entei
ramente axustado a dereito. + 

MANOEL RIVEIRO COUREIRO 
(A CORUÑA) 

ANOSATERRA 

Mocións marcianas 
en Allariz 

se a persoa declarada "non grata" 
resulta logo "grata", o'u viceversa, 
que? Como se separa, en definiti
va, a palla do grao? En fin. Con-
templar tal petición sería tanto co-

A moción apresentada pala por- mo pór un fielato, unha alfándega 
tavoz do PP -alaricano no conce- á entrada de AUariz para solicitar-
llo-, instandb á Corporación muni- lle 0 pasaporte ideolóxico ou revi-
cipal c:;t declarar persoas "no11 gra- ~ sarlle o maleteiro das ideas aos 
tas':. aos membros e simpatizan- veraneantes co fi11 de expedir cer-
tes de. HB e'afirmando que na vi- tificados de·duvidosa funcionali-
ia,pa:S~n a~ stJ~s vac~cións al-. aade democrática e estabelecer 

· ~~p.~ s1n:~~t1z~nte~_9e d1t~ forma- duas categórjas de residentes va-
. ~''?Q'J?º!1t1c.%~ ~~~en _ ex-canee~ - cacionais. Ti quedas déclarada 
. ll~1ro~. do_ r:nun~f'P'~ Cle Ern:~a. foi ,. p:ersoa "grata" por seres do direito 
·_l:!l~L~~~tl~~.CJ -~~-~~§'}lq callf!cada _,, (prancoVe. ti persoa "non grata" 
de-e5<t;emaaamente desafortuna- ,.. por seres ao revés (negro)~ Allariz 
da ~ tora de lugar po~ numerosos partillada en dous cachos (branco 
alancanos. De~te xeito, a porta- e negro) segundo foses do agra-
voz ~o ~~1rnsl?-.dase ao plano,d,a do ou desagrado ideolóxico da 
aluc1nac1on po!.1t1ca, e trata de p~x portavoz do PP. Coller os verane-
n un. compr~m1so _ é}_Qorporaci~n antes, fundamentalmente emi-
alancana cunh~ m~i?n que mais grantes, cachearlle os miolos e 
parece u~ha : · __ · pasar pola peneira as suas ideas 
arr,o~tada im--:. .. ..r para seleccionar os simpatizantes 
propia dunha \ ,· . · de HB, é unlia tentacion autoritá-
representante :Pc»Havor, . ria sen precedentes e con reso-
do povo. se~oraportavoz -' . n_á~c~-~ a épocas inquisitoriais. 

~uutaº ~~~~ª~ do ~f. alari_~nó~: -~ -c;;:·f~~~~~~~f-V.;i;Jqlom.enaxe a 
ción decide viniosadisfrutár :· .Márcial 81táré.fCélebraáa· ó~~sába
darlle luz ver- do.ñoso-p· ovo e - -: a~ 1-9 de .~:u110, 1\ll_ari~ye'r\á~_?e:. 
de á petición _::::.~ ·· , ~. most~ar U~~~ V~z,rna!~ -que e rUn 
no que atinxe nona aturar a f PQVO cor.dial, a<?oll'edpr., xeneroso, 
aos que venen ,stlt(éim{ :,<: pa(ti.~.iP?fivo,_~a.~an-t~,,· qoS:. bó~s 
pasar as suas .:·:.'" , - . - ·· -.-_-_ costume9, ·r.espe1toso cos_ seu_s e 
vacacións a _~ patolOXI~ CO · _:;~ ;r ph~o dé bon ,gosto. Pretenqer 
Allariz. E digo alcalde - ~ ·-; · .~- · elabor~r . l!sta_s negra~ e porlle 
eu: Como pen- · paf1celas ao pensamento dalguns 
sa facer para ~ ~migrantes é un disparate d&mal 
saber as ideas -gcísto, entre outras cousas por-
de todos e ca- , que o po_vo de .Allariz sempr:-~ 
da un dos veraneantes? Até onde mantívo unha relación exquisita 
chega a noción de simpatizante? e.os-s~us tillos . emigrados e ,por-
Cal é a tronteira que delimita o que estes xa teñen _de ·abondp 
que caí dentro e fóra dos termos con vivir lonxe da terra para que 
propostos? Quen se vai encarre- ainda por riba se lles veña con . 
gar do labor investigador? quen cantos de ortodóxias e herexías, 
vai exercer de xuiz do proceso? E de alfándegas e certificados, de 
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brancuras e negruras mal acon
selladas. Aquí quen mais e quen 
menos ten familiares que sofren 
a emigración e non é para perder 
a razón e porse con cazas de 
bruxas emigrantes ao berro de 
persoas "non gratas". 

Por favor, señora portavoz do PP 
alaricano: vimos a disfrutar do 
noso povo como mellor sabemos 
e coas ideas que nos foran , 
dadas e non a aturar a sua teima 
patolóxica co alcalde. Acomóde
se e póñase a ler o gran libro de 
Marcial Suárez se quer aprofun
dar no coñecimento dos veciños 
e non incorrer en proposicións in-

, sensatas e desaforadas. Unha 
cousa é facer política e outra ben 
distinta é encher os regos dos co
municad os de sapos e cobras 
por ver de "encizañar", que diria o 
noso mestre e escritor alaricano. 
Acaso irnos ter unha actitude xe
nófoba e excluínte cos nasos pró
prios emigrantes? Pois claro que 
non. Liberdade de pensamento 
sen ira "non grata". Tempos estes 
en que a direita de sempre se 
sinte forte e inza os seus garfas 
purulentos contra as liberdades 
elementais. Mocións marcianas 
en tempos de ferro. Ou mocións 
de ferro en tempos marcianos.• 

A gentileza 
defraudada 
do pórtugues 

EMILIO Cm 
(ALLARIZ) 

Levo anos perguntando-me, por
que os portugueses ao chegar á 
Galiza, fam miles de esfor<JOS pa
ra falar-nos em castelhano, mes
mo a mim, que tal vez com triste
za mal dissimulada, lhes pedim 
reiteradamente que me falassem 
em portugués. Acabei julgando 
que o meu jeito de talar parecia
se muito mais ao castelhano que 
ao portugués, e que eles com a 
sua natural amabilidade queriam 
por-no-lo tudo mais fácil ; mas 
nom há muito, por acaso, umha 
cidadá portuguesa, reprochava
nos (muito doida, por certo), a 
brusquidade, segundo ela dos 
gal egos ; nom 
entendía por-
que nós , os 
gal egos , lhes Quando vocés 

· ~~~í~~~~s~u~ venhem á Galiza 
em portugués, tentando talar· 
senda que 
eles nos tala- nos espanhol 
vam com inti- quem julgam 
nito .. gasto o 
castel han o, e v9Cés que é O 
dada a genti- agredido?
leza natural 
dos portugue-
ses, que que-
riam brindar- . . 
no.s esse favor, já que lhes pro
ducía umha imensa satisfacQom, 
que de verdade se sentiam agre-

. didos polo nosso rechago. Se a 
esta . cidadá lhe acontece isso 
acho que pode passar o mesmo 
como resto dos portugueses aos 
que fago alusom. Por esta razom 
quero aclarar-lhes algo, com to
dos os respeitos, que segura
menté nom entenderom até o de 
agora: abs galegas nom só se 
nos impuxo o castelhano, como 
poderia impor-se-nos ag.ora o 
trances ou o ingles, · senom que 
isto "veu dado por um secular 
·processo de destruc;om e discri
minagom do nosso próprio idio
ma por parte das "instituigons" 

.. 
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Que pensa do clima da Galiza? 

1 

António 

Carpinteiro 

Eu creo que o tempo 
aqui é bon. Non creo que 
haxa mal clima, como 
din . Varia moito con ou
tro sítios, por exemplo 
co Sul, porque on de 
Málaga, pero o clima ga
lego é bon. Estiven aquí 
hai dezasete anos e volvo 
agora, non me importaba 
atopar choiva. Ali h ai 
moito ca lor e buscaba 
frescura, outro ambiente 
diferente ao que ternos 
ali, é outro tipo de oferta 
turística. + 

Uva Ido 

Estudante 

Até o momen to está ca
luroso. Non escoitei fa lar 
do clima da Galiza coma 
ruin . Estou aqui de visita 
turíst ica porq ue son de 
Venezuela. Estivera aqui 
en duas ocas ións e n as 
duas houbera pior tempo: 
daquelas estaba anubado 
e máis fresco que agora. 
Até o momento vai calor 
e supoño que irá a máis 
po rq ue n o n co mezo u 
Agosto. G aliza ten moi
tas atraccións e non im
porta o clima. • 

Polémica 

Ana Mari 

Ama de casa 

O clima aqui é moi bon, 
estamos encantados. Vai 
bastante calor, unha boa 
temperatura para vir a 
veranear. A telev isión 
fa¡ mo i mala propaganda 
do clima da Galiza, pero 
sei que non é así porque 
levo 20 anos visitando 
este país en verán. Son 
de Gipuskoa e ali pasa o 
mesmo coa información 
que sae nos meios de co
m un i c ación. Supoño 
que no Sul eren que hai 
mal tempo.+ 

Sérxio 

Perruqueiro 

Nestes momentos o clima 
é moi bon, ternos moi bo
as temperaturas. Viñamos 
co chubasqueiro agardan
do atopar choiva e pota 
contra vai moito calor. 
Non é que fixeramos caso 
á televisión a respeito de 
que hai moi mal clima na 
Galiza, o que sucede é 
que sabemos que é o que 
adoita haber: sempre 
chove, ou chove moito. 
Eu son de Zaragoza e o 
clima ali non é tan ruin 
como aqui.+ 

Sílvia 

Avogada 

Son de Segóvia e fora cla-
se unha· imaxe. negativa, 
a xente pensa que chove, 
pero agora vai demasia
do calor. Veño todos os · 
veráns e sempre vai bon. 
No telediário sempre po-
ñ en choivas na Galiza 
mália que choiva só na 
CorÜña e non nas Rias , 
Baixas. Ademais, a xente 
ten 15 días de vacacións 
e sabe que é fácil que 
chova un dia, ainda que 
iso non signifique que 
chova sempre .• 

de investigación é ·o que isto 
suscrebe. 

castelhanas (mais tarde espan
holas) que procurou, e em certo 
modo conseguiu que o galego 
fosse desvalorizado polos seus 
próprios talantes. lsto repercutiu 
em favos do castelhano na Gali
za, que continua a agredir o ga
lega (e amenaza com erradicá
lo) em toda a parte, pensavamos 
nós que o único que nos podia 
asegurar a nossa supervivencia 
cultural e idiomática seria o por
tugués, pois em Portugal nom se 
deteriorara nem esquecera o ga
lego senom que se conformara. 

na Universidade 
de Vigo 

lista A. Estévez) titulada "Pro
fesor experto en cartas e pro
xectos aliaos", quixera mani-
festar: · 

Na notícia, aparecen entreco~ 
milladas unhas manifestacións 
que se me adxudican, pasto -
que o único Xavier Blanco que 
pertece ao mencionado grupo 

Tamén quixera facer constar 
que non mantiven en nengun . 
momento conversa algunhas 
coa devandita periodista nen 
con nengun outro en relación 
con esta notícia. 

Bom, agora nom podo utilizar a 
cortesía tam ansiosamente recla
mada por eles . Quando voces 
venhem á Galiza tentando falar
nos espanhol quem julgam vocés 
que é o agredido? Nós, que lhes 
pedimos que nos falem na sua 
língua, sendo que é a nossa, ou 
voces que gostam de falar-nos 
castelhano para ser gentis. 

Se um portugués de Porto vai a 
Braga, fata espanhol ou francés?, 
ou trata-se de que dalgum jeito 
também eles desvalorizam inclu
sive a sua própria língua? Talvez 
os portugueses que cometem es
te erro nom estejam informados 
do que estam a fazer, mas quero 
informá-los humildement~ de que 
se quigerem falar ·castelhano, 
Galiza nom é a eleigom correcta, 
para este menester. 

Rogo-lhe a esta Cidadá pOrt!Jgue
sa (que acho está sobradamente 
informada do nosso conflito) e a 
todos os que o estejam, nom nos 
agredam com a sua desconside
ragom, e nos falem a sua língua 
que é a nossa. Nom se deve usar 
a gentileza a modo de imposigom 
ou aceitagom do s.ubmetimento. 
A amabilidade deve surgir dum 
terreo abonado com justic;a e hu
manidade. + 

O.M.S 
( Ü BARQUEIRO) 

A respeito da información apa
recida en A Nosa Terra do 1 O 
de Xullo (asinada pola xorna-

Tampouco lle fixen chegar 
nengun tipo de documentaciórJ 
ou dossier sobre· o tema. E 
máis, algunhas afirmación que 
aparecen en dita notícia (como 
a de que a Universidade non 
teña vontade de resolver estes 
conflitos) son. contrárias ao 
meu parecer..• .. 

XA VIER BLANCO SIERRA 
(ÜURENSE) 

NOTA DA REDACCION: 

Don Xavier Blanco Sierra 
non nega nengunhá das 
afirmación contidas no arti
go. Tamén recoñece que foi 
un dos tres asinantes dun 
escrito dirixido ao Rector da 
Universidade de Vigo no 
que se. conteñen as afirma
cións recollidas no traballo 
publicado. 

Lamentamos que non sexa 
o que -suscrebe a mesma 
persoa que, afirmando ser 
Xavier Blanco, non só en
tregou a esta redación un 
amplo dossier co que elabo- -
ramos a información afü
mando ser Xavier Blanco, 
senón que forneceu teléfo
nos de contacto que perten
cen ao autor desta carta e 
que, publicada a informa
ción, voltando a asinar co
mo Xavier Blanco, agrade
ceunos a publicación, sen 
que se puidese sospeitar 
que se trataba de duas per~ 
soas diferentes .. • 

/ 
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preguntar nos anos 50 
se· non rematariamos 
facendo un código 
penal especial para os 
capadores. 

Cento quince anos 
informando, di o 
anúncio dun ·xarnal. O 
da competéncia pon 
na cabeceira que leva 
144 ano ·no choio. 
Miguel Cortizo asegura 
que o botaran de San 
Gaetano pala brava; 
Hartas (responsábel 
da Oficina de 
Comunicación da 
Xunta) di que non, que 
todo foran facilidades. 
Entre todos os 
xornalistas de tanta 
empresa centenária 
de comunicación 
diária, non haberá 
quen nos cante qué ·é 
o que ·paspu diante 
dos seus ollas? 

Cen anos hai que 
Kropotkin escribira A 
conquista do pan. O 
empregado dunha 
libreiria de Vigo 
pregunta ao ordenador 
en que editorial andan 
as obras-do príncipe 

' 1 Piotr Ale)\eievitch. "Está 
descatalógado". A 
máquina tamén borrou 
a outros anarquistas 
com'a Bakunin,_ Ricardo ,,' 

Mella, Reclús, 
Proudhon ... Vigo ten 
unha rúa de Ricardo 
Mella, que nacer.a no 
bairro da Falperra. O 
que non ten é os seus 
libros. 

Oitenta e tres anos 
tiña William (Billy) 
Burroughs, que acaba 
de morrer como figura 
das letras 
norteamericanas. Non 
tiña nada que ver con 
Edgar Burroughs, . 
inventor de Tarzán, do 
que ninguén se lembra. 
.A familia de Billy era 
archimillonária e podia 
pagarlle viaxes á 
paises pobres con .: 
culturas de ópio e 
derivados e bos 
hospitais ao regreso. 
Escrebeu O almo;zo 
espido, no que canta 
que pasara tres meses 
en Tánxer a mirarse a 
raia do pantalón. Foi 
coma qUen di un 
tarzán-da heroina. + 
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crdah relación de 
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~ n~rat m'ii · 

Xosé W Álvare 
Manuela Álva z Cáccamo, 

• Manuel Am c rez Lozano or outo M • 
Barreiro Ca • anuel 

García O _rmen Blanco 
Pérez, Xosé L 1 omrngos Blanco 

Xavier ~as:bouzas Millán, 
Begoña Cam o a Sanmartin, 

Campos Souto ll C s Souto, Mar 
Mouriño G • arios Casares 

8 
1 onzalo e 

ergueiro x . onstenla 
. Carm~n ~:~ ~anuel Eiré, 

Sanjulián L nandez-Pérez 
Prieto, Man~eloMren~o Fernández 

. aria fer • 
Te1xeiro M nandez 

Fernández M anuel Ferreiro 
Xosé Ra~ó a~ue! Forcadela, 

W Carmen G n _re1xeiro Mato 
arcia Ne . ' 

García Neg gro, Pilar 
Garrido c~º~c:oan Carlos 

. Gómez Torres "~ ·- C~mllo 
Lopez, Ansel '. Em11ro lnsua mo Lopez c . 

Teresa L. arreira 
Manuel L opez Fernández' 

ourenzo M, ' 
Lourenzo G , anuel 

Manuel Mace_onzález, Xosé 
Katlheen N ·~ Fernández, 

Paulo M~rli~rc~. Ca~los 
Miguel Mal ez Pere1ro, 

Manuel Millán 01º Fondo, Xosé ero MI x . 
Nogueira P~rel esus 

Obelleiro Piñ. ra , Luis 
Pillado M on, Francisco 

Romeu F ay~r, Manuel Rei 
• ranc1sco R d • 

Sánchez Xo • o riguez 
Silva ' An se Carlos Ruiz 

Rei. G xo~ Sanmartín 
, orell1 Sanmartín 

So 
. Rei 

ma Soto B ' L oullosa 
aura Tato Fontaíña' 

Manuel Vila~ 
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"Ciclistas", foto de estudo de Xaime Pacheco, abaixo, realaada en 1890. 

Viaxe ao Fíz 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~sde Samos subimos a Serra 
· do Oridio, cabalgamos cun novo 

~ sentimento de desgarro. Tantas 
veces o fixéramos na alegria que 
agora, co corpo inerte do Fiz ná 
espera, non dabamos acougado ~a . 
realidade estraña. Por iso nos 
agarrarnos á emoción doutras 
visitas, baixando a Serra entre 
imensos castiñeiros e freixos e -
cornabudes até pillar o frescor do 
Lóuzara, aló en Santalla, a palabra 
e o sorriso naquela casa grande 
abeirada polo Muiño tan querido 
polo Fiz -regazo amoroso, ventre 
amado nunca conquerido-, cos 
pais e as irrnás recebendo sempre a 
un en festa agradecida. 

9or iso nos agarra~os á 
lembranza que é, en casos tais, a 
fuxida do que non queremos 
asumir e .nos rebela: e vin-no, ao 
Fiz, cambaleando, cando chamaba 
cada tarde a porta daquel piso de 
Nóreas, onde vivimos moitos anos, 
para pasar as horas na leitura ou 

O Arquivo P acheco leva se te anos 
abandoado polo concello de Vigo 

na conversa interrompida e 
dificultada por ese mal que semp}e 
o torturou, nos' torturou. Vin-no 
cando, alleo, atristurado, 
mortificado e ainda así co sorriso 
sempre renacido, se achegaba 
torpemente á oficina da Casa do 
Concello· onde traballabamos, na 
Praza Maior dese Lugo gris, para 
fuxir, quizabes, do infemo co que o 
monstrq negro do mal o castigaba: 
fuxir co verso nó lábio sonrosado, Máis de cen mil placas e negativos, ~ 

constituen un dos meirandes tesauros fotográficos galegas 

-0- x.c. 

Adquirido ao herdeiro de Xaime Pacheco, o concello de Vigo fíxo, 
e en 1990 cun te ouro visual que abarcaba material gráfico de case 

un éculo (1870-1970). Tratába e dun extenso arquivo fotográfico 
compo to de placa de cri tal de diverso tamaños, negativos e mes
mo vellas máquinas fotográficas, que sumaba máis de cen mil pezas. 
Pa ado sete anos o convénio segue en ser desenvolto, e o arqui
vo amorea e como un ben abandoado nos sotos da Casa das Artes. 

"Múltiple aspcct da vida cida
dá de Vigo e mesmo de distinta 
vila d Galiza; a vida ocial e 
institucional, a política, o depor
te, a transformación urbanística, 
a "galeria de personaxes", a etno
grafia, os espectáculos, o comér
cio, a indústria, a foto do estu
do ... ", practicamente todo o que 
se movia na cidade e mesmo en 
Pontevedra, foi capturado polas 
cámaras de Xaime Pacheco e os 
seus descendentes. Durante moi
tos anos o vello estabelecemento 
da rúa do Príncipe servia de per
manente exposición para os pase.
antes que disfrutaban das imaxes 
perdidas do pasado. Xa no ano 
1987 unha exposición selectiva 
de vellas imaxes da cidade tivera 
un grande éxito, e mesmo a ven
da de fotografias antigas era unha 
fonte de ingresos que evitou unha 
perda inexorábel dun material 
que chamaba a gritos polo ampa
ro 'dunha institución pública. 

. Finalmente e-n 1990 asinouse un 

convénio entre o concello e os 
herdeiros, que lle permitiu a este 
adquirir o material por perto de 
vinte millóns de pesetas. Desde 
aquel ano a hoxe, o único que se 
cumpriu dese convénio foi o 
traslado das pezas aos sotos da 
Casa das Artes e unha avalia
ción de necesidades de conser
vación do Centro de Estudos 
Fotográficos en 1994. 

Hai agora un ano que un acordo 
plenário municipal, a instáncias 
de Ana Gandón (BNG), vol-veu 
a sinalar a obriga do concello de 
pór medios para activar o Arqui
vo Pacheco, mesmo estabelecen
do prazos de ~umprimeno dun 
plan de salvación. Pero pasado , 
ese periodo e tempo a situación · 
·segue igual e aumentando o dete
rioro dun matertal que require 

· atención. e imediata catafogación. 

Problema de cartas 

O principal argumento utiliza-

do para non pór en marcha os 
pontos do convénio son os refe
ridos á financiación. Sen em
bargo son múltiples as maneiras 
que teria o concello de iniciar 
os traballos de conservación e 
eatalogación se existise vonta
de polític:a e sensibilidade cul
tural para facelo. 

Por· ~xemplo, os convériios coa 
Conselleria de Cultura ao apro
veitamento comercial dos de
reitos de reprodución adquiri
dos dos que son titulares abso
lutos. - · 

O inform·e técnico de 1994 
non delxaba marxe de mano
bra: "dada a importáncia do 
Arquivo, peza indispensábel 
na história da fotografía a ní
vel galego e do Estado -tan
to por cantidade como por ca
lidade estética- é urxente in
tervir rapidamente porque o 
deterioro químico permanente 
sobre os ne g a t.i vos poder i a 

chegar a facelos desaparecer". 

O inventário realizado arroxaba 
unhas cifras impresionantes, só 
no que atinxe ás antigas placas 
de vidro, nun total de ·s5 .535 
pezas. A metade delas (45.707) 
estarían nun estado correcto de 
conservación, máis as 40.000 
~estantes teñen deterioros de di
ferente índole. Algo semellante 
sucede coas 118.378 follas de 
acetato, nas cales c;ase 55.000 
precisan restaura,ción imediata. · 

Se ese traballo urxe, e é de gran
de especialización té_cnica,, non 
menor presa correria a cataloga
c ign adecuada das fotografías, 
que precisan a- intérvención de 
documentalistas expe~imenfados. 

A maiores a donactón incluí.u ma
terial do estudo fotográfico ( má
quinas, fondos, ornamentos ... ) e. 
de laboratór~o de diferentes« épo-

. cas que servfrian para fornecer un . 
museu p'ermanente que taméu p<J-
deria ser fonte de ingresos. · 

Pola contra os respónsábeis cul
turais de Vigo (PP) prefire~ a-po
lüica -ae "Galiza Terra Unica" 
(grandes acontecementos con 
rendimento eleitoral. imediato), a 
un traballo de meirande calado, e 
clave na defensa do património e 
a defensa da cidade e do país.+ 

. fuxir no sentimen1'o, no laio 
liberador da palabra escrita-licia ' 
contra todos os mop.stros qüe o
nos acurralaban. A poesia foi a sua 
arma liberadora. Dominou~na con 
tiburóns e pastoras, ·con 
ensanguentada paixón, na 
vinganza e no ódio que tributa, 
logo, a imortalidade. 

~mbrabamos xa, nese 20 de 
Xullo, domingo caloroso ,_ en 
Santalla,. mirando o corpo do Fiz 
confundido na auga limpa e 
milagrosa do Lóuzara, na devesa 
misteriosa que subia, como 
fuxirido, pola aba do monte 
altísimo cara a Foilebar, no lncio, · 
mentres o son da gaita lle daba a 
despedida no prado ¡;:onvertido na 
sua derradeira sala de receber; . 
lembrabamos -diciamos- aqueles · 
fillos seus da alma: "Atravesando 
Aira Padron ... /vense fanegas e 
fanegas de ·xesi:eiras / e .uceiras e 

· carrascos / e~parxtdas ó lohgo das 
senas avesías / e vese tamén a 
Lóuzara Xabr-e.ira / aló / 
emba!xo!- /afondada nun' 
sartego verde-/ verde / verde / 
triste ' color da Espranza ... 

~spediamos o· Poeta Grande, o 
Bardo, o Guerreiro desta Pátria, 
coa gaita, a canción e a poesía, 
mentres pensabamos que o castiro, 
a serra ou o xardón viven por se 
alimentar do noso sangue e da 
terra que levamos. Ese é noso 
tributo á vida.+ 
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•As duas beiras 
doMiño 
participan na 
Festa da Cultura 
de Melga<;o 
Loimil, parróquia do concello de 
Arbo, ven participando desde 

· hai sete anos na Festa da Cultu, 
ra da portuguesa vila de 
Melga<j.o a través da asociación 
cultural "Barca de Loimil". A 
Festa da Cultura foi instituída 
pola Cámara de Melga<;o no ano 
1983 co obxectivo de recuperar 
as tradictóns e ser un ponto de 
encantro das xentes da ribeira 
do,Mifl_o. -_Os días 8, 9 e 10 de 
Agosto celébrase unha nova 
edición con feira e cea medieval 
no castelo seguida de noite de 
fados na segunda xomada. Na 
Casa da Cultura móstranse foto, 
grafias antigas de aspeétos do 
agro e da pesca_ no Miño e o dia · 
10 ten lugar o festival folclórico 
luso,galaico no que participan o 
grupo de baile e gaitas da 
asociación de Loimil, na que 
lembran que as xentes de Arbo 
e MeLga<;o estiveron emparenta, 
das desde' tempos históricos. 

Na fin de semana seguinte a 
asociación cultural de Loimil re, 

· pite festa en Arbo co IV Festival 
Galego,Porcugués de Danza, no · 
que participan grupos de Marin, 
Mos, O Porriño e Melga<;o. O 
sentido desta festa está en 
homenaxear á longa tradición 
de gaiteiros qve existiron no 
munidpio como Xosé da Gran, 
xa e os seus fillos, a família Pu, 
ga,. "O Cartelle" de Sela e o gai, 
teiro de San Cristobo ademais 
de recuperar os vencellos socio, 
culturais con Portugal.• 

ANOSA TERRA 
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• Atrancos en Lalin para conS.ultar o arquivo municipal 
Desde finais de 1996, Manuel 
Iglesias, profesor de História de 
Lalin e ex concelleim do BNG 
nesta vila, tenta realizar unha 
investigación sobre a vida mu, 
nicipal durante a época da Re, 
pública. Para isto solicitou au, 
torización no concello para 
consultar o arquivo municipal 
<lestes anos e, tamén, para revi, 
·sar as actas dos plenos no mes, 
mo periodo. A resposta sobre a 
consulta do arquivo foi .que 
non haberia problema "en can, 
to se dispoña da organización e 

dispoñibilidades do arquivo". 
Sobre as actas dos plenos non 
houbo resposta polo que · 
Iglesias tivo que reiterar a peri, 
ció; a resposta, nesta ocasión, · 
requeria, unha petición indivi, 
dualizada da,s .actas para a que 
só se subministrarían cópiás ou 
certificacións concretas. En 
Marzo despois de-entrevistarse 
co alcalde Xosé Crespo e co se, 
cretario, acorda facer unha solí, 
citude máis concreta das actas. 
As novas solicitudes non van 
ser .atendidas; voltanse repetir 

tres meses despois sen-obter res, 
postas. O 21 de Xullo Manuel 
Iglesias apresentou unha queixa 
<liante do Valedor do Pavo re, 
colllendo os direitos á criación 
científica e ªº acceso aos arqui, 
vos e rexistros administrativos. 

o cas~ é máis grave, segundo 
Iglesias, porque para elaborar 
un informe sobre o último rexi, 
dor da República Manuel 
Ferreiro, o secretário do alcalde 
Xosé Manuel Mendez si tivo ac, 
ceso aos arquivos. Este informe, 

· que cantiña vários erros, reali, 
zouse para apoiar a petición for, 
mulada polo BNG, e agora asu, 
mida pola alcaldía, de adicarlle 
unha rua de Lalin ao rexidor fu, 
silado. Iglesias non só protesta 
polos obstáculos para exercer 
un direito senón que acusa a 
Crespo de politizar o problef9-a· 
ao argumentar á sua condición 
de ex concelleiro. e militante do 
BNG "cando nas miñas solici, 
tudes simplesmente alegaba a 
miña condición de viciño de 
Lalin e investigador".+ 

..................................•......•...................•.•...........................................•.....•....................... 

Manuel Aris. 

•En Poio 
homenaxean 
ao cineasta 
Aris Torres . 
O Luns 11 no campiño 'do con, 
vento de Poio, o concello desta 
vila homenaxeará a Manuel Aris 
Torres, cineasta galega na emi, 
gración arxentina e uruguaia. 
DÜrante o acto, no que estará. 

-. Noite 
de música 
tradicional 
na Estrada 

presente 
Aris, fillo 
predilec, 
to do mu, 
nicípió, 
proxecta, 
rase Tie~ 
rrade 
nuestros . 
mayores, 
filme que 
realizo u 
en 
1960.• 

Na parróquia estradense de Couso 
ten lugar o.V emes 15 de Agosto a 
II Neite de Música Tradicional na , 
que participan os grupos Rumba, 
dein;1., Os Cem~ e Chouteira a 
partir das dez e media da ~oite. 

Pero pola tarde os xogos tradicio, 
nais para rapaces e rapazas come, 
zan ás cinco da tarde da mán das 
asociacións Mistura e A Xesteira. 
Ao día seguinte a festa está ame, 
nizada pola Banda de Música Cul, 
tural de T eo e o grupo Gales. • 

• Banda deseñada 
enMarin 
Xa é a cuarta edición da 
exposición de Cómic e Anime no 
Ateneo Santa Cecilia en Marin 
que se inaugura o 7 de Agosto. 
Femando Barros, Miguel Gonzá, 
lez e Xosé Dapena son os coorde, 
nadares desta mostra que inclue a 
proxección de películas Los calxi, 
lleras del Zodiaco e Fatal Fury. A 
biblioteca do cómic estará a dis, 
posición do público e haberá de, 
buxantes noveis, que se aglutinan 
da denominada Xeración Z, entre 
eles Alexandre Santana, V anesa 
López, Marcos González, Daniel 
Fontenla e Xan Miguel Rivas. O 
torneo de videoxogos ten lugar o 

Sábado 16 e poden inscribirse de 
balde todos os afeizoados nas ofi, 
cinas do Ateneo na rua Caracol 
36 ou no telefone (986) 
880283.• 

• Jazz, música de 
autor e f olk no 
Airas Nunes 
O café compostelán Airas Nunes 
organiza no seu xardin noites de 
música para todo-o mes de Agos, 
to. O dia 6 comezaron estas 
sesións co Trio Nani Garcia de 
jazz máis. o vibráfono de Carlos 
Castro; ambos repiten actuación 
o Mércores 13. Os dias 11 e 12 
tócalle ao grupo de folk Almofrei 
e o 19, 20 e 24 ao cantautor Ri, 
cardo Parada; tamén música de 
autor os dias 20 e 21 con Sin com~ 
piejos. O programa de concertos 
inclue ademais a Si.darra., o 23 de 
Agosto, e o 27 ao gaiteiro Xosé 
Manuel Budiño e a sua banda. A 
cita é sempre ás once da noite. • 

Cita en Setembro co Festival de Cinema de Donosti 
Homenaxes ·ª Mitchell Leisen e a Peter Bogdanovich 

4* MIGUEL CASTELO 

Entre o 18 e o 27 de Setembro, 
San Sebastián celebrará a· 45ª 
edición do seu festival interna, 
cional de cine. Un novo encon, 
tro no que se poderán ver as pelí, 
cu las máis · recentes de produc, 
ción internacional e no que se 
dan cita moitas xentes interesa, 
das na séptima arte. Sustentado 
nas suas duas principais basamen, 
tas, a Sección Oficial e 
Zabaltegi/Zona Aberra, o Nacionar~ 
téko Zinemaldia Donosr:ia 97/Festi, 
val Internacional de Cine de Sán 
Sebastián ultima os preparativos 
desta vindeira edición. Arredor 
de vinte filmes absolutamente 
inéditos competirán pola Cuncha 
de Ouro, no princípio dos aparta, 
dos, e máis do dobre tomarán 
parte do segundo, no que se con, 
ceden tres grandes prémios non 
oficiais: Prémio Novas Realizadores 
(dotado con 25 millóns ;:le pese, 
tas e ao que mesmamente poden 
optar primeiras e segundas obras 
da sección Oficial), Prémio de Pú, 
blico (dotado con cinco millóns) 
e o Prémio da Xuventude, o pri, 
meiro e o último _outorgados por 
senllos xuris é o segundo por vo, 
_tación popular. 

Cinco apartados máis compoñen 
a oferta <leste ano do festival do, 
nostiarra. Ademais das habituais 
seccións da Fipresci (Federación 
internacional da Prensa Cinema, 
tográfica), que acolllerá unha es, 
colma de filmes premiados por 
ela no pasado ano e Made in Spa, 
nish, que oferecerá os últimos tí, 
tulos de producción española e 
latinoamericana ou a destinada a 
mostrar grandes· películas que por 
diversas razóns van quedando no 
esquecimento. Donosti rendirá 
homenaxe a duas figuras ben 

antitéticas ~a cinematografía 
mimd\al. Por unha banda, a Mit, 
chell Leisen, autor entre 1943 e 
1969, de corenta e duas excelen, 
tes películas, que se situan entre 
o terreo da alta comédia e o do 
máis fundo drama; un autor com, 
pleto (tamén oficiou como actor, 
-productor e director artístico) e 
imaxinativo, que, entre outros, 
deixou títulos tan memorábeis 
como Hold Back the Dawn, Easy 
Living ou Remember the night. E 
p0r outra, a Peter Bogdanovich, . 
que, se ben garda cerro paralelis, 

Fotogramas de Texasville e Esa causa chamada amor, filmes dirixidos por Bogdanovich. 

mo con Leisen en can to á sua 
condición de polifacético ( direc, 
tor, productor, gionista) repre, 
senta unha opción ben distinta 
polo que atinxe ao seu carácter 
de cineasta independente. Gaña, 
doren 1973 da Cuncha de Prata 
e o Prémio Especial do Xuri con 
Paper Moon, Bogdanovich volve, 
rá a Donostia para estar presnete · 
na revisión da sua obra e receber 
o recoñecimento do máis vetera, 
no dos festivais do estado. 

As sempre agardadas proxec, · 

cións na pantalla xigante do 
Velódromo de Anoeta, o Mer, 
cado do Filme, o encontro en, 
tre editores, críticos, directores 
e productores ao redor do tema 
"a . función da. crítica", organi, 
zado pala Academia Europea 
de Cinematografioa e a 
Fipresci, ou a a entrega do Pré~ 
mio Donostia á traxectoria pro, 
fisional dunha recoñecida figu, 
ra son algunhas das outras acti, 
vidades que se encadran dentro 
<leste magno encontro audiovi, 
sual Donostia 97. • 



ANOSA TERRA 

Os ideólogos 
do 
castelanismo 
Título: Para unha crítica do casielanismo. 
Grial N" 134. 
Autor: Camilo Nogueira. 
Editorial: Galaxia. 

Camilo Nogueira afronta, nun 
extenso artigo inserido no últi, 
mo número da veterana revista 
Grial, a crítica da id eolox ia 
castel-anista. É un traballo na 
liña, ainda que desde un aspee, 
to distinto, dos que xa coñecia
mos ao ver a luz en dous núme, 
ros ucesivos de A Trabe de 
Ouro. Nogueira establece a ba, 
se da ideloxia castelanista ac, 
tual no 98, data do desastre co, 
lonial español, do que se cum
pre o centenário o ano que 
ven, ao redor de figuras como 
Menéndez Pidal. 

Nogueira rastrea no Medievo, 
ao que adicara os artigas ante, 
riore , e encontra en teóricos 
como Ximenez de Rada o, .ao 
seu modo de ver, claro antece, 
dente do ideário po terior do 
castelan ismo. 

A crise finisecular do XIX teria 
propiciado nos ideólogos de Cas, 
tela e de España un salto atrás de 
nada menos que sete séculas. 
Nogueira tir.a luz sobre algunhas 
das máis salientábeis incoerén, 
cias desta teorización e encón, 
trase, non só con probas, senón 
cunha prometedora mina que, 
en boa lóxica, debería ser máis 
detidamente estudada polos his
toriadores galega , se cadra máis 
preocupado , algúns, por desmi
tificar os "mitos galeguistas" que 

LAXEIRO 

Camiló Nogueira. 

os consagrados e omnipresentes 
mitos oficiais. T arefa importan, 
te, non por unha angueirá de re, 
vancha, serrón por que levanta, 
ria a lousa que impediu até agora 
analisar a história de Galiza nos 
seus termos xustos. 

Os ideólogos d<? castelanismo 

A. IGLES~S 

· ignoraron -seguen a facelo-:- as 
fontes árabes e todas aquelas, 
as máis importantes da época, 
que se refiren unha e outra vez 
ao reino da Gallaecia, porque 
tal referéncia non era entendí, 
da ou simplesmente non convi
ña na construción histórica da 
nova e puxante Castela. 

CRÓNICA 

O realismo máxico da pintura atlántica. 

Da G~llaecia é negada tamén .a . 
sua diferénda sueva, frente aos 
godos .que ocuparon outras par, 
tes da península., ou o seu ca, 
rácter de reino cristián sobran, 
ceiro frente a Al Andalus. No, 
gueira fa¡ unha curiosa cita do 
título de roáis de vinte obras de 
Sánchez Albornoz', que porme, 
norizan to.dos os reinos cris, 
tiáns da época e entre as que, 
de modo significativo, non 
aparece nen unha vez mencio
nada Galiza, ainda que si ryite, 
radamente ¿\stúrias, León, Bur, 
gos, etc. Nogueira tampouco 
dubida en afirmar que "o nivel 
de fantasi-a 
incorporada 
á Crónica de 
Castilla re, 
sulta asom, 
broso". Non 
é necesário, 
en todo ca, 

A crise 
finisecular 
do XIX teria 
propiciado so, que insis.: 

tamos nesta nos 
reseña en re, .ideólogos de 
feréncias que Castela un 
m@.llor en, . 
contrará o salto atrás 
leitbr no de nada 
prÓprro arti, 
go. 

Só cabe pe , 
dirlle a-ca, 
milo No , 

menos que 
sete séculas. 

gueira que mellare- alguns pro
blemas de síntese que ás veces 
enredan innecesariamente ao 
profano, talé o caso -da enu, 
mera.ción de reis, ~ que conti, 
nue con este labor que reabre 
e ex.rende unha liña de inves, 
tigación e divulgación histórí, 
ca urxente. Nengun pensa
mento sobre a Galiza actual, 
nen nengún proxecto de futu, 
ro, pode set indiferente a esta 
análise. • 

M.V. 

A través de dúos voces, a do propio artista -qu~ narra en primeira persoa os aconte
cementos fundamenta is da súa vida- e a do autor, .o profesor Antón Castro, entramos 
na paixonante aventura de Laxeiro, quizais o pintor que mellor definíu as transforma
cións estéticas de Galicia no século XX. 

NA MESMA COLECCIÓN 

X ERAIS 

A INVENCIÓN DUN MUNDO 

Antón Castro 

~~ 
-~~ 

OS VELLOS OFICIOS 
. Xosé Vázquez Pintor 

FU X IDOS 
.Juan Noya 

\ 
. \ 
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canta de libros 

Colección Breviarios 
de Laiovento 
Tres títulos inauguran a colección Bre
viarios de La iovento: De Breogán aos 
pinos, de Manuel Ferrei-~ 
ro, unha revisión e ; ~ . 
¡estauración do tex- \.• :> ,~\';".:.: ~:~ . 
to d_o himno galego ·' a __ _ 
tal como o concebiu ,. ·a: · 
Eduardo Pondal xa 
pt1blicaqa previamente 
nesfa editorial; Hong ' 
Kong, camiño de vol- \ 
ta, de Xúlio Rios, fala ; ~.<i.t<'!'!!:-- - .. 

da recuperación da so- ,' ·· ñ~S_r~~ª~·-
berania chinesa sobre · .. ~~~'°-~ · ·· 
esta cidade e, por últi- ,. --•.;,."i- · 
mo, tamén do mesmo · ~<> · 

autor, China, a próxima ; .' { • 
s¡¡perpoténcia, que trata \ I 

· a estratéxia da modemi- Í 
zación da república asiáti- 1 

ca. Os libros saen nunha edición de 
· peto. t 

Margado 
de Ramón Loureiro 
O xornalista Ramón Loureiro estréase 
na narrativa con Morgado, unha nove
la breve que descrebe o mundo de 
Miguel López de 
Somoza, mar
qués de Escan
doi e ex traba
llador de aste
leiros. Este per
sonaxes resíste
se a non vivir 
como os seus an
tergos ti:obles ain
da que lle traerá 
problemas na so
ciedade actual. A 
novela, en Ediciós 
do Castro, está conce-
bida para facer sorrir ao leitor e amasa 
a admiración de Loureiro po1o ferrolán 
Gonzalo Torrente Ballester. • 

Viaxe aos primeiros 
anos da postguerra 
O libro de relatos As armas delicadas 
do escritor de Betanzos Estro Montaña 
sitúase nos primeiros anos dé!- postgue, 
rra e, predominan- · 
do a 
dimensión hu
mana, cónta as 
vivéncias dos 
maquis galegas. 
Matanzas, cár
ceres e exílio 
aparecen conxu
gados coa tenrura 
e o amor nestas 
dez histórias. Non . 
esquece o autor a 
lembranza de Fou
cellas ou ao avia
dor de Ourense que 
intentou abrir un CO< 

rredor até Lisboa para salvar a 
membros da resisténcia francesa 
durante a q Guerra Mundial.• 

Comparativ~ ~~ 
situación en Irlanda e 
Euskadi . 
A colección Sediciones da editorial 
basca lru publica nun 
mes·mo libro dous 
textos que afondan 
n9 problema 
nacional basca.e 
irlandés. 'El IRA y 
la paz en Irlanda do 
ex preso republicano 
Danny Morrison é o 
primeiro dos textos 
que se centra na história 
recente desde a partición de Irlanda. 
Los conflictos irla,ndés y vasco: análi
sis comparativo está escrito por Firn 
Rodríguez Bomaetxea, profesor da 
Universidade do País Basca. t 
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Para sermos 
~ nos mesmos 

Título: Fumareu. 

Autor: Xurxo Souto. 

Editorial: Xerais. 

A colección "Ferros" vens-e ca
racterizando por ser o espazo 
editorial que Xerais reserva ás 
novas voces e os seus contidos e 
formas: Elevado propósito que 
dignifica, porque a causa é arris
cada abando, que os tempos ·non 
están como para acometer aven
turas cando a mesma Adminis
tración Autónoma (eufemismo 
de Xunta de Galicia) está a co
mer máis de un cuarto ( eufemi
so: 25%) da colleita editorial 
con edicións necesárias (ás ve
ces), hipócritas (a maioria) ou 
totalmente desnecesárias (outra 
maioria, entre propaganda polí
tica e atentado cultural); o pa
gámolas nós, que os señores de 
San Caetano o que fan é admi

·nistrar os cartas que previamen-

Xurxo Souto. A IGLESIAS 

te nos foron expoliados. T erro
rismo cultural. Caciquismq de 
parvulário. G licia, T erra Uni
ca.' Aquí seguimos tendo que 
meter ruido para que alguén es
coite o compás da melodía. No 
que respeita á promoción cultu
ral, xa non é que non se avanza
ra desde a morte de Franco, hai 
un incontíbel afán en agachar.as 
causas e se non ceibamos o pei
to motreremos de angústia, au
to-ódio e provincianismo casca
.ri lle iro. Así que que ningu'én 
nos cale; que lles importa a eles 
quen inventou o futbolín se son 
secuaces de bingos? Non nos en
gañemos. 

Xurxo Souto xa berrara contra 
toda esta "repunáncia" desde A 

tralla e ·a arroutada, curioso li
bro do 1995 (mesma editorial) 
onde ficaban sentados os presu
postos da ética bravú. En 23 "to
kes", epílogo e istruccións de 
uso, esfollábanse diferentes as
pectos da realidade cotiá nos 
que non reparamos por conside
ralos óbvios. Como o toke do 
futbolín. Cultura popular na que 
medramos, vivimos e infravalo
rizamos porque non chega made 
in USA, Madrid ou Tokio. Cul
tura que facemos nós sendo GO-

mo somos. Pe seguro gue a.roáis 
de un lle parecera curioso que 
aqueles tokes, agora estalos, se
xan considerados literatura. Só 
teñen que ler para des_embum~r
se. Concedemos que as formas 
son un tanto peculiares, pero 
non por iso merecen lume; ·con
cedémoslle a A tralla todo o seu 
carácter .de manifesto. E todo o 
que se queira. O conto é que 
Xurxo Souto contou o que leva
ba dentro, e fíxoo con forza, 
soubo abrir o seu sentir eficaz-
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mente nunha escrita novidosa, 
atractiva e valente. Quedaba sa
ber se ia ficar en simples marii
festo puntual. 

Os trece estalas de Fumareu 
confirman que sabe con.tar his
tórias, pervive o carácter de ma
nifesto porque é imprescindíbel. 
Segue habendo un diálogo flui
do co leitor, f'.umareu débelle 
moito á oralidade, .á fórmula tra
dicional do conto, pero con 
máis intimi-
dade se cabe: 
desde o ini
cio, o autor 
díríxese ao 
leitor nun 
"Manifesto 
urxente" que 
contén as 
claves nas 

Xurxo Souto 
atopou unha 
novidosa 
fórmula 
que dará 
mellores 

qu~ se van 
desenvolver froitos en 
os diferentes canto sexa 
"Enkon tros 
brutais". A asumida 
bru talidade 
pode aseme
llarse moito á 
que prendeu 
en Pedrayo, 
Risco ou 
Cuevillas 

asua 
potenciali ... 
dade. 

cando puxeron os pés na terra. 
Pero isto é máis conativo, bús
case máis a complicidade do lei
tor desafiándoo a mirar dentro 
de si, arredor, e en calquera 

,. tempo. É unha proposta lúdica, 
ben distinta da seriedade con 
que se tinxe cada lección da Xe
ración Nós. Mención especial 
merece o vocabulário: as esco
llas léxicas están vinculadas á 
chamada estética bravú e quen 
precise máis información achará 
de moita utilidade o epílogo (a 
modo de glosário) de A tralla, 
como primeira información di.
gamos que é peculiar1 moi direc-

ANOSA TERRA 

to e mesmo anovador. Iso si, ha
bendo tensión, paixón, o ton é 
bastante máis reflexivo en Fu
mareu e as histórias están me
llar construidas. Vemos xa un 
proxecto: a primitiva expecta
ción debe trocar en atención. 

Un dos atráctivos roáis notórios 
radica nos temas. Agás unha 
personaxe, todo o contado é re
al. De aí deducimos unha -clara 
queréncia por relatar esas histó
rias desa xente vulgar e anóni
ma, pero que co seu vivir escri
biu páxinas heroicas. Moito de 
epopeico e moi agradábel, por 
fin alguén repara! Hai especial 
preséncia do mundo do mar 
-"Eu nacín en Corme, crieime 
na Coruña, casei en Noia, vivín 
no Gran Sol. De onde son?"-, 
dun mar distinto ao das enciclo
pédias porque está batizado con 
nomes galegas, o que empre 
deberon levar e nos roubaron. 
Pero a Galiza do interi r tam 'n 
e tá presente, inclusive no mo
mentos menos agardados. Evi
dentemente o clima móve e en
tre o libro de rota, o diário de 
bitácora, o relato de viaxe , o 
manifesto e me mo o ensaio 
-non se esquenza a valía da 
análise sociolóxica. Nen que di
cer ten que tamén hai música 
de fondo. 

O trasno das letras enquedellou 
algunhas, pero iso non embaza a 
frescura, presta ben ler este Fu
mareu; ainda que alguns estalos 
xa foran publicados, relense con 
solaz. Xurxo Souto atopou unha 
novidosa fórmula que dará me
llores froitos en canto sexa asu
mida a sua potencialidade. 
Agardemos que conecte ben co 
público preferentemente novo a 
que se dirixe. Necesitámolo. t 

XOSÉ M. EIRÉ 

111 
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Forza 
en directo 

Título: ¡Has bailar!. 

Autor: Muteenrohi. 

Editorial: Zourpa Records. 

Se Mute~ nrohi aparecesen no 
panorama musical galega hai 
cousa de vinte anos, diríamos 
que estabamos ante un grupo 
de folk-rock consolidado como 
tal, xa que neste seu segundo 
disco amasan con soltura esa 
fónnulá máxica que lles permi
te facer Cla súa música un pro
ducto doadamente ensamblado, 
dixeríb.el na contundéncia do 
s~u toque, o cal permite valorar 

\ ~écnicarn ente aos oito músicos 
da formación coma bos ínstru

, mentista~ en directo, xa que en 
tá'l situación foi gravado o dis-

Yco, dun:ha única toma, sen- a 
menor trampa nen cartón, úni
camente -caby supor- n as pos
teriores mesturas que equilibran ' 
a variada instrumentación; polo 
demais, ? grupo-.

1
ourepsán pode 

-i---
1 
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presumir de non terlle medo ao 
directo, xa que ademais n esta 
ocasión contaron cun técnico 
de son moi cualificado: Miguel 
Domínguez, que no rexisto des
ta actuación, a pasada primave
ra no T eatro Principal de Ou
rensé, deu er:i extraer do grupo 
canto de positivo posuen musi
calmente. Unicamen te , má is 
unha vez, comentar a sempiter
na eiva da percusión, limitada, 
como comeza a ser xa algo esce
s i vamen te habitua l , ao máis 
simples e rotinário chi s-pun . 
Agardo que algun día, a inda 
que sexa á forza de comentálo 
nestas páxina , a situación mu
de, e os mú sico galegos se 
prantexen o son, neste caso da 
batería, como algo a traballar 
e n tanto cuidado como ca l
quera outro instrumento, con 
sonoridade e mundo própios, e 
n n como imple "parcheo". 

Per , mália todo o antedito, -e 
aquí e tá a outra cara da moe-

Ritmos latinos 
desde Barcelona 

Título: Dale dtmo 1• 

G~upo: T exaco. 

Editorial: Ido Records. 

Dalle ritmo á vida é o estr ibillo do 
pr ime iro single ademais do Lema que 
resume o novo traba llo de Texaco, 
un grupo que nasceu en Barcelona 
hai cinco anos e que, desde aquela, 
levan combinando es tilos musicais 
até chegar_aGs r itmos la tinos des te 
disco. Desde logo que neste traballo 
xa non quedan influéncias dos gostos 
do grupo no ano 1992: Motley Crue 

da-, Mute snrohi chegan ao pa
norama da .espécie cando os bre
tóns Gwendal xa están consoli
dados - nome-
ad amen te no· 
presente ve-
rán- coma 
gr up o mái s 
que estábel no 

"áme to do 
mentado esti
lo f olk-rock, e 
porén, o gru
po o urensán 
non fai senón 
confirmar, co
as suas boas 
formas iso si , 
que a via se
gue a ber ta, 
aporta ndo 
eles as suas fa-
cultades. Des-

Has bailar! 
é tamén 
un disco 
que vai 
consolidan .. 
do un hábito 
na música 
folk galega, 
_o de temas 
cantados. 

de a "Introducción" que abre o 
disco, pasando por un tema co
ma "O chan do souto" ou en 
menor medida "!taca", a grava
ción está salfer iada dese folk 

conta de discos 111 

ou Gun & Roses; de aí un nome 
estadounidense como Texaco. 
Agora optan polo bailábel como 
no t mas Dale, ritmo ou Ay caray, 
que xurdiron dunha viaxe a San to 
Domingo. Monica Mateo pon a 
voz e tamén toca guitarra, piano 
e compon alguns temas, Carlos 
Garcia é o bateria ainda que 
tamén lle dá o baixo e á guitarra 
e Cario Forteza toca a guitarra 
desde hai máis de dez. anos. 
Azagra, o debuxante de Pedro 
Pico e Pico Vena, é o autor da 
portada. + 

Namoradas de 
David Bowie 

Título: Eight arms to hold you. 

Grupo: Veruca Salt. 

Editorial: O urpost Recordings. 

As mulleres que se aqican á 
música están cobrand'Q 
protagonismo ainda que se 
fosen subst ituídas por homes 
ter ian máis apo io das 
d iscográ fi cas\ 
Probabelmente ese é o \;aso 
das Veruca Salt, que, 
pase niño, vanse colando en 
todo evento de rock que se realiza 
polo mundo: neste mes de _Agosto en 

eléctrico e marchoso, con lenes 
filigranas instrumentais inclui
das, que, iso si, fan do grupo un
ha formación atractiva para o 
que pareceron n acer, o directo. 
Pero tamén hai temas de acougo 
-'~Vol ve"-, unha versión un 
tanto "chapuceira" do · eterno 
"Carmiña Carme la", ou únha 
interpretación en clave antigo 
Festival de Benidorm dún poe
ma, que merecería mello~ sorte 
por ser quen é o seu autor: C.E. 
Ferreiro. -

Pero "Has bailar!" é tamén un 
disco que, coma a lgún ou-tro 
neste verán, vai consolidando 
un hábito pouco extendido até 
agora na música folk galega, cal 
é o de temas cantados. Pouco a 
pouco, semella que os grupos 
van decantándose pala procura 
pe textos e voces cosque dar vi
da ao noso idioma. Que non de
caía a teima. + 

X.M.E. 

Portugal e tamén no festival de 
Benicasim. Eight arms to hold you 
(Oito brazos para darche unha 
aperta), o traballo que están 
apresentando, non é tan redondo 
como o anterior American Thighs 
pero seguen coas claves de tenrura 
máis gu itarras. Neste grupo 
estadoun idense hai un bateria e un 
baixo pero son N ina Gordon e 
Louise Post quen compoñen e 
aporrean as guitarras ademais de 
prestar as suas voces adolescentes ao 
proxecto. N o disco, como indica o · 
t ítulo, falan do amor que lles sobra 
con humor, ironia e, ás veces, con 
melancolia, mentres as suas vivénc ias 
teñen de fundo a David Bowie como 
contan nun dos reinas. + 
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Teatro popular en 
homenaxe a Marcial Su8.rez 
Allariz lembrou ao autor de 
O -acomodador e outras narraciónS-

-0- E. FERNÁNDEZ 

O 19 de xullo celebrouse en 
Allariz unha homenaxe a Mar
cial Suárez, escritor alaricano 
mor.to hai pouco me11os dun 
ano. Como nas grandes ocasións, 
o pavo de Allariz vestiuse de ga
la e rebordou a cunea das expec
tativas. A cousa comezou cunha 
conf erenci~ na Cas~ da Cultura 
na que participaron Antonio 
Blanco, concelleiro de Cultura; 
Anxo Quintana, alcalde da vila; 
C. Orellana e Jesús Oia, amigos 
do Marcial; Marcos Valcárcel, 
escritor e ensaísta; e Alfonso 

-García, sobriño do homenaxea
dó. Os conferenciantes resalta
-ron as diversas faciánas da-perso
naliaade do Marcial e non afo
rraron agasallos laudatórios para 
a sua figura e a ua obra. No con
xunto das semblanzas sobresai
ron o novelista, o contista, o au
tor dé teatro, o tradutor, o. hu
manista, o filólogo meticuloso, a 
memoria prodixiosa, o polemista 
contundente, o militante comu
nista e·o home do sentido do hu
mor tan propio, que ben podía 
levar o seu nome .. 

Algúns dos conferenciantes fala
ro n da inxustiza comet ida co 
Marcial e do lugar de privilexio 
que lle corresponde polo seu li
bro O acomodador e outras narra
cións no panorama da ·literatura 
galega; opinión q~e cada dia so
mos máis os que compartimos, 
sen que nos cegue a comun pro
cedéncia alaricana, _a amizade ou 
as veleidad es clasificatórias. 
Contos como "O desertor", "Un
ha vid iña descansada", "Unha 
caixiña branca" ou "Un h ome 
que sabía de case que todo", por 
citar alguns, reforzan este xuízo e 
afastan calquer dúvida. · 

A homenaxe continuou ás doce 
da noi te cunha festa teatral am
bul:;mte baseada en varios contos 
de O acomodador e representados 
case todos nos mesmos cenarios 
onde transcorren na obra. Trinta 
e tantos actores alaricanos de d i
feréntes xeracións e dirixidos por 
Xián Bobillo fixeron un.ha de
mostración de teatro popu lar 

que deixou engaiolados a cantos 
puideron preseq.cialo. Disfarza
dos de época, ds actores meté-

-ronse tan de cheo na pel das per
sonaxes reais retratadas no libro 
que lograron transportamos ao 
Allariz daquela sen abandonar o 
de agora. E é que aparte de docu-

- mento social dun tempo e dun 
pavo, válido universalmente, eu 
diria que hai un xeito de ser ala- · 
ricano que o Marcial captou co
mo ninguén no seu libro e que 
segue incólume ao paso do tem
po. "A fonte da barreira", "O de
sertor", "Xogos prohibidos", "As -
cen caldeiras" e "O acomodador" 
cobraron vida e puxéronse a an
dar como se onte e hoxe fosen 
categorías temporais sen sentido. 

A apoteose final púxoa o canto 
que dá título ao libro,_ represen
tado no que queda do que fara 
Cine Vila Pena, lugar onde 
transcorre o canto e onde trans
correron outras películas que 
non saían na pantalla e estaban 
protagonizadas por artistas alari
canos que traballaban n o gali
ñeiro. Logo, a xente congregouse 
na Praza de Abaixo e rubricou a 
gran xornada vi~ida cunha longa 
e agarimosa ov(!ción aos artífices 
do teatro e ao escritor alaricano. 

Os que tivemos a sorte de coñe
cer ao Marcial, e sendo el un h o
me de teatro, sabemos que xul
garia esplendido o resultado e 
acabaría coas maos esfoladas de 
aplaudir a sabedoría teatral de
mostrada pola sua xente. T amén 
sabemos que o seu humor lle 
permitiu andar entre o público e 
escacharse a rir coa representa
ción dos seus contos. E senón xa 
-veredes como na próxima ed i
ción de o acomodador aparece 
un novo canto sobre a festa tea
tral ce-lebrada na sua memoria. 

Das duas ás oito da madrugada, 
un fardel ·de tunantes continua
mos coa hornenaxe e acabamos 
de maitines dándolle unha sere
nata ás morixas de clausura do 
convento de Santa Clara e zam
pando duas empanadas de carne 
recén feítas que mercamos nun 
fo rno. E o Marcial connosco-. + 

.. 
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Delmi Alvarez, un fotoxomalista na diáspora 
Expóñense na Casa das Artes de Vigo ~s suas fotografüis des<;le 1983 

-0- !ViAR M~TO 

Foi reporteiro d~ guerra nos Bal, 
cáns a principios dos npventa. 
Viaxou por todo o mundo para 
retratar aos Gal.egos na diáspora. 
Agora, tras moitos anos de inten
.to o Cqncello de Vigo recoñéce, 
lle o seu labor e déixalle expó~ a 
súa .antoloxía fotográfica na· Casa 
das Artes. Este vigué's de nace, 
mento c.onsidérase republicano 
ante todo e cidadán _do mundo. 

Delmi Álvarez retrata a socieda
de paseniño, sen pausas. Pódese 
dicir que as suas imaxes xiran ao 
redor da cónfrontación autorida
de versus pobo. De aí que os con-

- flitos sociais, a represión, a guerra 
e a emigración sexan os pilares 
da súa obfa, na que ou ben se de
canta polo dinamismo na com
posición .ou ben polo estatismo 
para itlar o ·acontecemento ou 
persoa e enmarcalos no seu con
texto. Recén estreada a exposi
ción, Delmi ainda anda a traba; 
llar nela. A súa tenda desplégase 
no segundo andar da Casa das 
Artes, nun cuarto totalmente 
bránco no que corta e pega a 
atribución e explicación de cada 
foto. Un traballo, que en teoría, · 
el non debería realizar. As persia
nas nesta sala están baixadas e. as 
fiestras totalmente pechas. 

Se cadra, se fóra extranxeiro ha; 
bería alguén axundándoo. Ao 

pergun.tarlle se e.se tí-aballo non 
o debería facer outra persoa sorrí 
con cerra ironía. · Cavila unha 
resposta e só acerta a prohunt.iar 
un "non me poido queixar". 

Os iníc-ios 

Para entender porque ·este foto- . 
documentalista colleu a cámara, 
ternos que viaxar ao pasado re
cente de Galiza, cando as mani
festacións do sector naval é d01.,1.
tros .obr.eiros asolagaban as ruas. 
Precisamente, Delmi lembra 
aquel día no que os grises lle pega
ron nunha manifestación ao seu 
pai, traballador de Citroen. Esta 
inxustiza animouno a retratar a 
represión e á sociedade galeg~· en 

xeral. Así iniciou a súa ~daina 
polos principais xomais galegos: 
A Nasa Terra, Diario de Galicia, 
La :Voz de Galicia. Esta exposi
ción, por suposto, ten cabida para 
as lembranzas. E o símbolo esco
llido foi a súa primeira foto na 
prensa: a dunha .avioneta que 
quedou sen gasoliña e aterrou na · 
praia viguesa de S_amiL Mentres 
que o fóra de campo garda en se- -
gredo a· anécdota da iihaxe: como 
un garda lle impedía facer a foto. 

Os seus inicios como fotoxoma-
l is ta p.lasman o asoballarp.ento 

. do povo polas autoridades:· ima
xes con forza, · din~micas, de con
flicto, que lle valeron o prémio 

.FotoÍJress en 1987. Prémio que o 
colocou, xunto á participación 

- na Fotobienal de Vigo no 84 e 
no 86 como un ·dos mellares fo
toxomalistas galegas .. De aí, que 
Delmi lle brinde a antesala da 
mostra a aquelas súas primeiras 
fotos que nun~a puideron ser pu
blicádas na prensa por mor da 
censura. E de todas esas imaxes, 
unha sobresae como predilecta: 

·a que retrata uns traballadores 
do -asteleiro Ascón que, encapu
chados, apresaron un catamarán 
no 1987 .. Nela captou o momen
to decisivo co beneplácito dos · 
protagonistas que ollán directa
mente ao obxectivo. Nun prin
cípio esta ía ser a escollida para 
encabezar a exposición. Sen em
bargo ao final a elexida foi a da 

avionera. "para que non digan 
que son conflitivo. 

A disposicLón das imaxes na 
mostra non é cronolóxica. De 
feíto das suas primeiras fotos sal-' 
tamos ao último. traballo, o dos 
meniños da rua en Brasil, reali
zado o ·ano pasado" Personaxes 
como un neno esnifando cola ou 
uns matóns aparecen. nunha to
ma frontal, q':le se repite ao lon
go de toda a mostra. Unha toma 
frontal, para poñer ao lector an
te unha imaxe de maneira neu
tral, pero con honestidade ante a 

. denuncia dun problema impor
tante: o desamparo e a violencia. 

A restantes fotos da serie dos me
niños esperan saír do prelo nun 
libro. O autor lembra como in
tentou facer unha exposición só 
con estas fotos. Sen embargo, e a 
pesar de dar "mil voltas no Con
cello", non o conseguiu. Co- ma
terial da Guerra dos Balcáns, pa
soulle igual. O Concello de Vigo 
negouse a expoñelo, a pesar de 
ser unha información de primeira 
man deste reporteiro de guerra. 
Cando se íle pergunta a Delmi a 
causa das negativas das institu
.cións, só acada a encoller os om
bros e a augurar~ siléncio. 

E ·moi vencellado ao nacionalis
mo nos Balcáns, para el, está o 
nacionalismo galega ao alegar 
que "o problema reside na sacie-

-.. · MALiA.A.MiÑA Có.MPl.E~ 
· ;·-8JO~UQON IDEOLOXIQ\1 HAN
,". TtNOA'QJEL.A PQE.M\~INl\ 

r C.\AL'. $t'R\/(Q.A €.STE. M,V,NiCiPIO~ 
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dade galega, que non quere ad
m iti'r o pasado. Agora, hai un 
espertar do asoballamento, da 
colonización, empezamos a ter 
unha cultura". Para este foto,do
cumentalista, o maior problema 
en Galiza radica en non sentir
mos galegas ao non empregar a 
língua como identjdade. 

A di_áspora galega 

Este neto de emigrados a Cuba 
denúncia como esta· colección, 
Galegas na diáspora, nunca rece
beu nin o respaldo social nin o 
do governo . 

A ollad~ de Delmi, no tema da 
emigración, tamén é de denún; 
cia ... "Cun ollo po to obre todo 
na morriña -da que, segundo 
el- moitos político se e tán 
aproveitando". Viaxar por tocio o 
mundo na bu ca dos emigrantes 
galegos1 fo¡ unha idea que nasceu 
tras falar con Valentín Paz An
drade. Os dados e enderezas che; 
garian despois através das guías de 
teléfonos, amigos, anúncios n 
meios, faxes, etc. 

As fotos que máis chaman a 
atención dentro da série Galegas 
na diáspora, son as recollidas 
nun psiquiátrico de Bos Aires. 
Sen esquecer as outras fotos nun 
~eriátrico arxentino no que o 
soño de El dorado aparecía difu
minado nas enrugas dos vellos .• 

Unha mostra 
exaustiva 
das colabora .. 
cións 
de Xosé Lois 

';;, E?n A Nosa 

·~ "· . ' ~. 



ANOSA TERRA · G~~O 7 DE AGOSTO DE 1997 • N2 790 27 

1' 

OPtNIÓN 

O DRAMA DO MERCADO CINEMATRÓGRÁFICO·GALEGO 
OU O CASO DE TRES PELÍCULAS QUE CASE N.INGUÉN· MIRQU 

¿Que tal se as nasas livrarías non poideran .ven, 
der libros galegas? ¿E se só poideran vender tra, 
ducións norteamericanas? ... Por fortuna, pre, 
guntas tan elementais non necesitan resposta 
porque a situación non chegou a tal. Sen em, 
bargo, cambiando os libros por películas, tales 
cuestións xa teñen unha resposta máis compli, 
cada, alarmante. 

Coido que pasou desapercibido, ou cando me, 
nos tivo moi escasa repercusión mediática (que 
é como estos temas acadan a súa dimensión re, 
al...) o feito de que entre o 30 de Maio e o 3 de 
Xullo pasados, tres filmes con algún grao de 
compoñente galega, asomaron ás pantallas do 
noso país. Preciso o de "compoñente" no sens.o 
de que ben pola orixe dos seus directores, dos 
seus repartos e cadros técnicos, ou ben pola súa 
temática, entrarían nunha clasificación aberra 
de producción propia ou en colaboración coa 
industria española. Ben é cerro que, lamenta, 
belmente, ningún dos tres filmes se exhibíu na 
nosa língua, pero para o que expoñemos aquí, 
case é o de meno ... 

Fo ron A lenda da don.cela , do vigués Juan Pinzás, 
que dispuxo de cinco copias; Dame algo, do co, 
ruñés Héctor Carré, con dúas; e Sabor latirw, do 
madrileño Pedro Carvajal (profesionalmente 
moi vencellado con Galiza), que só tivo unha. 
O primeiro carecía de actores propios no repar, 
to principal, ainda que a rodaxe transcorreu na 
súa grande parte por terras ourensáns (no xa 
lonxano 1994), pero nos dous restantes comci, 
día o protagonismo de Nancho Novo xunto a 
varios secundarios galegas, se ben filmáronse fó, 
ra do país na súa case totalidade. Seguindo co 
recomo, atopámonos con que o público coruñés 
tivo oportunidade de mirar os tres, mentres o de 
O Ferrol estivo a velas vir. .. Entre medio, vigue, 
ses e ourensáns accederon só ao de Pinzás, que, 
dando as restantes cidades galegas con dous, 
ainda que indistintamente. 

Con estos datos non pretendo invitar 'aos lectores 
a resolver un xeroglffico ou a xogar ás adiviñas. 
Detrás deles agáchase unha circ~tancia dramá, 
rica para a o futuro da .nosa cinematografía. O que 
e vén advertindo d~de hai anos, repítese teimu, 

damente como empeñándose en confirmar o que 
semella un problema histórico sen solución: que o 
cine galega está condenado á inexistencia se non 
controla os mecanismos do mercado e non esti, 
mula a súa coordenación. Producción, distribu, 
ción e exhibición deben, teñen que, estar baixo a 
idea común de protexer aos productos propios. 
Non entender isto é mirar cara a outro lado e re, 
nunciar desde unha cultura diferenciada e amea, 
zada coma a nósa, a unha clave de futuro: o au, 
diovisual, que tén nas longametraxes a súa ban, 
deira, o motor que tira do resto. 

Insisto en que os filmes do caso quizáis non se, 
xan os máis indicados para fundamentar outra 
teoría a prol dun cine propio (incluso a ctítica 
amosouse particularmente severa con eles), pero 
anótese que é a primeira vez que nun século de 
cine en Galiza se produce unha circunstancia se, 
mellante, que das 110 pantallas urbanas do país, 
en termos relativos seis delas estiveron ocupadas 
con productos "galegos" na semana do 30 de 
Maio 6 5 de X uño .. Nun sector exhibidor férrea~ 
mente controlado polo "amigo" norteamericano, 
ese feito ata semellaría un trunfo. Pero non é así · 
nen moito menos. O "test" foi un fracaso. 

Pódese argumentar que algo SefQ.ellante. xa ocu, 
rrira a comezos de· 1990 coa estrea de Sempre 
Xonxa por todo o país, pero o caso do filme de 
Chano é moi puntual xa que os seus compañeiros 
de viaxe naquel entusíasta experimento vigués 
do CineGaliza en novembro de 1989, que foron 
Continental é lJrxa, ainda tardarían en presentar:. 
se despois ao público galega e de xeito moi discu, 
tíberNon houbo coincidencia nas pantallas. 

Deixando á marxe a produción de longametra, 

MIGUELANXO 

FERNÁNDEZ 

'Ousecrea 
un ha 

Distribuidora 
Nacional galega 
e se estimula o 

sector da 
distribución 

autóctono, ou o 
naso cine, o cine 
feito en, con. ou 

por galegas, 
estará 

condenado ao 
silencio" 

Un intre da rodaxe da película Urxa. 

xes (producir para televisión é causa ben dis, 
tinta), eido sobre o que existe xa a ide.a moi 
clara de que non se pode orientar só cara o 
mercado interior se o que queremos é competir 
(ao marxe da cativeza intelectual que repre, 
sentaría a tese contraria, económicamente se~ 
ría unha operación ruinosa, de non situarse 
nunha banda inferior aos 50 millóns de pese, 
tas, con- aporte institucional e con niveis de 
calidade preto do cine de "res.istencia" ou al~ 
ternativo ... ), os dous apartados restantes, a dis, 
tribución e a exhibición, invitan a reflexionat 
á vista do acontecido. 

Os tres filmes tiveron por madriñas a dúas dis~ 
tribuidoras multinacionais, ás que lle son moi 
necesarias as licencias "españolas" para logo ac, 
ceder as licencias norteamericanas. Polo tanto 
son as máis xenerosas á 'hora de anticipar cartas 
na prodt,1.cción en concepto de merca de dereitos. 
Dame algo, caeu nas-máns. da poderosa United 
Internacional Pictures, mentres A lenda da don~ 
cela e Sabor latino pasaron a Líder Films, empre, 
sa de recente creación e con importante partiCi~ 
pación de Antena 3. Considerando que alome, 
nos os dous primeiros tiveron bastantes dificu}, 
tades para atapar colocadores na pantalla, a 
causa xa tén o seu mérito. Sabido isto, queda 
claro que o seu suposto interese nestes filmes 
(coma en case toda a producción española) re, 
mata coa merca das licencias ( agás da improbá, 
bel sorpresa de bós ingresos por venda de bille, 
tes, que de ser así ata Hes servirían para acadar 
licencias suplementarias según o sistema artella, 
do polo Ministerio de Cultura}, e nen van facer 
un esforzo .promocional nen van a loitar por co, 
localas nas salas cando teñen á espera productos 
multinaciona_is máis n;~~ables. Se acaso accede, 
rán a presentalas na temporada baixa, nos pio, 
res· meses do ano para a exhibición, xustamente 
·entre finais de Maio e mediados de Xullo, como 
(non é unha casualidade) foi o caso. Ou se crea 
unha Distribuidora Nacional galega ou se esti, 
mula o sector da distribución autóctono, ou o 
noso cine, o cine f~ito en, con ou por galegas, 
estará condenado ao silencio ... 

O da exhibición é outro drama. En Galiza, co~ 
mo no Estado, como en case toda Europa, a ex, 
hibición está cautiva das multinacionais ou dos 
grandes circuftos de implantaéión estatal, xeral, 
mente participados polos norteamericanos bai, 

· xo modalidades moi sutís. Esa é a razón última 
pala que os tres filmes resistiron pouco en car, 
tel, non chegaron a moitas das nó'sas eidades, 
apenas tiveron repercusión publicit'aria' e por ri~ 

\ 

ba, seguramente asomarán nas vindeiras semáns 
a unhas poucas das 33 pantallas das nasas vilas 
e pobos. As causas son moitas e variadas, pero 
no fondo os propios exhibidores carecen de 
control sobre a explotación do producto, que en 
boa parte decídese desde os despachos de Ma, 
drid. Outra causa é que o público non Hes pres, 
te atención, algo que en todo caso debe candi, 
donarse tamén á escasa ou nula promoción dos 
filmes, feíto que os sitúa en condicións de in, 
feriotidade frenre -ao filme multinacional. 

Á vista disto ou se estimula a 'creación dun sec, 
tor autóctono da exhibición, con particular 
atención ata as pantallas periféricas (eufemismo 
que agacha a todas as salas ao marxe das gran, 
des cidades), ou o cine propio (ou calquera pro,
ducto dunha cultura diferenciada á marxe dos 
norteamericanos, tanto tén) quedaráse sen o 
canle fundamental para conectar co seu público 
natural. O apontado máis arriba: sería coma se 
as nasas livrarías non vendesenJivbros gale, 
gos .... Asi de negro está o panorama. Crear algo 
semellante a unha--Coordenadora galega da ex, 
hibición, acompañándóa ·de estímulos para a 
creación de novas salas na periféria, potenciar 
os cineclubes e as salas institucionais ou alter, 
nativas, e outras medidas dirixidas a _conter ou 
controlar o avance das multinacionais (pode fa, · 
cerse sen faltar ás normas da libre competencia, 
como xa acontece en Francia e tentan de facer 
outros paises), son urxentes. Pero ~ste é tema 
para outra ocasión. 

Mentres, anótese que unha vez máis e pola cala, 
da, o mercado volveu a dictar a súa implacábel 
~ei, condenando ao fracaso as ilusións e as espe, 
ranzas de tre_s autores, de tres productos, que, en 
disti.nto grao de galeguidade, pretenderoµ 
adiantar un escaño máis na tarefa de facer da 
produción de cine· en Galiza ou ·desde Galiza, 
un labor normalizado e irrenunciábel. Só pensar 
o que lle agarda á pronta estrea da primeira Ion, 
gametraxe de Antonio Simón, A noiva de me
. dianoite, ou mesmo á que pronto é:omezará rodar 
Xavier Villaverde, Adios, entran gañas de cho, 
rar. Hai barreiras contra as que bater sémella 
unha tarefa imposible. Pero non o é. Que refle, 
xionen os políticos, as institucións, o público e 
tamen un sector, que por novo e por mallado 
ten o entusiasmo feble. O fut:uro está no audio
visual, claro que sí, pero mal o teremos se aos 
galegas se nos impide ver as nasas películas. 
Non hai outra, _impónse a acción.• 

MIGUEi ANXO FERNANDEZ é crítico de cine 
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Os chirimbülos perdidos 
Habia moita calor, a outra -tar
de, en Vilagarcia leda de naví
os. Sudaban os poetas e máis os 
profesores. Sudabam· Novoney
ra e Manuel María, García Bo
daño e Bemardino Graña; suda
ba'n Áivarez Cáccamo,· Ramiro 
Fonte e aínda máis, naquel sa
lón do concello onde se reunira 
o Consello Asesor do I Congre
so da .Poesía SJalega. · 

- Ao v~rme alí, entre eles, pregun
toume Xesús Alonso Montero: 

· -¿Xa non sufres o complexo de 
.Polícrates? 

Do"is era unha distinción 
máis este verao a de sen
tarme entre aquel grana

do feixe de escritores da xenera
cián ·de La Noche e tamén da 
posterior á longa noite de pedra. 
Granada e lírica mies. 

Unha distinción máis a engadir 
ás-cinco que teño colleitado den
de que se cumpliu o medio-sécula·· 
do meu inesquencible xornal e 
déstes anacos. Xesús Alonso, o 
meu inxel exéxeta, sabe de sobra 
p xeim que sentín eu ese comple
xo, dende que o analizou psicoso~ 
maticamente Rof Carballo, coma 
característico do espírito galega. 

Ata o punto de que escribin unha 
traxedia, aínda inédita, rubricada 
Aura, ou o complexo de Polícrat.es. 

Coma Rosalíá, temblaba · 
cando unha·dicha, anque 
non fose inmensa, me sor

prendía. Xa que pensaba acle-
. mais que as grarias, anque fosen 
pecjuenas, poden traer desdichas 
supremas. E si pra evitalo, Polí
crates, o tirano de Samos, .... guin
dou ao mar o precioso anelo que 
era a súa máis valiosa alfaia, no 
meu caso sería algún dos chirim
bolos -que asegún decía Mari~ 
sol, a miña veciña de Trevon
zos- acababan de outorgarme. 

Habia moita calor, a véspera do 
Dia da Patria, en Vilagarcía le
da de navíos. Sudaban de aban
do Lucho Bauza Brey, Xosé Ra
món Fandiño e máis o alcalde, 
no acto de descubrir a placa 
conmemorativa da impresión 
de Cámaros Verdes, hai cin
cuenta ?IlOS, naquel taller tipÓ
gráfico de Severino González 
Lazán, vallisoletano de pro. 

.. -

Casi todos os coñcurrentes está-
bamos en mangas de call).isa. Eu 
boteime ás costas a chaqueta. 
No bolsillo do peito dela garda
ba as insignias menores da Me-

dalla -Castelao e da de Ouro da 
cidade de Santiago, pra poñelas
no ollal no intre preciso . Pois 
soio· en ocasións oficiais e pú
bricas deixo de levar nese bura
to da chaqueta, como amuleto, 
o meu berberecho de prata. 

Foi un dos 4 botóns duns zapatos 
' vellos da miña curmán Pacita, 

q1,1e deus a teña na groria. Con 
eles fundou seu home, Ramón 
Diéguez, o creador da Cerámica 
Céltica e da Orde do Santo -dos 
Croques, composta soio por catro 
cabaleiros, tantos como berbere
chos, ou erogues, dispoñía. O 
meu herdeino de meu pai, e sir
veu de inspiración pra o emblema 
da multitudinaria Enxebre Orde da 
Vieira, que naceu celebrando a 
aparición da nasa revista Chan, 
hai trinta anos xa, nos Madriles. 

º
ando cheguei a Santiago e 
quixen trocar o meu vello 
hirimbolo polo áureo 

compostelán _(pra acceder ao pa
lacio de Raxoi e tratar de ver, 
dende os balcóns <leste, a-queima 
da Fachada) notei que me cairan , 
do peito aqueles dous quiloutros 
con que me premiaran este ano. 

C.aíranrrie, de següro, en Vilagar
cía leda de navíos, onde sacara a 

CAMIÑO VdJD~ C0 NG08TQANoVA 

Cantan que as xen.tes dun país do 
norte sabían, por tradición, que 
unha porta é capaz de discernir 
entre o bo e o malo; franquéase a 
aquilq que trae a félicidade e pé
chase ao que anuncia desgracias; 
elas permiten o f>aso das persoas 
de ben e cérranse diante dos 
indesexados. E así foi qµe, cando 
os habitantes deste país se viron 

, forzados a un exilio, o primeiro 
que.recolferon foron as portas das 
súas casas e botáronas ao mar, na 
seguridade de ciue elas ían abrir
lles un camiño de paz e sosego ata 
o acolledor fogar que anceiaban. 

Aqueles homes e rµulleres, 
que se ían para sempre da 
terra dos seus antepasados, . 

embarcaron nas súas naus e dei
xáronse guiar detrás daquelas tá
boas que arrastraba a marea. Es
taban convencidos de que, real
mente, son elas as que fan volver 
ao emigrante, e por iso, ~icían, 
onde estivesen as s~as poTtas es
taría o seu país. Convencidos 
asemade· de que, así como se 
abren en cada casa co amencer, " 
cando a luz se fai dona das rúas, 
e se trancan coa noite, cando as 
tebras inund~ de sombras os ca~ 
miños, tamén habían de levalos 
a un lugar onde nin os amedren- · 
tasen as guerras nin tivesen que 
volver a fuxir. 

Ao cabo de variós días de nave
gación, os peregrinos encallaron 
ri.unha illa, e entón recolléronas 
para poñerllas ás nova.§.. casas 

Unha porta esculpida 

que fixeron I\O que sería a súa 
cidade, que chamaron Reiquia
vik, reconverténdoas así nun 
símbolo de poder e esperanza, 
guía e estandarte de quen as -po-

- súe, como esta da igrexa pan-o
quia! de Loureda, no concello 
de Arteixo; unha igrexa que fo¡ 
reformada sobre outra.anter1or, 

. -da que ~ aí~da se conservan os ar-
cos románicos da ábsida. 

Vendo este templo! maxes
tuoso, ·coas súas mod@rtJ.as 
formas neoclásicas, que 

garda, entre ' ou_tros tesouro's, o 
ret3blo do altar Maior,_ esculpido 
polo noiés Xosé Ferreiro, semella 
que non se corresponde con el a 
simpleza da súa porta, feíta coas 
taboas que dou algunha árbore 
dos arredores; como se o presu
posto da reforma ~e fose en pagar 

canteiros .e escultores de fama, 
que non sabían da importancia 
que ten a porta en todas as casas; 
como s~ a entrada, a primeiia vi
sión e a primeira impresión, non 
tivese importancia, non fose, co
.mo é, ·a primeira luz do que se 
garda dentro dos seus muros; e 
máis aínda nesta que era a casa 
dos fregueses, na que deben mo
rrer os remorsos e as . insidi~s; on
de as xentes do fértil val de Lou
reda, que prevía de hortalizas e 
cereais á bisbarra e á próxima ur
be da Coruña, pedían aos seus 
dev-ocionados de dentro do tem
plo, mellares colleitas, felicidade 
e prosperidade: 

lioubo de ser un paisano anó
nimo, un fregué~, labrego 
sensíbel coas causas da vida 

quen, quizabes como ofrenda 

chaqueta por haber tanta calor. E 
non no coche de quen me 'levou 
a Compostela Marisa, a com
petente xeógrafa, afillada de lgle~ 
sia Alvariño e cunnán da súa -do
na. Con parada en Dimo, onde o · 
clásico poeta de Cámaros Verdes, 
viveu os seus veraos arousáns. 

Aº darme conta da perda dos 
meus valiosos chirimbolos 
quedei polo momento moi 

apeüado e, coma son tan bara
teiro, encargueille á miña mu
ller que lle oferecera cen pesetas 
a San Antonio, para que fixera 
unha das súas mi1agres e me 
apareceran. Mais a miña dona 
díxome que o santo paduano, 
nado portugués, non traballaba 
tan barato, e teria que prome
terHe, polo menos, quiñentas 
pesetas por cada chirimbolo. 

Agora penso que si San Antonio 
me devolve os chirimbolos pasa
riame algo semellante ao que lle 
ocurreu ao tirano Polícrates, 
quen topou o anelo que guindara 
.ao mar, dentro dun peix e que lle 
serviron nun convite. E dese xei
to o complexo que tanto sentía, 
do que me falaba Alonso Monte
ro, fariame sofrir aínda moito 
máis. Anque, xa compridos os' 81 
anos, ¿qué se vai esperar?• 

FRANCISCO A. VIDAL 

contra un ano de sarabias, de 
meras ou chuvias a destempo; el, 
que sabía como, para asegurar ese 
discemimento entre oboe o ma
lo, as portas deben protexerse cos 
amuletos da forza e do poderío, 
como os leóns dos grandes pazos 
imperiais, coa figa, o falo, o cor
no ou o ramo de loureiro que 
aparta o mal de ollo das casas da 
veciridade ou con anuncios de 
boa esperanza, como os ex-votos 
relixiosos que piden a bendición 
para cada rincón do fogar, escul
piu coa súa navalla os divinos 
símbolos da fertilidade e da pros-
peridade. · 

Aí están, medio borradas 
polo tempo, as rosáceas, 
representando a prolonga

ción infinita da vida en cons
tante harmonía co cosmos e o 

· entorno, escudando ao sol cos 
seus raios e á lúa, envoltá no 
círculo do seu luar. Sobre estes, 
xa moi deteriorados, hai <lúas · 
estrelas, a arca ou sagrario, a 
cruz, unhas espigas cubertas de 
verdín, o arco da vellp. borrado 
polos desconchados da pintura 
e a data na que se esculpiu esta 
devota simboloxía; tan ·simple. 
que semella froito da impronta 

· emocional dun artista que lle 
dá máis importancia ao senti
mento sen alardes que ás fili
granas do escultor. 

Evitar que esta porta se siga de
teriorando, é recoñecer a pai
xón de quen a esculpiu. • 

ANOSA TERBA 

Nacho Taibo 

'A literatura galega 
actual está 
domesticada" 

Estou·revi ando Aguila de blasón de 
Valle lnclán e lende o libro Unha 
noite con Carla de Aníbal C. Mal
var. T amén leo Entre dous de Pau
lina Pereiro e Vitória algado 
vou comezar Teatro para se comer 
de Joao Guisán. En ensaio e tou 
con O francés en todos os sentidos 
de Henriette W alter. 

Recomendaria algunha leitura? 

Estou bastante desencantado coa 
narrativa galega polo que reco
mendo un libro de hai anos, o pri
meiro de Aníbal Malvar, Un home 
que xaceu aquí. 

Por que non gosta da narrativa 
galega actual? 

As miñas razóns son probabelmen
te interesadas pero vexo que hai 
unha excesiva presión das edito
riais para publicar libros orienta
dos ao ensino. Os textos resultan
tes son simples e non conflitivos. 
Hoxendia non seria posíbel repetir 
o que aconteceu nos anos 50: pou
co pero variado. Os gasto e a 
modas están domesticado . Por 
exemplo, hai anos alguén dix que 
non habia novela policial galega e 
agora os meus aluno quéixan e de 
que se recomenda só libro policia
co. A editoriais imp ñ n g t e 
os autores tragan. 

Cal é a idea da sua última novela 
A ponliña irlandesa? 

É unha novela Longa e ntrada 
nunha volta á mundo. A id a é 
tratar o problema da cultura gal -
ga nun sentido amplo. Se perten
ce a todo o mundo, se é interna
cional, se é un forúnculo que lle 
saiu a Portugal ou a sua relación 
co celtismo. Xurdiu a partir dun 
libro en irlándés dos anos 20 que 
atopei en Paris é que tiña unha 
adicatória. Esa idea do manuscrito 
atopado está 'en A ppnliña irlandesa 
que nun princípio ia ser un canto 

· pero que ao final resultou unha 
novela longa. Xa por iso é atípica 
porque é unha das causas de que 
cha rexeiten nas editaríais. Pro
ponse unha certa relación de Ga
liza con outros escenários do mun
do pero, ao final, é o Leitor o que 
ten que sacar conclusións. • 

Escritor.· Madrid (1949). 

Obras destacadas: Os inmortais, O fotógrafo, 
·Homes de ningures, Calendario de brétemas ma- -
ñanceiras na miña praia atlántica, A semancia e 
Informe bestiario (narrativa). Os /Jartidos políticos 
na Galiz.a (ensaio do que é coautor con Manuel 
Rivas). 
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O Trinque 
Festa e.o Me.lga~o 

M elgai;o vive na fin de semana 
do 9 e 10 de Agosto a Festa da 
Cultura, na que participa a pa· 
rróquia de T oimil de Arbo . Mú
sica e cea medieval_ na vila por· 
tuguesa. A festa cqntinua na fin 

·de semana seguinte na parte ga· 
lega xa que en Toiinil devól
venlle o convite co Festival Ga
lega-Portugués- de Danza. Unha 
boa oportunidade para coñecer 
-esta zona sen fronteiras. + 
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SaulOtero Cangas A Caniza Chantada mostra as 
xilocromias 

sobre o • EXPOSICIÓNS •MÚSICA • EXPOSICIÓNS 
cinema en 
CANGAS. X1LOCROMIAS PARA XAMÓNS BIBLIOTECA 

O CINEMA GALEGO ROCK ECOLÓXICA 

O pintor Saul Otero arte· Xusto unha semana antes Durante o mes de Agosto, 
llou unha série de fotogra· da Festa do Xamón da Ca· o colectivo Papaventos 
mas expresionistas e fan- ñiza, celebran a segunda abre na Piscina Munici· 
tásticos, que agora expón edición do Macroconcerto pal unha biblioteca eco· 
na Casa da Cultura. Póde· Xamóns Rock, o Venres 8 léxica gratuíta e de acce· 
se visitar até o 14 do mes ás 10,JO da noite na Casa so libre, cunha oferta que 
de Agosto de Luns a Ven· da Cultura, cos grupos ga· chega ás duascentas pu· 
res de 9 a 14 horas e de 16 legos Sin Perdón e Mis· blicacións. 
a 22 h. sery, e o basca Koma. 

Os collages 
de Gerardo 

Rueda 
pódense 
ollar no 

Museu de 
Betas Arles 

da CORUÑA 

Carteleira 
IE/f', A BELEZA DAS COUSAS. Unha pe· 

lícula ueca empre é ar fresco. Historia 
dunha mestra que chega a Malmoe a dar escota 
a un grupo de adolescentes. Estamos en plena IJ 
Guerra Mundial e un rapaz vive unha experién · 
cia sobre o amor, a vida e a morte, que traca a 
sua vida. Premiada en Berlin. 

IEfJr BEAN. Unha honorábel institución inglesa 
quere desfacerse do seu funcionário roáis inú· 

til e decide envialo a Los Angeles. T rátase de mis· 
ter Bean, o coñecido humorista británico. A pelícu· 
la resulta vítima da excesiva obsesión por adaptarse 
ªº mercado de cine comercial norteamericano. 

IEfr. TOCANDO O VENTO. Filrne inglés 
que J;etrata a denadeira peJ;ipécia da banda 

de música dunha mina de carbón pechada poi: 
Margaret Thatcher. Humo~. ml)sica e unha clase 
social en carne viva. o mellar da carteleira. 

~ HOMES DE NEGRO. A Terra conver· 
téuse no secreto lugar de asilo dos pcµias do 

universo, pero os terrícolas ignórano. Para:con· 
trotar esta imigración clandestina, están os Ho
mes de Negro. Comédia dé acc.ión ·e ¡:iantasia. 

. ~ BATMAN E ROBIN. Nova entrega da 
versión cinematográfica dos herois da han· 

da. deseñada, esta vez loitando contra Frio, un 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

ÜERAROO RUEDA 

O Museu Reina Sofia arte· 
llou Collages I 954-1996, 
que abre no Museu de Be· 
las Artes da Coruña e re· 
calle a obra de Gerardo 
Rueda. Pecha o 14 de Se· 
tembro. 

MOSTRART 

Até o dia 17 nos Xardins 
de Méndez Núñez, a Aso-

mau que conxela aos seus inimigos. Moito deco· 
rado e alto presuposto para unh¡i película na liña 
das anteriores. 

IEfr. AIR BAG. Juamma Bajo Olloa deixa o 
estilo intimista de Asas (Je M<;1riposa para 

. enredarse nunha comédia de gansters de grande 
desorde narrativo e con algun chiste resultón. 

· Herdanzas da movida con protagonistas subidos de 
coca. Tono periférico onde bascos, galegos e por· 
tugueses aparecen en prirneira liña. 

IEfr. CON AIR. Vários presos moi perig_osos 
son tra5ladados a un cárcere de alta seguri· 

dade. Pero na viaxe, toman o avión penitenciário 
para tentar .unha fuga. Subproduto do cinerria de 
acción con v'.lriante carcerária e{ina:l feliz. 

~ HAMLET. Un~ bon .. diálogos sempre soi1 
gar-antia en médio de tanto cine incori· 

sístente. Kennet Brahnnag fai uhha versión con 
demasiados primeiros planos, áo estilo da televi· 
sión, e cun Hamlet, interpretado por el mesmo, 
en exceso a\porlzado toda a película. 

flJJr_ A . BOA ESTRELA .. Triángulo amoroso. 
ent~e un camiceiro impotente e unh;;i. pare· 

IIa de delincuentes. O carniceiro aceita a sirua· 
ción ao coñecer o pasado de ambos na in.clusa. 
Cine español ele aceitábel factura. t 

ciación Galega de Artesáns 
abre a XIII edición da 
Mostrart. Cincu~nta e sete 
arxesáns, maiormente ga
legas, dos que a terceira 
parte expón por primeira 
vez . De 11 a 14 h, e de 

. 17,30 a 22 h . 

SO ROLLA 

Obra en pequeno formato, 
apontes e cadrifios, do pin· 
tor valenciano Joaqu[n So
rolla. No Pazo Municipal, 
até o 7 de Serembro. 

ÜALIZA HOXE, 
1990-1997 

Xunta 75 ~bras realizadas 
nos últimos 7 anos, entre 
esculturas e pinturas, no lo
cal da Fundación Barrié. Al
guns autores son Menchu 
Lamas, Antón Patiño, Lei
ro, Paco Pestana ou Ma
nuel Moldes, entre outros :.. 

WORLD PRESS PHOTO 

A mostra da casa fotográfi
ca Kodak chega por primei· 
ra vez á Galiza. Máis de 200 
fotos na Estación Marítima. 

• LEITURAS 

FEIRA DO LlBRO 

Navidades e publicacións li
terárias até o 10 de Agosto. ·. 

•MÚSICA 

THE AMERICAN 
EsPlRITUAL ENSEMBLE 

O Xoves 7 de Agosto ás 9 
.da noite no Coliseum. 

FlANA R OCA 

Música tradicional, o Do· 
mingo 1 O ás 8 do serán no 
Teatro Rosalia Castro, den· 
tro do Festival en Solidarie
dade co Povo Saharaui. 

A Estrada 
•MÚSICA 

NülTE DE MUSICA 
TRADICIONAL 

Segunda edición desta fes
ta que terá lugar o Venres 
15 na parróquia de Couso. 
Xogos tradicionais para 
rapaces a partires das 17 
horas e logo, ás 22,30, em· 

- pezarán ·as sesións musi· 
cais a cargo de Rubadeira, 
Os cempés e Chouteira. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

EsCULTURA GALEGA E 
ASTURIANA ACTUAL . 

A mostra galega está na 
Alameda, Cantóns de Mo· 
lins e Praza da Constitu
ción. As obras asturianas 
pódense observar _na Praza 
do Marqués de Amboaza. 
Até o mes de Outubro. 

•MÚSICA 

ÜBÚSJ:ÑU 

Rock lexendário con Obus 
e Ñu, na noite do Domin· 
go 1 O de Agosto. 

L.ug'--o ___ -" 
·• EXPOSICIÓNS 

ÜALIZA CASTREXA E 
ROMANA 

História arqueolóxica do 
país en tres salas: Caixa 
Galiza, Museu Provincial e 
Porta Miñá. Até Outubro. 

ESCULTURA 
CÁNTABRA E GALEGA 

-· Até o mes de Outubro ao 
catón da muralla. 

Nógueira 
de Ramuin 

· •MÚSICA 

FESTIY AL FOLK DE 
SANTO ESTEVO 

Os Sábado 9 e. Domingo 
10 celebran a cuarta edi
ción do Festival de Santo 
Esteva, ao carón do mos· 
teirn da Ribeira Sacra. O 
dia 9 actuan Airiños de 
Caldelas (Galiza), Vai de 
Roda (Portugal), Fia na 
Roca (Galiza) e Four 
Men anda Dog (Irlanda). 
Para dia 10 contan con 
dous grupos galegas Cem
pés e· Na Lua, e un finés 
Varttina. Asemade o fes
tival oferece cursiños de 
música (guitarra, pandei· 
reta, gaita, percusi·ón) e 
de construción de palletas 
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Antón 
Patiño é un 
dos 
participantes 
na 
expasición 
Galiza Hoxe 
aberta ao 
público na 
Fundación 
Borrié da 
coruña, 

fourmen 
andadoge 
Viirtinii, 
entre outros 
moitos 
participan 
no. festival 
folk de . 
Santo Estevo 

Rubadeira, 
Os cempése 
Chouteira, 
'".0 foto, 
están na 
noite de 
música 
tradicional 
de Couso, 
A ESTRADA. 
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Conv-ocatórias 

VOTÓS PARA 
A BANDA DESEÑADA 

As Xornadas de Banda Deseñada 
de Ourense (Festa galega do 
cómic, do 3 ao 11 de Outubro), . 
premian a mellot iniciativa na 
banda desefiada. Poden votar pa
ra . elex ir os premiados todos os 
afeiioados da Galiza, enviando 
uri cupón cos nemes das persoas 
ou institucións que máis teñan 
feito de recén polo cómic á Casa 
da Xuventude. Celso Emílio Fe
rreiro, 27. 32004 Ouresne. Ou 
ben por fax ao (988) 24 99 30. 

PRÉMIO DE POESIA 
GUERRA ]UNQUEIRO 

A Cámara Mtmicipal de Freixo 
de Espada a Cinta convoca -iste 
prém io ao que podem concorrer 
os autores de língua portuguesa. 
As obras, por triplicado, devem 
ter um mínimo de 4Ó compo
si~oes (nao vers,_os como se pu
blicou por erro), formato A4 e 
dactilografadas a dois espa\:OS, as 
folhas serao numeradas no canto 
superior direito e assinadas com 
pseudónimo' e agrafadas ou presas 
por qualquer outro processo, 
terao que ser inéditas, o prémio é 
de 350.000 escudos, cada trabal
ho será acompanhado de um so
brescrito lacrado contendo no 
exterior o pseudónimo e o título 
da obra e no interior todos os 
elementos de identifica\:ªº do 
concorrente, os trabalhos de-

vedlo ser enviados até 15 de Se
tembro para: Vereador do Pelou
ro da Cultura, Cámara Municipal 
5180 Freixo de Espada a Cinta 
coma legenda "Prémio Nacional 
de Poesia Guerra Junqueiro", o 
Júri poderá atribuir men\:oes 
honrosas e/ou placas comemora
tivas e/ou diplomas de parti
cipa\:ao, o prémio poderá nao ser \ 
atribuido, os trabalhos nao pre
miados nao se devolverao por co
rreio podendo levantá-lós a par
tir de 5 de Dezembro. 

PROXECTOS A' PROL DAS 
LÍNGUAS MINORIZADAS 

A Unidade Europea convoca un 
concurso de proxectos para a de
fensa das línguas minorizadas. 
Ten dous prazos, até o 1 de No
vembro de 1997 e até o 1 de 
Abril de 1998 . Pódese peder 
máis información a Ivana Suha
loc da OELM, teléfono (07-32-
2) 218 25 90. 

PRÉMIO DE NARRACIÓNS XU
VENIS 

A Biblioteca Nova 33 co patrocí; 
nio da~Fundación Caixa Galícia 
convoca o XI Prémio de Narra- · 
cións Xuvenis Rua Noila, dotado 
cun primeiro prémio de 25.0.000 
pta. Está aberto aos que sexan 
menores 18 anos odia 1 de Abril 
de 1998, e apresenten traballos 
(por quintuplicado e cos dados 
persoais: nome, enderezo, teléfo-

' no e fotocópia do DNI ou do li
bro de família) dunha extensión 
mínima de 25 e máxima de 125 
fólios mecanografados a dobre 
espazo na Biblioteca Nova 33 
(Rua Nova, 33-2 2

. 15705 San
tiago. Apartado de Correos 63 7. 
15780 Santiago), ou en calquer 
das oficinas de Obra social de 
Caixa Galícia. O prazo remata o 
2 de Marzo de '1998. Informan 
no .(981) 58 44· 36. 

RECOÑECIMENTO .BE SOLOS 

A Asociación Vida Sana de Bar
celona e a Depuración de Ponte
vedra, organizan un curso prático 
de recoñecimento de solos, que 
impartirá o enxeñeiro agrónomo 
Jean Pierre Scherer os dias 6 e 7 
de Setembro en Cambados. A 
matrícula (25.000 pta) fica aberta 
até o 3 de Setembro. Para maior 
información pódese chamar ao 

. 93-580 08 18. 

CONCURSO DE 
CARICATURISTAS NOVEIS 

A Casa da .Xuventude de Ouren
se organiza iste concurso dentro 
da IV Bienal da Caricatura, na 
que tamén traballan a Concelle
ria de Cultura e o Clube Cultural 
Alexandre Bóveda. Poden enviar 
todas a caricaturas que queiran, 
os galegas e residentes na Galiza 
de 14 a 30 anos, respetando un 
tamaño mínimo de DIN A4 e 
máximo de DIN A3. Prémio de 

100.000 pta. á mellar colección ' 
(6 debuxos), e catro de 25.000 ás 
mellares caricaturas. Os envios 
te~en que chegar antes do 15 de 
Decembro de 1997, á Casa dá 
Xuventude: Celso Emílio Ferrei
ro, 27. 32004 Ourense. Teléfono . 
(988) 22 B5 OO. 

CONCURSO DE 
BANDA DESEÑADA 

Dentro dos certames Xuventude 
97 da consellaria corresponden
te, abre até o 22 de Agosto o 
XIII Concurso de Banda 
Deseñada, para 9s traballos de ga
legas ou residentes no país de 14 
a 30 anos. Os cartazes poden ir 

-tanto en A3 coma en A4 cunha 
extensión de 2 a 6 páxinas. Para 
maior información pódese cha
mar ao Centro de Información 
Xuvenil: Praza do Matadoiro s/n. 
15702 Santiago. Teléfono (981) 
58 39 00 e 58 39 78. 

CONCURSO MARIA RUBIES 

O Instituto Catalán da Muller 
convoca un concurso fotográfico 
para mulleres en memória de Ma
ria Rubies.- Recollen até 3 fotos 
.05x20 cm) por participante sem
pre que teñan que ver coa loica 
contra o racismo, e cheguen antes 
do 30 de Decembro de 1997. 
Maior información no Instituto 
Catalán da Muller: Vilardomat, 
319. 08029 Barcelona. Teléfono 
(93) 495 16 OO.~ 

•MÚSICA 

ARPA CÉLTICA E 
VIOLIN 

Ó duo folk actua no Cam
po de Arrjba, o Sábado 16 
a partir das 10 da noite. 
No mesmo concerto ta
mén toca o grupo de blues 
Bluerags. 

•TEATRO 

NANO 

No Luoe 
Voide Roda 

tamén 
estarán no 
festival de 

Santo 
Estevo. 

e pallóns, a maiores 
dunha móstra de rodas de 
afiar e outra do proxecto 
Zanfona Estúdio. 

Pontedeume 
•MÚSICA 

esco1ma de intérpretes. 
"" Para o primeiro dia can

tan con Noitarega, Finé, 
Xosé Manuel Budiño e 
Berrogüeto. E para o Sá
bado levan a Durindaina, 
Bágoa de Raiña, Varttina 
e Luar na Lubre. A en
trada antecipada é 500 
pta. por dia, nas billeteiras 
sube a 800 pta. 

dia 22 A Rocha, e o 29 
Braveheart. A entrada é 
de balde. 

O Xoves 14 no Campo de 
Arriba actua Emeigual Te
a tro coa peza Canas ao 
aer. No mesmo lugar e a 
mesma hora Teatro do 
Adro, interpreta o monó
logo baseado no libro de 
Suso de Toro, Nano, ao 
dia seguinte Venres 15. 

Os grupos folk n6veis 
que queiran actuar neste 
festival do mosteiro de · 
Santo Estevo poden soli
cítalo na central de reser
vas e inscricións: (988) 
385171. 

FESTIVAL: MOROÑÓ DE 
MÚSICA FOLK 

Venres 8 e Sábado 9, os 
da Asociación Zaloira, arte
ll an ·o segundo Festival 
Moroñó cunha cumprida 

O escudo da Galiza 
deseñado · por Castelao 
en insígnia ou ch~yeiro 

Chaveiro: 
Prezo 500 pto + 160 pto 

de gastos de envio 

lnsígnia: 
Prezo 200 pto 

Pagamento o meio de selos de 
correos ou ingreso no conto

de Coixo Golicio 
2091 0501 

683040001024 
Solicito o cantidode 

que desexes oo 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

Pontevedra 
• LEITURAS 

DE VIVA VOZ, 
CASTELAO: 
CONFERÉNCIAS E 
DISCURSOS 

É o título do libro, coa 
edición a cargo de Henri
que Mont(;'!agudo, que a · 
Fundación Castelao vai 
presentar o Venres 8 ás 20 
horas no edifiéio "Femán
dez López" do. Museu de 
·Pontevedra. 

:Porto do ·Son 
•CINEMA 

VENRES DE CINEMA 

Continua o ciclo Venres de 
Cinema con pases na Casa 
da Cultura ás 10,30 da nai
re: o dia 15 pasan Heat, o 

Rianxo 
• EXPOSICIÓNS 

RIANXEIROS 
EXEMPLARES NA PEORA 
00 BARBANZA 

A Casa do Coxo expón até 
finais de mes as esculturas de 
Robustiano Losada Nuco. 

• ¡ 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

EsPANT ALLOS 

Luís Hixinio Pérez reali
iou unha série fotográfica 
sobre os espantallos ou ta
rabelas de Lugo, entre os 
anos 1994 e 1996, coa in
tención de animar a que se 

segan facendo coma alter
nativa ecolóxica aos vele
nos. Até o 6 de Setembro 
no Museu do Povo Galego. 

PÉREZ VILLALTA' 

Até. o 20 de Agosto na Ca
sa da Parra, expoñen debu
xos e apontes de Guillermo 
Pérez Villalta. Desde a abs
tracción, á pop-.art pasando 
polo barroco andaluz. 

JORGE BARBI 

O Dobre Espazo do Centro 
Galego de Arte Contem
poránea (CGAC), acolle o 
traballo do artista da Guar
da. De Martes a sábado de 
11 a 20 h. Domingos de 11 
a 14h. 

CAMBIAR A MIRADA 

O CGAC oferta un progra
ma de didáctica da arte, 
que dirixe Manuel Olivei
ra. Cambiar a mirada tenta 
guiar ao público adu lto a 
través das maseras e a co
lección do próprio centro. 
Está aberra a grupos e aso
ciacións, que poden facer 
reservas no (981) 54 66 23 
ou 54 66 10. 

DANÜRAHAM 

O CGAC tarnén oferece 
unha mostra retrospectiva 
sobre a obra do artista nor
teamericano Dan Graham. 
Fotografías, deseños, pro
dución filmográfica e vide
ográfica, instalacións e ma
quetas, realizadas desde os 
anos 60 até hoxe, xunto 
coa obra criada exclusiva
mente para ista mostra. De 
Martes a Sábado de 11 a 20 
h. Dom ingas e feirados de 
11a14 h. 

EN TEMPO FURTIVO 

Esculturas de Nacho Cria
do, no Centro Galega de 
Arte Contemporánea. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DA GALIZA 

Actua os Xoves 7, 14 e 21 
ás 9 da noite, no Audit6rio 
da Galiz;a, baixo a direc
ción de Maximino Zuma~ 
lave. No primeiro concerto 
interpretarán pezas dos va
lencianos Joaquín Rodrigo 
e Manuel Palau, xunto ás 
do criador basco Juan Cris
tomo Arriaga. O programa 
do dia 14 comprende obra 
de Rodolfo Halffter, Xavier 
Montsalvatge, Joaquin Tu
rina e Njanuel de Falla. 

• POESIA 

LETRAS DE CAL 

Outro Martes cbn recital 
poético dentro do ciclo Le-

MCJXimino 
Zumalavo 
dirixe á 
Real 
Filhonnonia 
en 
SANTIAGO. 

Durindaina, 
Finé, 
Noitorego, 
Budiño, 
8errogüeto, 
Bágoade 
Raiña, 
Vamnae 
luar na 
Lubre, na 
foto, fo~an 
o cartaz do 
Festival de 
Moroñó en 
PONTEDEUME 
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·Anúncios de balde 
8 Apartamento novo con terraza e 
vistas ao mar a carón da praia de 

·camota. Segunda quincena de Agos
to 70.000 pta. Primeira de Setembro 
37.000. Telf. (981) 761144. 

• Vivenda amoblada nova, con xar
din, ben situada. Verao ou estudan
tes. Vigo . (986) 20 16 08. 

• A Asembleia da Mocidade Indepen
dentista distribue bandeiras da Galiza 
com a estrela impresa (11 Ox90 cm) , 
se queredes recebe-la na vos.sa mora
da ingresade 1 :500 pta. (+300 de gas
tos de envio) na conta da Caixa da 
Gal iza 2091 10500/10/3000087782 e 
enviade o resguardo bancário a caixa 
dos correios 561 C.P. 36080 da Ponte 
Yedra. 

• Esquerda Nacionalista-mocidade te
rnos a venda camisolas en fondo 
branco co debuxo da Bandeira da 
Pátria tendo como lema Jndepen
déncia. Hai tallas M, L, XL e XXL. Se 
che interesa escreve ao apartado 384. 
15780 Santiago de Compostela, ad
xuntando xustificante de pago na con
ta 2091/0300/41/3040130397 de Cai
xa Galicia. O prezo das camisolas é 
de 1000 máis 300 de gastos de envio. 

• No 30 aniversário do asasinato 
de Ernesto Che Guevara, mando 
cópias do prólogo do Diário do 
Che en Bolivia, por Fidel Castro , tex
to pouco coñecido. Andrés Bravo . 
R/Castor Sánchez, 11-3Q B. 36600 Vi
lagarcia. Ao recibilo poden mandar a 
sua vontade económica á conta in
fantil 367082 do Banco Santander de 
Vilagarcia, ou polo meio que estimen . 

• Véndese Opel Corsa 1.2 S em 
moi bo estado de conservación. (981) 
566232 

• Já está na rua o 2! catálogo da dis
tribuidora autogestionada Son de 
luita, com muita mais música e mate
rial. Se queres facerte com el escreve a 
S.D.L. Caixa de Correios 3242, 36080 
Vigo enviando un selo de 32 pta. 

• Nativa fai traducións do francés 
(a 5 pts a palabra) e dá clases. Inte
resados chamar ao (981 ) 22 80 33 e 
preguntar por Loida. 

• Jovem estudante bretona quere 
praticar o seu castelán na Galiza e 
aprender o galega. Busca umha fa
milia para unha estractom lingüística 
de dúas semanas durante Agosto 

ou Setembro. Telefonar ao 00 33 02 
99 82 11 22. Pedir Ariliz ou deixar 
umha mensage. 

• Siareiros Galegas (Asembleia de pe
ñas futbolísticas de Galiza) está a reali
zar unha campaña de recollida de si
naturas para conquerir a criación da 
selección galega de futbol. Quere-

. mos chegar a todo.s os recunchos do 
país e por iso precisamos da vosa axu
da. Escrébenos ao apartado 1007 
15080 A Coruña e mandarémosvos os 
impresos nos que recoller as sinaturas. 

• Terceiro número de manesquer
da, revista de Esquerda Nacionalista~ 
Mocidade , cos seguintes contidos : 
Feminismo, A esquerda ante a liber
tazón gai , Marco constitucional e di
reito de autodeterminazón, entrevista 
a Siareiros Galegas, Cultura galega, 
"cultüra galeguista" e mocidade, Mú
sica ... galega?, Audiovisual en Galiza, 
Paseos marítimos ou a desfeita do li
toral. As persoas interesadas escre
ver ao apdo 384 15780 Santiago, en
viando 175 pta. en selos. 

• Parella con fillos: necesitamos 
cesión do CEA (Código de Explota
ción Agrária), dalguén que se dea 
de baixa, para nós podermos incor
porar como novos agricultores. Xulia 
Pérez. Tronceda. Castrocaldelas. Ou
rense. Teléfono (989) 57 97 43. 

• A 8! Expofanzines (Exposición In
ternacional de Fanzines) xa está en 
marcha. Este ano queremos contar 
con todos os fanzines galegas en 
activo. Todos eles figurarán no noso 
ctálogo gratuito, en galego e coñecido 
en 25 países. Non faltedes e correde a 
voz . Até o 29 de Agosto. Colectivo 
Phanzynex, Manuel Murgia, 15-52 D. 
32005 Ourense. Fax: (988) 24 99 30. 

• Xa saiu o Abrente nº 5, voceiro de 
Primeira Liña {MLN) cos seguintes ar
tigos : editori al : lndependéncia na
cional e socialismo. Contra o impe
rialismo español. Francisco Sampedro: 
Marxismo e libertazón nacional. Car
los Morais: Pátria ou morte. Até a vi- . 
tória sempre. Artigo sobre ernesto 
Che Guevara. Jame Petras: O pos
marxismo rampante . Unha .crítica aos 
intelectuais e ás ONG. Carlos Taibo: O 
rexurdimento nacional no leste de 
Europa. Emilio Arauxo: Chus Pato ou 
o clamor do mundo. Erno Cernui : 
Mais um ano, Julho! Solicita-o de bal
de no apdo. 760 de Compostela in
cluindo o teu enderezo e un selo de 30 

pta. para gastos de envio. Tamén nos 
apdo. 692 ,da Coruña, 57 de Ferrolte
rra, 575 de Lugo, 569 de Ourense e 
3258 de Vigo. 

• Terra Livre é o portavoz nacional 
da AMI . A revista de 20 páginas conta 
con artigas coma: Disidencia e de
mocracia, Timor Leste, Violencia e bru
talidade. Se desejas recebela escrebe 
ao Apdo . 561 . 36080 Ponte-Vedra. En
viando 150 pta. en seles de 30 pt.a. _ 

• Busco casa de campo para alu
gar por 1 semana no mes de Agos
to. (986) 21 1 O 86. 

• Mozo de 26 anos tillo de pais ga
leg os busca traballo na Galiza. 
Chamar a apartir das 1 O da noite ao 
teléfono 94-490 21 42, e perguntar 
por Alberto. 

• Vendo secadora de roupa, 
30.000 pta. Teléfono (986) 22 95 26. 

• Mestre en paro busca calquer 
traballo. (Por favor as ETT que non 
chamen). Perguntar por Manolo no 
(981) 69 56 82. 

• Clases de matemáticas por licen
ciada, a nível de bacharelato , COU, 
e estatística de C.C . Políticas e Rela
cións laborais. En Compostela. Per
guntar por Ana no (981) 57 73 23. 

•Agradecería que me mandaran li
bros sobre parasicoloxia , esoteris
mo , regresión , fenómenos estrenos, 
reencarnacións , médiums , vidéncia 
ou calquer outro tema relacioado co 
ocultismo . Mónica Martinez Rial. 
Rianxiño, 84. 15920 Riarxo. 

• Grande oferta de discos e case
tes_ Prezos interesantes. Perguntar 
por Baños no (988) 21 05 85. 

• A todas as persoas que teñan 
inquietudes culturais e políticas, 
propóñovos criar un foro de de
bate e reflexión en Vigo en prol 
dun pensamento progresista e críti
co. Podedes comentalo escrebendo 
a: Xosé M. lago Novas. Romil , 9-2º 
dta. 36202 Vigo. 

• Alúgase apartamento en Lira 
(Camota). (9~6) 33 44 46. 

• Alúgase piso céntrico en Vigo. 
Non moi caro (por tempadas ou.tedo 
o ano). Razón no teléfono (986) 22_ · 
89 76.• 

tras de Cal. Destavolta o 
día 12 ás 10 da noite no 
pub Taras ca len os eus 
v r o Eduardo E tévez, 

Verónica Martínez Delga
do e Sechu Sende. 

rua da Reconquista e ao re
dor da Estación Marítima. 

EXTREMOOURO 

Publicacións 

ATREU 

za , xuízos e 
outros ac tos 
de caract r 
r ivindicati 
vo, alternati
vo o u de r - . 
pr s ió n inst i
tucional que ti
veron lugar nos 
ú lriín·os meses 
na Galiza. Infor
mación so bre a 
greve d e fame 
dos presos e pre
sa$, os translados, o 
acoso aos militantes da AMI, e unha en
trevista a Carme Dobarro L6urido, nai 
de Manuel Chao. Un artigo sobre a re
presión policial en Santiago dá paso á 
sección de novas intemacionais: Partido 
comunista do Peru, umha luita denigrida. 
Pódese escrever ás JUGA na Estrada de 

· Caste la, 110-1 9 esquerda. Para facer a 
subscrición anual, hai _<.1ue facer o ingre: 
so de 1.200 pta. na conta de Caixa Gali
cia 2091/0348/15/3000043095, e enviac 
os dados persoais 'e o resguardo do in
gresso ao apartado 562 de Ferrol. t 

Sárria 
•MÚSICA 

KlLLER BARBIES 

Acruan na noite do Sába
do 9, na praza da vila. 

Vig_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

THE BEATLES 

A Casa das Artes expón at ' 
o l 7 de Agosto a mo tra do 
fo tógrafo Robert Freeman 
The Beatles : a private view 
(Unha ali ada íntima). 

DELMI ÁLVAREZ ' 

No segundo andar da Casa · 
das Artes, estolma sobre as 
f9 tos que rea lizou De lmi. 
Alva rez de 1983 a 1997. 
Até o dia 17 <leste mes . .. 

A ÜALIZA EXTERIOR 

Duas mostras monográficas 
de dous pintores galegas 
fundamentais, até o mes de 
Outubro. Unha de Laxeiro 
no centro Caixavigo, e ou
rra de Granell na Casa das 
Artes. 

EsCULTURA ACTUAL 
DE ÜALIZA E ARAGÓN 

As pezas aragonesas fican 
na Alameda, e as galegas, na 

• LEITURAS 

FEIRA DO L IBRO DE 
ÜCA IÓN 

Libro vello e de ocasión, 
até o 10 de Agosto na Ala
meda. 

•MÚSICA 

MARIA DO CEO E 
ALFAMA 

O mella r do fado actual, o 
Venres 8 ás 11 da noite na 
Praza da Constitución. En
trada de balde. 

Rock transgresivo e reivin- ~ 
dicativo, o Sábado 9 a par: 
tir das 10 da noite .no Pavi
ll ó n das T ravesas. Para 
abrir o concerto levan · ~ 
Los Deltonos. Entrada a 
1.500 pta. antecipada e a 
1.800 n(ls billeteiras. 

Vilagarcia 
8 MÚSICA 

FESTAS DE SAN R OQUE 

O Luns 11, actua o gaiteiro 
internacional Carlos Nú
ñez, e para o Martes 12 os 

roque ir o s 
de· - Def 
Con Dos e 
Los Delto
nos. A en
trada é de 
balde. 

FESTIVAL 
.H1P-HOP 

O Sábado 
9 qe Agos
to ás 9,30 
d a 1~ o ite 
na Praza 
da P esc a
deria. Ac
tuan El 
club de los 
Poetas 
Violentos, 
T h a 
B&B, Ri
mas Oscu
ras e La 
Ciencia de 
la Rima.t 

Encrucillada · XOAN COSTA 

Horizontais 
l. Creada, orixinada 6 . Teñan capacidade 'de facer_algo 10. 
Levantar, facer subir un obxecí:o ll. Os pais dos pais e das 
nais 12. Símbolo do sodio 14. Rezo, prece. 17. Ensino Se
cundario Obrigatori.o 19. Expresión que se di a un animal 
para que pare 20. Pedazo de .madeira 21. Filtra, tira a parte 
sólida dun líquido 23. Anaco de madeira alongada e cilín
drico 24. Argola 25. Evito unha dificuldade 27. Que non 
ten roupa 28. Un tipo de roedor 29. O mesmo que eixo 30. 
Sufixo que significa ocupación ou oficio 32. Sacerdote 34. 
Sufixo 36. Concello próximo a Pontevedra 3 7. Fala en alto 
a, un público para o convencer de algo 38. Parecía 39. 
Acido desoxirribonucleico 42 . Ao revés, décimo sétima le
tra do alfabeto grego que corresp~nde con R. 43 . Lazo que 
ao tirar se apreta máis 44. Resposta confusa que dá unha 
persoa cando non quere contestar claramente ao que se lles 
pergunta 48. Ao revés, cada unha das barras de ferro sobre 
as que circula 0 tren 49. Desemboca alío T ambre. 

Verticais 
l. Mamífero parecido ao gato 2. Sorrí 3. Ánimo e forzas para 
facer algo. 4. Entregará 5. Lugar onde se celebra sacrificio 6. 
Proxenitor 7. No plural, de onde saen as crías das aves 8. Ha
bilidade dunha persoa para facer algo 9. Carta da baralla 13. 
Cocer sen usar auga ou aceite 15. sase nunha expresión que 
significa ao azar 16. Procluciu un son 18. Suceden, aconte
cen 19. Primeiro mes do ano 21. Límpido, diáfano 22. Lugar 
onde se gard~ o viño 25 . Abreviatura de et caetera 26. Sinto 
os sons 30. Arbore moi alta que procluz unha madeira de cor 
negra 31. Sistema de loita persoal 33. No plural, período xe
olóxico ou histórico de características determinadas 35. Mul
tinacional da moda de orixe galega 40. Masa formada pol~s 
oviños dos peixes 41.. O pai do pai ou da nai 44. Expresión 

· para chámar alguén 45 . Ao revés, deus exipcio 46. Prefixo 
$esignativo de negación 47. Ne.se lugar. t 

Caldo de letras 
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As tendas de imaxineria relixiosa pás.anse ao esoterismo pala falla de clientes 

Aqui non merca nen Cristo 
-0- Ml~UEL LÓPEZ CALZADA 

A San Pancrácio péganlle. T ortú
rano. Maltrátano. Aldráxano. Mé
teno no conxelador. Contouno 
Sónia,· dependenta da Librería 
lbéría, na zona vella viguesa. Só
nia vende Sanpancrácíos. E San
taslucías e negras Vírxesdemont
serrat e San/ázaros cubertos de 
chagas e Sanxurxos dacabalo 
sobre as barras da Generalitat. E 
asi ata cubrir o santoral todo. Ou 
case todo. Son- uns santiños 
dunha cuarta de alto, pintados de 
colores e de bonitos, coma. o Co
bi: para gustos. Pero o que ia
mos. San Pancrácio, ql!e nolo 
traen a mal vivir. E só porque a 
algun usuário desaprensivo non 
lle dá sorte no mundo laboral, 
que parece que é o seu cometi
do. E méteno en auga ou lle zou
pan e o deixan feito un Cristo. O 
cal ben mirado xa é unha mira
gre, a da transfigurazón. Máis ou 
menos. A Sónia estas falcatrua
das que lle tan ao bo de Pancrá
cio non lle parecen ao xeito. Ela 
ten un e di que lle funciona de 
medo. Pero ela non lle bate, pon
lle unha vela. E é que as causas 
hai que pedilas de boas. 

Mais o segundo martírio de San 
Pancrácio -que o pobre xa nolo 
decapitaran no 343 d.C con ca
torce aniñes- semella estar a 
piques de rematar. Cada vez se 
venden menos. imaxes de santos 
na libréria de Sónia. "A xente 
non quere gastar os cartas. Can
do lles dis. que unha figura vale 
mil cincocentas, xa se botan pa~ 
ra atrás. Os santos véndense 
moi pouco. E desde que abriron 
os Todo a cen, menos". O esca
parate da Librería íbéría está 
cheo de imaxes. E na entrada, o 
primeiro que se ve é unha cami
seta co careto enorme e marelo 
dun canário cabezudo. San Pio
lin? E é que poucas tendas de 
imaxineria relixiosa quedan xa. E 
as que quedan teñen que diver
sificar a sua oferta cara outros 
sectores de mercado, coma fai 
esta. Na Librería lbéria pódense 
mercar camisetas, rotuladores e 

- recordos da Galiza. E, como 
non, todo en esoterismo: perfu-

Super OFERTAS 

Tintin e Milu ás portas da santidade •. 

mes de amor, libros sobre a pre-
. dicción do futuro, amuletos .. '. To

do misturado con santos, rosá
rios e escapulários. "Á xente non 
lle parece mal -explica Sónia-, só 
a un señor que me dixo que até 
que non quitara as serpes, el 
non entraba". O San Pancrácio 

' dé Sónia está colocado nunha 
estantería, a carón dunha ve la 
vermella case consumida e entre 
dúas serpes de trapo arroscadas 
nunhas pólas. E é que, para Só
nia, o esoterismo e a relixión ca
tólica son duas cuestións perfec
tamente compatibles. "Ao cabo, 
cando alguén ve o futuro, ou ten -
visións ou algo asi, é por obra de · 
Deus, ¿non? Eu o que máis ven
do son causas esotéricas". 

Quedar ben 
diante da parróquia 

Fronte da igrexa de Maria Auxi
liadora, tamén en Vigo, hai unha 
tenda de arte sacro. Leva ali pou
co menos dun ano, porque o lo
cal que ocupa albergaba antes 
unha tenda que misturaba o reli
xioso co esotérico. Segundo di 
Antonio Salas, o que tora-un dos 
dones "tivemos· que · pechar pola 

presión popular. Non lles parecia 
ben ter unha tenda médio esoté
rica diante da lgrexa". Antóniq 
traballa agora de dependente na 
nova tenda Arte Sacro Mª Auxi
liadora. Neste establecemento xa 
non queda nen pegada de esote
rismo. Aqui, como na lbéría, ta
mén hai velas, estampiñas e ata 
o CD dó rosário cantado polo Pa
pa.- Pero a imaxineria relixiosa xa 
é doutro nivel. Hai un Cristo dun 
metro de alto de moi boa talla. As 
imaxes e ornamentos eclesiais 
están feítos por tallistas artesáns. 
Esta é unha tenda moito máis es
pecial izada e moitas das suas 
pezas están encamiñadas a 
adornar as igrexas. Di António 
que esta "é a: única tenda deste 
estilo de aqui a Madrid". 

Pero este negócio tampouco 
marcha. "Aquí o que vendes dia
riamente son noven¡ls, estampi
ñas ... , pero isa non dá nada. 
lmaxes, poucas vendes. A xente 
chega aquí·, moi devota e todo, 
pero cando lle empezas a falar 
de prezos acaban levando as 
imaxes de duas mil cincocentas. 
Isa, se levan algo. Só cando é 
para donar ás igrexas gastan 

AIGARVE 
XULLO 

-+ SO IDA ~ 

A. IGLESIAS 

duascentas mil ou o que faga fa
lla. Por quedar ben." Pero este 
negócio mantense pelas encar
gas de talla de figuras de calida
de e pola restauración de obras. 
"O que é na mesma tenda, non 
se vende nada. Temes as mes
mas imaxes que cando abrimos 
hai case un ano, o que pasa que 
as cambiamos de sítio de cando 
en vez, por variar". Segundo An
tónio o establecemento sobrevi
v.e dificilmente e o que venden 
vai todo para féra de Galiza 
"porque aqui non hai pasta". 

En máis de unha hora só entra
ron duas clientas na Librería 
lbéría. Qespois de curiosear du
rante trinta minutos, só levan 
unhas mans de santo "para a 
miña filia , a ver se se lle quitan 
os demonios". De seguir así, os . 
vendedores de santos van ter 
de lles poñer eles as velas, a 
ver se venden algun . En cal
quera caso, mellor para San 
Pancrácio. A ver se coa fin da 
iconolatria, remata tamén a sua 
tortura. Ademais, pode que a 
culpa do desemprego non sexa 
sua. Ben podian meter algun 
cutre no conxelador. • 

CRUCEIROS 

Amsterdam ............ ; ........................... 43.000- ¡ . 
6 

. 
Benin ................................................. 44•000 ¡, Quarteira .................. 8. 00 pts/dra 

Buenos Aires ............ ! ....................... 122.000 
New York ........................................ 102.900 

APARTAMENTOS 4 PERSOAS 
"Paguete FUNCHAL" 

Saídas: Lisboa a Lisboa / Agosto 

Praia Montegordo: 4.700 pts 
Hotel••• 

Persoc1, díet, pensión completa, un 
nenoP,rettis 

Mil!;IW1!•l¡lll¡f•!W 
Tomar 

I k1hilació11 doble/día: 9.500 pis 

CHEQUES VIAXE 
ll3ERCHEOUE · 

Desde 7.300 pt~/haniración/día 
Válido en: ~~r;~~e ~;rr~~;s temáticos. 

ll3EROCIO 
Desde 2.1 00 pLs/ habiración/día 

Válido en: Centros con acril'idadcs 
dcporri\·as. hoteis de mon1.aña, 
hmeis rurais e hosrelerias rcais. 

•E.\TREGA [\MEDIATA• 
1·ande11se1uló1iS so/tos 

llCJsel .................................................. 43.000. ¡ Viliunoura .............. 10.800 pts/dia 

~~~~e .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: j Montechoro ........... 11.300 pts/dia 

Santiago Chile ........................... : ..... 115.000 
Montevideo ..................................... 136.000 
P.aris (Chortesl .......................... : ..... ; ... , 39.000 

Geneva .............................................. 43.000 ~ . Anna~ao de Pera ... Í5.000 pts/dia 
Birmingham ..................... .-................. 43.000 : p • da R h 11 700 /d 
Zurich ................................................ 43.000 : rata oc a .•.••. - · pts ia 
·Montevideo ...................................... . 123.000 ¡ Lagos ...................... 13.600 pts/dia 

Recile ............................................... 135.000 
Quito ............................................... 138.000 
Amsterdam ........................................ 60.000 
Londres ............................................. 36.500 

Rio/S. Paulo ....................................... 83.000 : Alb feir· 11 300 ts/d' 
Manchester • • • ._. • • • • • • · · • • · 39.900 Buenos Aires ...................................... 97.000 ¡ u a .••.••..•.••.... ' p lll 

Voodiielo,, Ate: ¡5-07.97 Mexico City ........................................ 84.000 ¡ Alvor ...................... 14.800 pts/dia 
Frankfurt ........................................... 62.000 New York .......................................... 69.000 : Montegordo 14 900 ts/d' 
Edinburgh ....................................... ; .. 62.000 Toronto .............................................. 69.000 :::_! ........... ' p lll 

Bangkok .......................................... 129• 900 Mantreal ............................................ 69·000 Prezo oor apartamento 1 día 
Rio e S. Paulo .................................. 114.000 Caracas ...................................... : ....... 59.ooo Pase as súas vacacións nas mellores praias 

Incluido recollido o domicilio, lronsporte oeroporto e osislencio embarque. Soido de Parlo. Prezo en pesetas. do sul de Portugal 
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Dolce Vita polo 
MEDITERRÁNEO 

12 días desde 176.000 pts. 
Nenas gratis ate 15 anos 

MARROCOS 
5 días desde 84,00Ó pts. 

Festa nas 
BALEARES 

8 días: 125.000 pts. 

Vacacións 
virtuais 
XosÉ RAMÓN PousA 

N este verán onde o único 
termómetro que sube é 
o do dólar, estou a des

cubrir o pracer da viaxe virtual, 
sen moverme da ca a. Gracias a 
ese invento chamado Internet 
recorro milleiros de quilómetros 
sen me preocupar das curvas, 
sen poder sentir o pracer qe 
contemplar a paisaxe pola x-a- ' 
nela, pero tamén sen me ago
biar pola temperatura. A verda
de é que este xeito de viaxar, de 
contemplar o mundo através da 
tea de araña mundial, ten as 
suas ventaxas . Permite, por 
exemplo, pasar do cómic xapo
nés ao vangardi mo europeu, 
visitar os mu u mái concorri
do do mund , como o Moma 
de New York, do que acab d 
sair. E t d en facer c la nen 
pagar entrada. 

Este invento diabólico, fruto d 
casorio entre rdenador te-
léfono, p rmitc descubrir cou-a 
de coñecidas, ac ntecimento 
que nunca aen n s xomai , a 
existéncia de ere qu poñen a 
imaxinación a ervício do de
mái sen pedir nada a cámbi . 
Hai moita morralla entre tanta 
páxina web, pero, de vez en can
do, afloran cousas que xustifican 
o invento, que reforzan a comu
nicación me mo entre ele coñe
cidos como un do valore da 
existéncia humana. 

Mentras sube o dólar e e deva
luan a expectativa do ainda 
non nato euro, contemplo na 
grande rede como medra o euro 
cepticismo e proliferan día a día 
as páxinas de cidadán europeu , 
principalamente británicos e do · 
paíse nórdico , que e rnanifes
tan contrárío á exi téncia da 
Unión Europea, á que acusan de 
arruinar a ua vida . Algun 
chegan á esaxeración de pedir 
unha "Free Britain", p ro cando 
menos, contrariam nte a qu 
ocurre na pr n a, exi te na rede 
ufm debate vivo sobre un proble
ma que, dalgún x it , a t clo 
nas atañen. on cidadán qu , a 
título individual ou d forma or
ganizada, expr an li rem nte a· 
suas opinións e n invitan a un 
debate no que, coma galego , se
guro qu tem s moit qu die r. 
A verdade é qu sta vacacións 
virtuai non d ixan d t r inte
rés. todo e tá en dar e nt de 
destino. O incomenente é que 
cando un apaga o ordenad r ató
pase coa triste realidad dun pe
riplo qu~ nunca existiu. + 

VOLVER AO REGO 

Ofutbol de verán foi 
sempre aborrido. Ain
da tiña a chispa algun 

que outro torneo, porque habia-
competición e iso sempre tira. 
Pero na teima do pan e circo 
na que caimos nos últimos 
anos, as televisións decidiron 
dar os partidos de entrenamen
to, as pach~ngas, as chegadas 
en directo das novas fichaxes 
aos aeroportos. Non hai nin-
guén nos estádios, pero as TV 
seguen clesputándose as emi~ 
sións. Debe ser para que non 
baixe a dose en vea, ainda que 

· sexa ocasional. Son fenómenos 
de drogadictón admitidos.+ 




