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Deportivo, Celta e Compostela reéurren aos cartos públicos para manter instalacións e facer trente ás facturas 

-No.futbt:l'I daS estrelas o concello paga a luz 
Os salários millonários dos xogadores das equipas galegas 
de Prim,eira División ·c.ontrastan co pagamento por parte dos 
concellos das facturas '(te_ luz, auga e seguridade dos clubes. 
Ademais do uso exclusivo de instalacións municípais, os 

concellos sufragan as remodelacións dos estádios exixidas 
palas directivás dos clubes. En base á representatividade de 
Deportivo, Celta e Compostela, a Xunta, as deputacións e os 
concellos gastan máis de 1.000 millóns de pesetas anuais. 

Fortes enfrentamentos no PP. é no PSOE a causa das listas. Manuel Fraga xa é un candidato virtual. Os barón's 
provinciais impuxeron as suas listas e os votantes non sab.en quen representa ao PP. No PSdeG-PSOE re
bélanse as ba$eS de numerosas localidades ante o incumprimento das promesas realizadas por Vázquez e 
Caballero. O BNG, que xa pechara as listas antes do verán, presentou o seu programa en várias vilas. (Páx. 4 e 5) , 

ASÍÉA VIDA 
Dominique de Saint Mars - Serge Bloch 

Así é a vida é unha serie de mipicómics 
coas historias 

. de Max e Lilí. Son libros de 
gran valor educativo que abordan 
con h~1mor crítico problemtrs 
cotiáns dos rapaces, 
tanto ·persoais como colectivos. 

ga x1a 

O nacion~lismo e · 
/ . os empresarios 

,-

Q pasado dia 4, o candidato nacionalista á presidéncia da Xunta, 
Xosé M. Beiras reuníase en Vigo con 70 ernpresários, representa
tivos de todos os sectores económicos e das empresas pontetras da 
cidade e de Galiza. Atendia asi o líder do BNG a invitación do 
recentemente criado Clube Financeiro, como xa fixera unhas se
manas atrás coa entidade homónima coruñesa. O diálogo durou 
cinco horas, o que dá .' idea do interese do auditório, pero tamén 
de que detrás hai unha separación moi longa. O 9 de Xúllo de 
1932, Alexandre Bóveda disertoú i::ios locais da patronal viguesa 
e, centrándose no problema económico e fiscal de Galiza, dixo al~ 

· go moi parecido a Beiras: "Os problemas deste país son esencial; 
mente políticos e non de índo le económica". Ambos líderes con; 
fiaban ante todo nas capacidades de Galiza para xérar riqueza. A 
mensaxe central hoxe do BNG é a defensa das forzas produtivas 
autóc tonas. Nada que se contradiga cos intereses dos empresários, 
ainda que si cos que, desde Madri<;l ou Éruxelas, pretenden_ limitar 
o futuro deste país ao dunha terra subvencionada, en declive demográ; 
fico' e especializada, como-máximo, en turismo e producióri forestal.+ 

- ") ... .,· 

As correrias , 
de Xulio Alvarez, 
alcalde 
de Quiroga 
Con 40 anos, Xúlio Álvarez Nú
ñez, alcalde de Quiroga (unha dé
cada na alcaldia) , non é a primeira 
vez que remata cun olio á virulé. 
Asegura que o Luns 1 de Setem
bro un militante do BNG lle pegou 
cando se incorporaba ao seu pas
to de praticante no ambulatório de 
Quiroga, pero o acusado nega 
calquer incidente e os máis dos 
viciños da vila traballan coa hipó
tese do marido ciumento ou da 
borracheira mal levada. (Páx. l O) 

IU expulsa · 
a Nueva Izquierda 
A presidéncia de Izquierda Uni
da decidiu o 1 O de Setembro ex
pulsar ao PDNI , un dos partidos 
integrantes desta formación. A 
expulsión da formación galega 
Esquerda Unida-Esquerda Ga
lega posponse á celebraciónt da 
asemblea que van celebrar en 
Galiza o próximo Sábado , na 
que estará presente Julio Angui
ta, que tamén anunciou que ex
pulsarian a Iniciativa per Cata
lunya se siguen coa mesma po
lítica que até de agora. (Páx. 15) 

Escócia vota 
pola devolución · 
da. sua soberaniQ 
(Páx. 17) 
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Pistas municipais d,e atletismo de Balaido. Os directivos do Celta tiñan a intención de utilizalas para o adestramento da equipa. 

Os clubes tampouco pagan polos es!ádios, nen palas facturas de luz e auga 

A 'representatividade' do ~eportivo, Celta e 
Compostela cústalle máis de 1.000 millóns de 

pesetas anuais ao erário público 
, -0- ARANTXA ESTÉVEZ 

As equipas galegas_ de futbol na máxima categoría e as institucións públicas, especialmente os con
cellos nos que teñen a sua sede, .non se dan divorciado mália a conversión dos primeiros en socieda
des anónimas deportivas. Beportivo, Celta e Compostela continuan beneficiándose dos cartas públi
cos-:,as inst?tacións·e o seu manteñemento, remodelacións-e incluso ás empresas de seguridade que 
contratan son sufragadas polos coricellos, qüe xunto a deputacións e Xunta atenden as demandas en 
aras da utilida_de pú~lica do futbol e da representatividade que teñen as equipas de Primeira División. 

- Augusto César Lendoiro, presi
dente da Deputación da Coruña 
e do Deportivo, go·staríalle que o 
concello colaborase máis coa 
sua equipa. Eco- ' · 
nomicamente so-

céspede en Riazor este verán, 
que custou 23 millóns de pese
tas, que ao final se inc[ementa-

. ron porque houbo que rap~tir a 
· -·. · · obra. A herba ·de 

Riazor nunca está 
bre todo e máis 
concretamente na 
construción desa 
cidape d~portiva 
coa que saña e 
para a que xa 
mercou terreas en 
Abegondo . Pero 
Francisco Vaz
quez non está po
i a labor , nomea-

P conce·110 · 
en bon estado. O 
concello tamén 
asiste na renova
ción das taquillas 
ou no pago da luz 
tlo estádio, cunha 
partida importan
te. Igualmente o 
marcador que lo
ce o resultado foi 

damente cando o 
concello da Coru-

da Coruña ,· 
investiu 21 O 
millóns no Teresa 
Herrera de 1996 

adquirido" polo 
concello. 

ña é xa un sosten O estádio é muni-
importante para o cipal polo que as 
Depor. lcluso leva remodelacións ou 
sufragado gastos de despraza- a recente construcción dunha gra-
mento de afeizoados a campos da de tribuna corren a cargo do 
de fóra, como por exemplo ao organismo local. O aspecto do 
Santiago Bernabeu en Madrid. A Riazor actual ten que ve.r con 800 
última inversión, un cámbio de millóns de pesetas que investiu o 

\ 1 - 1 • \.' 

concello. Tamén os campos nos 
que adestra o Deportivo, tanto o 
da Grela como o da Torre, son 
municipais ainda que de uso ex
-elusivo por parte da equipa. O clu
be presionou hai dous anos para 

eliminar as pistas de atletismo do 
interior do estádio e conseguiuno. 
A fin de calmar aos atletas, o con
cello prometeu facer xestións e le
var a cabo-a construción dunha 

Pasa á pá.xina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

novas: A dia de hoxe, na Coruña 
seguen sen pist?S de atletismo. 

A rápida reación dos corredores 
e corredoras en Vigo, caso de 
Xúlia Vaquero e Alexandre Go
mez, unida á intervención do 
BNG impediu que acontecera al
go semellante nesta cidade. 
Desde princípios deste ano, a di
rectiva do Celta amosou a sua 
intención de utili-

que "ainda que debería ser o 
Celta quen pagara~·. as factu(as 
da luz saen do peto do concello. 

En Compostela, 
o concello é accionista 

O ascenso do Compostela a Pri
meira División en Maio de 1994 
puña a tres equipas galegas na 
máxima categoria do futbol. San
tiago era a cidade que máis difícil 

o, tiña para man-
telo: menos de 

A seguridade 
de San Lázaro 

cen mil habitan
tes, unha afeizón 
que non enchia 
as bancadas e un 
,elube cun modes
to orzamento. Pe-custa un millón 

zar as pistas de 
atletismo, á beira 
do estádio de Ba
laidos. Estas pa
sarán a ser pro
priedade munici
pal no ano 2004; 
na actualidade 
pertencen ao 
Consello Superior 
de Deportes. 
Despois dunha 
cea entre o presi-

. d ro a equipa de ªº mes e sae as governo estaba 
arcas municipais ali para apoiar o 

seu ascenso: no 

dente do clube, 
Horácio Gómez, 
e o alcalde da ci-
dade, Manuel Pé-
rez, deuse por feíta a solicitude 
do primeiro: compatibilizar o 
adestramento dos xogadores 
nestas instalacións co uso que 
lle dan os corredores, que, na re
alidade, quedarian a expensas 
da equipa de futbol. O concellei
ro de deportes, Cherna Figueroa, 
amosouse de acordo. A resposta 
dos atletas non se fixo esperar: o 
Celta non podía colonizar ao res
to dos deportes da cidade que, 
por outra parte, son os que traen 
as medallas. Tecnicamente non 
era posíbel que unha equipa de 
Primeira División, cun ritmo de 
traballo constante, non rematara 
por usurpar as instalacións ao 
atletismo. 

Dese xeito, os xogadores do Cel
ta continuan adestrándose no 
campo da Madroa, tamén de pro
priedade municipal e que o clube 
chegou a poñer como garantía 
dunha hipoteca para constituirse 
en sociedade anónima mália ser 
do concello. Por nengunha das 
instalacións paga aluguer, todo o 
contrário. Nos baixos do estádio 
municipal de Balaidos abriuse na 
tempada pasada unha tenda do 
clube na que se vende o mer
chandising do Celta. Tampouco 
paga polo local. 

O manteñemento do céspede 
ou as remodelacións de vestuá
rios e cabinas de prensa corre
ron a cargo dos cartas públicos. 
No concello de Vigo sinalan que 
o convénio económico asinado 
co Celta retírese só a uso e 
manteñemento de instalacións 
pero recoñecen con certo rubor 

ano 1993 unha 
partida de 30 mi
llóns a cámbio da 
publicidade que 
da cidade do Xa-
cobeo fixeron os 

xogadores coas suas camisetas 
e, ademais, o concello que presi
de Xerardo Estévez, era o accio
nista maioritário . Ainda hoxe 
manten o seu paquete de acións 
de 42 millóns de pesetas. 

Aqueles 30 millóns de pesetas 
iniciais fóronse reducindo até ho
xe, ainda que o concello mantén 
unha partida para o Compostela, 
atendendo á imaxe da cidade 
através do clube. A contrapartida 
consistia en que os xogadores do 
clube tamén estivesen a disposi
ción do concello: nomeadamente 
para participar en actividades for
mativas ou para a promoción dos 
clubes de base. Segundo avo
ceira do BNG, Encarna Otero, es
te ponto nunca se cumpriu. 

Como acontece coas outras equi
pas galegas de Primeira División, 

Horácio Gómez, Presidente do Celta. 

!STA.SEMANA , 
ANOSATERRA 
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paradigma da r.elacións futbÓI de 
elite e institucións públicas está 
en Augusto César Lendoiro: pre
sidente da Depuración da Coru
ña, aspirante a alcaldía polo PP 
ademais de ·presidente do ~epor. 

As contas da Xunta 
~ deputacións 

As deputacións provinciais e a 
Xunta tamén son fontes de ingre
sos de .xeito directo e indirecto 
para os clubes galegos de primei-
ra división. Na Secretaria Xeral 
do Deporte da Xunta sinalan que 
os clubes de futbol beneficianse 
dos convénios asinados a traves 
das federacións "o mesmo que 

Xosé Maria Caneda, Presidente do Compostela. as equipas de elite do baloncesto 

o Compostela, que canta cun ca
pital social de 174 millóns, non é 
o dono das instalacións . O mul
tiusos de San Lázaro é de pro
priedade pública, o mesmo que o 
campo que está á sua beira e AO 
que adestran os xogadores, cons
truido polo concello, Deputación 
da Coruña e Secretaria Xeral pa
ra o Deporte da Xunta. Co aseen~ 
so a Primeira División tanto Esté
vez como o presidente do clube, 
Xosé Maria Caneda entenderon 
que habia que reforzar a presén
cia de afeizoaos. Desde o conce
llo mercáronse mil carnés de abo
ados para nenos e xubilados. 

O manteñemento das instala
cións asi como o pago da luz ta
mén sae do peto dos composté
láns. E outra factura importante, 
un millón de pesetas ao mes, que 
serve para manter os servizos 
dunha empresa de seguridade. 

Trofeos e outros trinqúes 

Os torneos municipais como o · 
Teresa Herrera ou o Cidade de 
Vigo corren a cárrego dos conce
llos. Os clubes serian meros con
tratados pola institución muncipal 

para participar neles, pero a ver
dade é que son os que tiran pro
veito económico. No caso do Te
resa Herrera, o concello da Coru
ña negócia co Depor e contrátao 
por cinco anos: a equipa coruñe
sa, a diferéncia das visitantes, 

' ponse a disposición do torneo de 
balde. Pero os direitos de trans
misión televisiva dos encontros e 
a publicidade estática van para 
os petos do clube que dirixe Len
doi ro. Mentres o concello, que 
sufraga uns gastos que ascende
ron en 1996 a 210 millóns de pe-·, 
setas, non recupera nen a meta
de coa venda de entradas. So a 
Juventus cobrara 81 millóns de 
pesetas e o Flamengo, a equipa 
que menos cobrou, levou 30 mi
llóns. Na edición do trofeo deste 
ano o orzamento baixou a 170 
millóns. Desta negociación sem
pre sae beneficiado o clube. 

Para os políticos locais e autonó
micos os palcos dos estádios son 
un bon xeito de facerse ver; co
mo en calquer empresa, e máis 
nunha que arrastra miles de afei
zoados, as rela-
cións dos directi-

e balonmán". En todo caso, ao 
seren equipas con proxección so
cial e representatividade "ade
mais de servir de banderian de 
enganche para os activos", pe- -
denselle contrapartidas a xoga-
do res e adestradores como a 
participación en cursos de forma
ción como técnicos. Desde a xun-
ta recoñécese que, como en cal
quera outro sector, como empre
sas teñen direito a axudas "ainda 
que estas tradúcense en infraes
truturas e non en cartos contan
tes porque o que se lle poderia 
dar, vinte ou trinta millóns, é unha 
insignificáncia para os orzamen
tos que manexan os clubes". 

Na Deputación da Coruña negan 
calquer tipo de asisténcia econó
mica ao Deportivo ou a Compos
tela xa que "nen eles peden axu
das nen nós lla concedemos, polo 
menos no pasado ano" ainda que 
non aclaran cales son as partidas 
das que se benefician por vía indi
recta. Na Deputación de Ponteve
dra indican que os clubes entran 
no convénio asinado coa xu·nta 
pero indican que como equipa de 

elite, o Celta asina 
un acorde unilate

vos dos clubes 
cos governantes 
debe ser fluídas. 
Uns precisan dou
tros: cando a crise 
dos avais en 
1995, que amea
zou con mandar 
ao Celta a 2ª B, o 
concello volcouse 
ca clube como 
non o fixera con 
nengunha das 

Adkectiva 
ral coa institución 
provincial. " En tro
ques fan publicida
de da Deputación 
no ,campo e teñen 
que participar en 
cursiños que· se- · 
xan solicitados po
los concellos de 
Pontevedra", di 

empresas da co-
marca. A mesma 
equipa viguesa, 
cuxa directiva es-
tá en total sintonia 

do Celtá chegou 
a hipotecar un 
campo municipal 
para converterse 
en S.A. 

coa _equipa popular que governa 
a cidade, ofereceu un xantar a 
Manuel Fraga en vísperas do ca-

Xosé Covelo, res
po nsábe I de de
portes. Mália reco
ñ e ce r que este 
convénio unilateral 
implica unha canti
dade determinada 
de cartas, desde a 

Deputación non dan cifras. A xus
tificación é que "non se poden di
cir as cantidades porque ainda 
non está pechado o acorde".+ -mezo da actual tempada. Pero o 

Confundir o direito ao dep9rte co negócio do futbol 
A utilidade pública do futbol na que se basea a política 
do PP parte dunha concepción perversa do deporte. 
Non fqi falla especial agudeza ·para darse conta de que 
o futbol que entra todos os c;:Jias pala televisión xa non 
se define como once contra once a polo gol. lso seria 
deporte. Nen sequera se pode talar de once contra 
once cando hai dous ou tres que cobran o que o resto 
xuntos. En calquer caso, o futbol-espectáculo nada ten 
que ver co deporte, un direito aoque deberían ter 
acceso todas as persoas. Precisamente o exaxerado . 
apoio ao espectáculo do futbol, paixón de moitos 
cidadáns pero tamén causante do desinterese e 
incluso da xenreira de moitos outros, remata ca 
concepto deportivo. 

O gasto de centos de millóns de pesetas dos 
organismos públicos nas tres equipas galegas de 
primeira, sen contabilizar os estádios municipais, 
inmóbeis de grande valor que 'se utilizan dous días ao 
mes, $ sintomático do matrimónio futbol-política ou 
futbol-governantes. Xa está pasado o do efeeto 

• 

narcotizante do futbol-espectáculo porque nun tempo 
"no que hai transmisións ate no verán estamos ante un . 
negócio tan imparábel como alienante. A falla de 
mesura 1anto por parte dos dirixentes dos clubes como 
dos .mandatários públicos fomenta comportamentos 
irracionais que, sen embargo, non se dan noutros 
espectáculos como o teatro, as bandas de música ou 
os festivais de rock. 

· A defensa dos clubes galegas en base a emblemas 
represéntativos das cidades e do país choca con duas 
realidades: por un lado, o feíto de seren sociedades 
anónimas que merecen tanta ou tan pouca ·axuda 
como calquera outra empresa e,. polo outro, a 
perversión do termo representatividade, en base ao cal 
o clube sempre sobrevive. Se hai problemas 
financieiros, apélase á equipa da tua· cidade, o mesmo 
que se.o clube vai descender ou se a campaña de 
captación de sócios non vai ben. Tampouco vale a 
representatividade aplicada por seren equipas 
autóctonas _porque no futbol-espectáculo seren de aqui 

ou de acolá importa beri pouco. · 

Deportivo, Celta e Compostela, teñen que tirar para 
adiante recebendo as axudas públicas que lle . 
correspondan como sociedades que se 
comprometeron a cargar coas suas perdas ou a 
beneficiarse das suas ganáncias. Non deixa de ser un 
insulto b trato privilexiado cando máis da metade da 
povoación nos g9sta do futbol e, día si, dia non, pecha 
unha empresa mentres un xogador dunha equipa 
galega ten un salário millonário. As contas claras e, 
sobretodo, contrapartidas reais a cámbio dese apoio 
comedido: o futbol de elite non debe colonizar ao resto 
dos deporte-s senón garantir a práctica dos mesmos; 
apoiar as categorias inferiores, ou sexa, tirar da 
canteira; non exclusivizar infraestruturas feitas con 
cartas públicos, caso das pistas de atletismo en Vigo, 
e que xogadores e adestradores estean a disposición 
das actividades formativas para as que sexan 
requerides. Isa~¡ se achegaria á representatividade. 

ANOSA TERRA 

' 
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4 GAL IZA 
Guiña pacta con Cacharro e con B~ltar a sucesión mentres Romai prefire agardar polos resultados 

Fraga rec~ñ~ce ante os excluidos 
que non ten capacidade para modificar-as listas 
*A. EIRÉ 

A sucesión de Fraga, 
que xa non controla o 
partido, a posibilidade 
de perder o Governo, a 
necesidade de sacarlle 
ainda máis protagonis
mo ao Parlamento e as 
alianzas entre Cuiña, Ca
charro e Saltar, con Ro
mai agardando polos re
sultados eleitorais para 
maniobrar, son os prin
cipais elementos que in
fluiron na configuración 
das listas eleitorais do 
PP, das que desapare
cen non só os históri
cos, senón os centristas 
e os galeguistas, apos
tando polos turdións. 

"Non estou en condicións 
de ac'ometer unha parali
zaci ón na renovación" . 
Con estas verbas , Fraga 
lribarne, disculpábase an
te o excluidos das listas 
eleitorais autonómicas do 
PP . Tres altos cárregos 
do PP recoñeron esta ex
plicación do candidato da 
direita que, na prática,· 
ben demostrar que per- .. A imaxe dos dirixentes do PP na pasada-festa do Faro é elocuente: Fraga xa só é un dirixente virtual. 
deu o control do partido e, 
mesmo dun hipotético Governo 
de conseguir a maioria absolu
ta_ Fraga convertíuse nun candi
dato virtual. 

O pacto entre Xosé Cuiña, Fran
cisco Cacharm e Saltar Pumar, 
que controlan as demarcacións 
de Pontevedra, Lugo e Ourense, 
coa ollada na sucesión do até 
de agora presidente da Xunta, 
impúxolle a Fraga unha política 
de feítos con·sumados e unha 
función: contentar aos dagnifica
dos. O presidente do PP foi cha
mando aos principais excluidos 
para darlles unha explicación e 
oferecerlles contrapartidas. Vito
rino Núñez, Presidente do Parla
mento e os conselleiros Pérez 
Vidal e Vázquez Portomeñe 
convertíronse nos primeiros en 
recibir explicacións e ofertas de 
contrapartida. Núñez decidiu xo
gar forte e sacar á luz pública a 
purga, desatandose un remuiño 
que moveu as estruturas· do par
tido, para lograr que interviñera 
Madrid. Os outros dous calaban. 

Foron estas as razóns ..,que se 
barallaron para deixar fora a 
Vázquez Portomeñe, que _non 
aportaría nada-ao non ter feudo 
eleitoral próprio e tamén a Vito
ri no Núñez que perdera toda 
capacidade de incidéncia en 
Owense, sen alcaldes obedien
tes, unicamente o caído en 
desgrácip Isaac Vila de Xinzo, 
que xa anunciou a sua retirada. 
Ao conselleiro de Agricultura 
Pérez Vidal sacrificárono -utili
zando tamén a eficácia eleito
ral. Cuiña sempre afirmou que 
o PP só podía gañar a,s elei 
cións se se esquecía o proble
ma da cuota láctea e Saltar ar
gumentou que o conselleiro 

, non podia ir na lista de Ouren
se porque estaba enfrentadó 
cos pataqueiros da Límia e con 
boa parte dos viñateiros do Ri
beiro. Como cartel provincial 
escollaron a Celso Delgado Ar
ce, secretário da Cámara de 
Comércio. 

Os mesmos baremos se usaron 
para confecionar a Usta de Pon-

Duas son as explicacións políti- tevedra. Cuiña puxo como 
cas que, segundo fontes da di- exemplo a Vigo. Como nos ca-
reita, se deron~nos óganos de di- sos anteriores referiuse-aos in-
rección do partido: a necesidade quéritos. Con eles na man de-
de renovación partidária e de fa- niostrou que en Vigo o PP per-
cer unah equipa_ recadadora de deria 30 mil votos pola mala 
votos. Xosé Cuiña expúxolle a xestión de Manuel Pérez. A so-
Fraga lribarne como a posibilida- lución de Cuiña foi a de primar a 
de de perder o Governo só po- xentes da capital olívica nas lis-
d!a paliarse se todas as estrutu- tas, per_o castigando á equipa 
ras do partido, aquelas que te- municipal. Asi decidiu integrar a 
ñen incidéncia social , traballan tres per~oas relevantes con Du-
axeitadamente e se se eliminan rán nun significativo segundo 
a aquelas persoas que non con- pasto e mesmo Cortegoso (que 
tan con parcela eleitoral própria non forma parte do governo mu-
ou que a sua xestión -está a ser nicipal ainda que é concellal) 
rexeitada pola c!dadanía. . • . .-.:·e~r3; ~~i~~r fiar~ ~~tr• ª cidada-

nia que se castiga a Pérez e a 
sua equipa", afirma un membro 
histórico do PP vigués. Os cola
boradores de Cuiña creen que 
incluir a Maite Fernández "sería 
darlle unha grande baza ao 
PSOE e, sobretodo, ao SNG". 

Outras razóns 

Existen, ademáis, outras ra
zóns, menos explícitas que ba
rallou Xosé Cuiña. A primeira $ 

- a de configurar un grupo parla
mentar o máis fiel posíbel á sua 
persoa e sen ningun sobrancei
ro que, nun momento dado, pu
dese ser unha peza de recám
bio a Fraga. Defenestrados do 
parlamento os lidere.s que hi- ~ 
poteticamente pude~an puxar 

con el , tenta asegurarse a suce
sión , convencido de que Fraga 
vai abdicar ao comezo da lexis-
1 atura . A operación cobraba 
maior importáncia despois de 

· que impedise que Romai se 
apresentase pola Coruña, feíto 
que daban como seguro alguns 
dos máis directos colaboradores 
do ministro de Sanidade en Ma
drid que xa estaban preparando 
de novo o traslado a Galiza. 

Por outra banda, o PP non quer 
homes con man. esquerda ou 
negociadores coa oposición no 
Parlamento, como podían ser 
Portomeñe ou Vitorino. Como 
se puxo de manifesto ao final da 
pasada lexislatura, co ascenso 
de homes como Casares, Pita, 

- A. Emt 

Qu.e votarán os do PP? . 
Moitos dós votantes galegas do PP dábanlle a sua.confianza a Fraga · 
lribame coidando que ia exercer a autoridade tanto dentro do parti, 
do como nas relacións· do Govemo con Madrid .. Votaban sobretodo 
autoridade. Agora están varados. Fraga non só non colmou as are, 
las, poñéndos.e aos 'pes· de Aznar, senón que xa non manexa as ren, 
das do próprio partido. Na direita galega asentouse a certidume de 
que Fraga, ainda que conseguira acceder á presidéncia da Xunta, se, 
ria unicamente presidente por uns meses. . · 

, 

O desacougo apoderouse de moitos votantes populares que agora 
non saben a quen nen a que van darlle a sua confianza. Será ao PP 
de Aznar, a Madrid? Será a Romai com0 delegado guvernativo? 
Conseguirá a sucesión Cuiña? Qué representa Cuiña en política? A 
que votarán os votantes do PP nas proximas eleicións? Nen Fraga-o 
sabe, pero el xa non é -o referente .• 

p ...... . 1 ... .J .... ',,. 
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Rofüíguez ou Palmou, o 
. que se trata é de ter no 
parlamento unhas perso
as capaces de "enfrentar
se aos do SNG dentro e 
fora do Partamento", uns 
turdións. A Fraga sobralle 
o Parlamento como xa de
mostrou nestas lexislatu
ras. De ·gañar pretende 
quitarlle toda virtualidade 
para poder manterse al
guns meses. De perder , 
preparan un grupo de 
asalto dispostos á deses
tabilización sistemática. 

Pactou Cuiña con 
Madrid? 

A grande cuestión a dilu
cidar é se a revolución 
que Cuiña Crespo impuxo 
no PP galega está pacta
da ou non con Madrid, 
non só polas repercusións 
próximas senón polas que 
se poden dar na política 
galega a curto e médio 
prazo . Fontes próximas 
ao conselleiro do Deza 
afirman que "a renovación 
que se está a realizar na 
Galiza es1á impulsada por 
Cuiña coa benzón e o 
apoio de Fraga sen de-

pender para nada de Madrid". A 
explicación que dan é que tanto 
Fraga como Aznar do único que 
están preocupados neste mo
mento e de gañar as eleicións, 
cada un polos seus motívos pró
prios, "e só Cuiña, Cacharro e 
Saltar poden garantir os votos". 
Sería esta a xustificación da non 
intervención, que dan tanto os 
partidários de Cuiña como algun 
dos defenestrados. Fraga, pola 
sua banda, afirmou na roda de 
prensa de apresentación das 
candidaturas a perguntas dunha 
redactora deste xornal que "a 
Madrid comunicarémoslle as lis
tas agora. Opinaron de critérios, 
pero nunca de nomes". 

Aznar ainda non quixo pronun
ciarse sobre a renovación das 
listas galegas e Raxoi fíxo un tí
mido chamamento "ao consen
so e á cordura". Romai Becca
ria, pola sua banda, pactou 
mans libres para configurar a 
lista da Coruñá. A dirección de 
Madrid, que sigue desconfiando 
de Cuiña, sitúase agora en vixí
lia. Para Cuiña Crespo todo vai 
depender dos resultados. Se 
gaña as eleicións terá certa ca
pacidade de menobra, pero será -
daquelas cando Romai e Madrid 
impoñan as .$uas condicións e 
dean a batalla, obligando a Fra
ga a seguir até o límite. Se o PP 
non logra a maioria aesoluta, 
Cuiña será o grande saérificado, 
terá que asumir todas as culpas. 
Con el caería Baltar e tamén 
.Cacharro. Os excluidos voltarian 
comb salvadores do partido. A 
batalla das listas forn;10u parte 
da guerra de sucesión. De mo
mento Quiña vai avanzando.• 
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Profundo malestar no PSOE que leva a ~lguns militantes e dir!xentes a darse de baixa 

Caballero e :vázquez incumpren 'todas · 
as promesas na elaboraéión das listas 
-0- A.E. 

Todas as promesas que fixe
ran Francisco Vázquez e Abel 
Caballéro no último congreso 
do PSdG, cando aclamaron o 
candidato á Xunta, foron in
cumplridas segundo un im
portante número de militantes 
e dirixentes socialistas: nen 
supoñen un xiro social, nen 
existen os " esgrévios gale
guistas" anunciados, tampou
co os " independentes de pres
tíxio" e, ainda menos reflexan 
a " concórdia partidária " . " É 
unha lista de derrotados " , 
coinciden en afirmar os mem
bros da executiva Xavier Ga
go e M!!. do Carmo González. 

O PSdG-PSOE nunca se sentiu 
eleitoralmente asentado na Gali
za e procurou fórmulas que lle 
permitisen superar a sua orfan
dade social. Nas lexislaturas an
teriores tentouse un arroupamen
to fichando a membros do CDS, 
independentes, ou militantes de 
Coalición Galega, como Santos 
Oujo ou Celestino Torres. Tamén 
a militantes procedentes de Es
querda Galega como Maria Xosé 
Porteiro, Tuco Cerviño ou Uxio 
Labarta. Na confección de cada 
nova lista sempre se excluía a 
unha liña partidária, que pasaba 
factura rematados os comícios, e 
aos aliados circunstanciais . "O 
problema do PSdG é que non 
ten liña política", afirmou Ceferi
no Díaz, que sempre toma a últi
ma hora o posto de navegante. 

Nas eleicións do próximo 19 de 
Outubro a dirección do PSOE vai 
seguir a mesma dinámica. A con
feción das listas canta coa novi
dade da incorporación de mem
bros de Esquerda Unida-Esquer
da Galega e dos Verdes. O que 
nun comezo semellaba ser unha 
operación rendíbel , máis alá da 
estratéxia madrileña de liquida
ción de Izquierda Unida, quedou 
debilitada pola negativa dunha 
parte de EU a integrarse nesa 
coalición e a decisión de apre
sentar listas eleitorais próprias. 
Destacados integrantes das últi
mas candidaturas dos Verdes ta
mén mostraron o seu rexeite a 
esta coalición e Greempeace, 
usada como reclamoa é aval, fi
xo saber que ·non apoiaba nen
gunha opción política. O efecto 
aglutinador quedou esluido. 

As promesas de Abel Caballero 
de integrar nas candidaturas a 
"esgrévios galeguistas'1 .e a 
"independentes de prestíxio" 
non as puido cumplir, non por 
falta de gañas, senón que os 
chamados, un a un, foron rexei
tando a integración eleitoral, pé
sie ás promesas de que terian 
posta fixo nun hipotético Gover
no. Alguns deles, como o eco
nomistp. e antigo militante do 
PCE, Alvarez Corbacho, dixo 
que preferia millar ser consellei
ro sen praza parlamentar se 
chegara o caso. Outros non -
acreditaron no seu pretendido 
"papel de consenso", que debe-

Unha das auséncias máis significativas nas listas do PSOE é a de Gon:z:ále:z: Laxe, o me
llor valorado nos inquéritos. 

rian xogar nunha hipotética ne
gociación post-eleitoral co BNG. 

Rachado o consenso · 

A ruptura máis importante das 
promesas realizadas por Francis
co Vázquez e Abel Caballero da
se cara a própria militáncia. No 
último congreso do PSdG ambos 
prometeran integración e unida
de partidária, esquecendo ante
riores caramillos e diferéncias. 
Agora, ao dar acoñecer as listas, 
óllase de novo como unha das 
cuadrillas, a de Francisco Váz
quez, se impón ás demáis, aso
ballándoas . O galeguismo do 
PSOE, ·que propugnaban como 
unha seña de identidade, quedou 
barrido do mapa. Dos 19 deputa
dos que o PsdG tiña no Hórreo 
quedan excluidos 14 dos pastos 
fixos de saida, pésie a que du
rante catro anos foron o auténti
co sostén do partido, enfeudado 
Vázquez na Coruña, desapareci
do Sánchez Presedo e, outros , 
como Abel, pacendo por Madrid. 

Abel Caballero tenta sacarlle im
portáncia a esta "renovación" afir-

. mando que van entrar rllOitos de
putados máis, pois el pon a baloi- · 
ra no límite da maioría absoluta. 
Mais a reacción no seo do próprio 
partido non se fixo agardar. "Ca
cicada, vitória pírrica, especialis
tas en· perder eleicións; candi da-

. tura de derrotados, desprécio das 
bases·, suicídio partidário .. " foron 
alguns dos calificativos que usa
ron os militantes descontentos . 

po mixto na Deputación e ao al
calde de Vilagarcia, tamén mem
bro da executiva, Xavier Gago. 

As críticas de ambos son seme
llantes. "Desprezo das bases e 
falta de representatividade social" 
dalguns dos candidatos incluidos. 
Gago anunciou que se dá de bai
xa na executiva e que a sua apor
tacióo na campaña se limitará a 
votar, Xerardo Estévez, alcalde 
de Compostela, e parte da agru
pación do Ferro! tamén son suma
mente críticos coas listas, anun
ciando que os resultados lle pasa
rán factura a Paco Vázquez e a 
Abel , como xa fixeron con Sán
chez Presedo. Tamén é suma
mente crítico o sector renovador 
coruñés e Izquierda Socialista, so
bre todo pala exclusión do ex pre
sidente González Laxe, o candi
dato máis apoiado polas bases. 

Pero o maior descontento prodú
cese en Ourense. Perguntados 
tres dirixentes galegas palas ra
zóns da resurreción política de 
Veiga Pombo r.io número un da 
lista, seguido dos seus concellei
ros que sufrirqn unha forte derrota 
nas.~ltimas eleicións municipais, 
os tres só souberon expresar un
ha imaxe sexual como toda expli
cación. Toda o máis algún apon
tou a decir que "Paco cree que en 
Ourense xa non pode baixar 
máis, así que·decidiu quedarse no 
partido unicamente cos seus" . 

Onde. houbo unha certa integra
ción: foi en Vigo. Abel viuse na 
abriga de incluir como número 

Nas suas críticas afirr:nan que dous a Dores Villarino, persoa 
Vázquez e Abel Caballero "incluí~ próxima a Carlos Príncipe, sa-
ron a candidatos en postas de bedor de que a división podiao 
saída que non foron propostos levar a un auténtico fracaso elei-
por ningunha agrupación'.'. Até de toral na sua de_marcación. Pero 
agora duas foron as persoas que ·o ex alcalde, moi listo, negouse 
máis se distinguiron palas suas a xunguir o seu futuro político ao 
críticas. A alcaldesa de Carballe- de Abel Caballero e Francisco 
da de Valdeorras e membro da Vázquez. Agora vense na abriga 
executiva, Maria do Carmo Gon- de pregoar por boca de Maria 
zález, que anunciou que abando- Xosé_ Porteiro que 11Príncipe xo-
11.C\Qél _o_ pªrt[c!Q _C9? _ ~eus cinco ga nas eleicións autonómicas a _ 
concelleiros e se pasaba aó grü-- - . süá. rééleciOñ".·+ - - - - - - - - . 

ANOSATERRA 

A Deputación de Lugo 
condenada a pagar cen millóns 
pola Faculdade de Veterinária 
O Tribunal Superior condenou á Deputación de Lugo a pagar 
cen millóns dé pesetás a Entrecana/es y Tavora SA, a em
presa construtora da Faculdade de Veterinária de Lugo. O 
TSXG estimou que estes cen millóns eran a cantidade que 
lle restaba por, cobrar á construtora do cüsto total do edifício 
Uf)iv~rsitário . A empresa reélamaba-620 millóns, mentres que 
o organismo provincia~ solicitara a desesti.mación do recurso. 
O presidente da Depútación refugou comentar o fallo, 
rTientres que a oposición provincial criticou a xestión de 
Francisco Cacharro. BNG e PSOE coincidiron en que a sen
téncia confirmaba as irregularidades que xa denunciaran . e 
que os orzamentos deste ano se verán prexudicados. A Fa
culdade de Veterinária de Lugo custou dous mil millóns de 
pesetas, cincocentos máis dos inicialmente presupostados. • 

Deficiéncias na política educativa 
ao comezar o curso 

5 

lnestabilidade laboral para os docentes, problemas para 
os alunas do rural , improvisación e eivas na planificación 
do curso e distanciamento do ensino da realidade social 
son as notas que caracterizan o comezo do curso escolar 
na Galiza, coas conseguintes repercusións na calidade 
do ensino. Os maiores problemas concéntranse nas 
escalas de Infantil e Primária. Este ano sumarán 
catrocentas as escolás unitárias pechadas desde o come
zo da década, quedando perta de setecentas én funciona-

- mento. o peche veu xustificado pola falla de al unos no 
rural e o descenso da natalidade. Pero, neutros casos, 
procedeuse ao peche das escotas unitárias ante a falla. de 
oposición dos concellos, governados polo PP na sua 
maioria, e ante o de§censo demográfico no rural e o dis
gregamento da povoación nestas zonas, o que facilita ~o 
desartellamento da oposición viciñal. A isto hai que 
sumar que dous mil profesores de. Infantil e Primária non 
coñecerán o seu destiño até tres dias antes de comezar 
as clases, co c;:onseguinte trastorno persoal e económico 
e a repercusión na calidade do ensino. Os problemas su
cédense tamén no ensino Secundário, onde se planifican 
horários sen coñecer a lista de matriculados e se reducen 
prazas docentes. Na Formación Profisional; moitos 
alunas vense. na abriga de cambiar de centro e mesmo de 
localidade ao non se lles renovar a matrícula de suspen
deren algunha asignatura.+ 

Peden inves~r nas .Pontes os beneficios 
_ derivados da privatización de Endesa 

O Congreso dos Deputados terá que posicionarse proxima
mente sobre unha proposición non de lei na que se solicita 
que parte dos beneficios que reportará a primeira fase de 
privatización de Endesa se invirta no relarizamento do teCi
do produtivo galega, en particular das centrais de Meirama 
e As Pontes. O obxectivo é que o Governo central e as co
munidades afectadas pola actividade de Endesa elaboren 
conxuntamente un plano de infraestruturas e de desenvolvi
mento que sexa financiado con esa parte dos ingresos deri
vados da operación de venda. Nesta iniGiativa, apresentada 
polo deputado do BNG Francisco Rodriguez, solicítase ta
mén que o Estado manteña a sua participación actual do 
31 % en Endesa. O Congreso dos Deputados aprobou a fi
nais de Xullo a venda do 35% do capital do grupo eléctrico 
ao. sector privado. Con esta .venda, que se materializará 
en Outubro, o Governo central prevé ingresar un ·billón de 
pesetas. A privatización da central térmica. suporá -que o 
cadro de persoal pase de ter 1.45.0 traballadores a 900. + 

Nove formacións cumpren os reci_uisitos 
iniciais para apresentarse as el~icións 
Das doce formacións políticas que iniciaron os trámites 
precetivos ante a Xunta Eleitoral para poder concorrer ás 
eleicións autonómicas do 19 de Outubro1 só nove tiñan 
cumprimentado o Mércores 1 O todos os trámites exixidos 
até o momento. Son o Partido Popular, a ~oalición forma
da polo Partido dos Socialistas de Galicfa-PSOE, Esquer
da Unida-Esquerda Galega e Os Verdes de_ Galiza, o 
Bloque Nacionalista Galega, o Paftido Social y Democráti
co de Derecho, o Partido de los Autónomos y .Profesiona- . 
les, o Partido Proverista, Izquierda Unida, a Frente Popu- · 
lar Galega, Democracia Gallega e Falange Galleg!J de las 
Jons. Unión Galega, que foi a décima das formacións a~
mitida temporalmente, xa anunciou a sua decisión de non 
apresentar!..) a estas eleicións. Agás ó Partido de los 
Auónomos y Profesionales que se apresentará só pola 
província da Coruña e, o Partido Social Democrático de 
Derecho que o fará por Pontevedra, o resto das opcjóns 
nomearon repre~entantes nas catro províncias. O Luns 15 
deberán ter apresentado a lista de candidaturas e logo do . 
prazo de reclamacións, o 23 de Setembro publicaranse _no _ 
Diário Of icial de ~al iza.+ 
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O AUTOR, DIRIXENTE DA C.I.G. , PIDE QU E SE INTRODU
ZAN CÁMBIOS. NOS PJ:ZOXECTOS DE LEI DA REFORMA 
LABORAL PARA EVITAR ENRIQUECIMENT OS INXUS
TOS DUNHA PARTE DO EMPRESARIADO A COSTA DO 

ERÁR IO PÚBLICO . LU ÍS BURGOS A FIRMA Q U E SE 
ESTÁ "INCIDIN DO. N EGATIV AMENT.E NA COMPETÉN~ 

- CIA EMPRESARLAL, INTRODUCIN DO ELEMENTOS DE
SEST ABIUZADORES DA MESMA CON CARTOS. PÚBLICOS~'. 

SUBVENCIÓNS PÚBLICAS AO 
EMPRESARIADO MENOS ESCRUPULOSO 

Os Decretos Leis 8/1997 e 9/1997 de 16 cJle 
Maio, que incorporaban os "Acordos para a 
Estabilidade no Emprego" suscritos por 
CCOO, UGT e CEOE-CEPYME,, furon fi, 
nalmente . tramitados como Proxectos de 
Lei. O 1 O de Setembro rernatou o p:razo de 
presentación de enmendas a ditos textos e 
a CIG, que se ten manifestado repetidas 
veces en contra desta ú~tim:a Reforma la
boral por opinar que a mesma facilita e 
abarata o despedímento, considera que de
berían de terse en conta algúns aspectos re
ferintes á nova modalidade de conuatadón 
indefin.icla para evitar que determinados 
empresários se enriquezan inxustamente a 
conta da Reforma e fagan operacións de in
xen ieiría financieira a costa do erário pú
blico. 

·se poñemos en relación a instauración e 
regulación da nova rnodalidade de contra
tación indefinida coas bonificacións e sub
vencións aportadas polas Administracións 
estatal e autonómica, e unha vez feítas as 
sencillas operacións aritméticas que isto re
quire, resulta que: 

1 º.-En termos xerais ao empresário com
pénsalle económicamente contratar aos 
posíbeis beneficiários deste tipo de contra
tación e despedilos despois, cunha indeLn
nización de 33 días por ano, ao remate dos 
dous anos, que é o período en que o Gover-

. no lle outorga incentivos dun 40 a un 60% 
da cuota patronal á Seguridade Social a 
costa do contribuinte. Polo tanto, non se 
está potenciando unha contratación está
bel senón fomentando unha contratación 
temporal de duración de~terminada (q. dous. 
anos) -e subvencio:nada. E como se estivese
mos revivindo, esta vez pola porta de atrás, 
a antiga modalidade de contratación de fo
mento do emprego, que todos decíamos 
querer suprimir. En efecto, en todos os ca
sos as subvendóns recibidas, menos o custe 
do despedimento, da sempre un saldo posi
tivo, a prol do empresário, mesmo sen ter 
en conta as · ~onificacións fiscajs, que é un 
incet).tivo económico previsto a maiores no 
Proxecto de Lei. T amén as Comunidades 
Autónomas oferecen a -súa aportación a es
te negócio, desde as 200.000 pts- da Xunta 
de Galida até as 500.000 do Governo An
daluz. Un exemplo: a reconversión do con: 
trato de obra dun albañil na província de 
Pontevedra nun novo contrato indefinido 
supón unha gañáncia para o empresario de 
431.000 pts. en dous anos. 

'zº.~Este lucro é ainda máis escandaloso .se 
do que se trata é de reconvertir un contrato 
temporal en fixo _e tal reconversión se pro
duce en empresas de servícios que, ben por 
convénio colectivo ou ben por exixéncias 
da concesión pública, están suxetas a unha 
claúsula de subrogación do personal ( em
presas de seguridade, de limpeza, de trans
portes municipais, etc., etc.). Neste caso a 
empresa apropriase das subvenciÓns e boni
ficacións polo só feíto de cambiar de nome 
ao contrato. En realidªde o traballador/a, 
ainda que teña contrato temporal (por 
exemplo até o fin da concesión) consídera
se foco porque a próxima empresa que ad-
q 1,1~rµ .,o .s~rrv.í.cjq ,ten,qye, ,c<?ntrata~~ na,s .. . 
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mesmas condicións salaríais e de traballo, 
polo que si a actual empresa o "reconvirte" 
á n°''ª modalidade de contratación indefi
nñda1 non meUora ,efectivamente as candi, . 
dóns da ¡perooa empreg~dla senon quel pola 
contra1 e te podle a.toparse cun de pedi~ 
mento improcedente máis barato (de 33 dí, 
as e.n 101e.i de 45 dfas por ano). Predsamente 
ne:stais em[p;resas é onde se estái dando o 
m:aior \'olume:n de re-
conYersi,6ns de contra-
tos te:mporais 'en inde-

oportunidade ~ a abriga de introducir cám
bios que eviten estas situacións. Poderiano 
facer excluindo das axudas e incentivos 
previstos no Proxectó de Lei (artigo 4º) a 
aquelas empresas que estean sometidas a 
daúsula de subrogación do persoal e obri
gando á súa devolución (artigo 7º) a aque
las outrns que despidan irnprocedentemen
tr:e á persoa contratada baixo esta nova 

modalidade indefinida. 

Considero que se non 
finidos,. Non é de e:x
trañaar: a. empres:ai. reci
be aig~ra. ,en dous anos, 
un importante ingreso 
económico sen ter ne
cesidade de recurrir ao 
despedimento ao re
matar ese tempo nen 
correr ningún risco 
empresarial, xa que, en 
todo caso, a nova em
presa que se faga cargo 
do servício se subroga
rá en vez de en contra
tos temporais en con
tratos fixos, e xa se sa
be: o que veña atrás 

'A b ,,,, n.s su 1venc1ons 

se propoñen, cando 
menos, estes cámbios, 
nengún político está 
moralmente en situa
ción de dicer que o 
emprego estábel está 
aumentando e amen
ta lid ade empresarial 
cambiando positiva, 
mente . En realidade 
estáse incidindo nega
tivamente na compe
ténciá empresarial, in
troduc'indo elementos 
desestabilizadores da 

que arree. Ademáis 
dun ingreso da orde de 
600.000 pts. por traba-
llador/a (imaxínense o 
negócio dunha coñeci-
da· empresa de seguri-
dade privada que re-
converríu a 6.000 em-
pregados/as) a empresa 
recibe a gañancia adi-
cional dun despedi-

recibidas, 
menos o custe do 
despe~iment-o, 

dá sempre un saldo 
positivo, 

a prol 
d ,,, . " o empresario 

mesma con cartos pú
blicos. E estase desin
centivando o emprego 
fixo desde o intre en 
que non se penaliza a 
contratación temporal 
e a aquetas empresa 
que se esforzaron e se 
e forzan por mant er 
unha plantilla fixa non 
só non se lles recoñece 
nengún tipo de mérito, 
senon que son condea- • 

mento improcedente máis barato, gañaricia 
adicional que se transmite á empresa suce-

das a ver_ como precisamente aos seus com
petidores menos escrupulosos se lles fan re
galos en forma de subvencións e bonifica
cións da rñan da última Reforma Laboi:al 
pactada entre as cúpulas das organizacións 
empresariais e sindicais de ámbito estatal.• 

sora no servício. 

Por iso, e porque non creemos que estean 
os tempos para andar dando carros a cerros 
empresários <leste xeito, consideramos · que 
os partidos políticos con representación no 
Congreso dos Deputados teñen agora a 

LUIS BURGOS D1AZ é Membro da Executiva Confedera( da 
CIG. Responsábel das Relacións lnstitudonais no Estado 

Xosé Lois 
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PRIVATIZACIÓN 
NO 

CRISTAL--PIÑOR 

D. GONZÁLEZ .. RICARDO FERREIRA 

De privatizacións estamos todos cansos 
de falar, de cómo se fan tamén, podendo 
resumir na seguinte frase "cada amigo 
unha privatización". Pero hai casos que 
superan esta situación; son os casos nos 
que o amigo é amigo de moitos. 

Partindo do noso apoio aos traballadores 
do sector público, que tanto se teñen 
mobilizado contra das privatizacións, 
non podemos quedar sen denunciar o 
que parece unha prevaricación por parte 
da Dirección Provincial do Sergas de 
Ourense. Este . organismo convocou un 
concurso para a adxudicación do lavado 
de roupa do complexo Hospita lário 
Cristal Piñor. Ao el optaron duas em
presas. Serphos, lavandaría industrial sita 
no Poligono das Gandaras do Porriño, e 
Maconsi, empresa ubicada en Vigo. 

A diferéncia das condicións laborais en
tre as plantillas de ambas é t,anta como 
dicer que o persoal de Serphos (2/3 fixo 
e 1/3 fixo-discontinuo) hai máis de 8 
anos que ten un convénio próprio (non 
hai convénio do sector) e o persoal con
tratado por Maconsi, ademáis de ser na 
súa maioria eventual, non ten reguladas 
as suas condicións laborais, estando eco
nómicamente afectado polo salário mí
nimo interprofisional. 

Cecais esta apreciación non tivese máis 
importáncia, se non fose por que ao 
concurso, optan as duas empre as 
cunha diferéncia de prezo por quilogra
mo de roupa de 2,50 pta., senda a ofer
ta de Serpho a mái barata. Pero pare
ce que i to non serve. Poden mái a 
amistades do que opta con prezo máis 
alto que o intere e (non é por i o que 
privatizan ... ?) do Serga en aforrar ca e 
4 millón de pta. Pretenderán conv n
cernos dicendo que Macon i, con prez 
rnáis alto, compromete e a montar un
ha lavandaría en Ouren e, per vi to 
que iso ó pe a un 5% na val ración do 
concur o, fronte ao 40% no que se va
lora o prezo, ou me m un 5% n que 
se valora a experiéncia (Serphos foi a 
primeira lavandaría industrial da Gali
za), non terán argumentos séri c 
que defenderse. 

Como en todo isto, ademáis dos intere
ses económicos de Maconsi e de amiza
de (e parece ser que familiares) de cer
tos altos cargos do PP, están en xogo os 
intereses da plantilla de Serphos (33 
persoas), os Delegados da CIG non te
rnos por qué quedar calados, máxime 
cando o noso futuro se xoga en despa
chos ben amoblados, ocupados por xen-: 
te que parece descoñecer o que é a lirn
peza e a ética á hora de administrar os 
intereses públicos. ' 

Para mellar constáncia, a própria actitu
de da Dirección Provincial do Sergas de 
Ourense, despois de solicitarlle telefoni
camente unha entrevista, contestou que 
lla pedisemos por escrito e "via correo, 
por non ser o fa~ un · medio moi fiábel" . 

Corno a nosa curiosidade non se quedou 
na porta da Dirección Provincial de Ou
rense, ternos solicitada unha entrevista ca 
Dirección Xeral de Recursos económicos 
do Sergas.• 

DOMINGO GONZALEZ PÉREZ e RICARDO FERREIRA 

GONZALEZ son delegados da CIG en Serphos S.A. 
Lavandaría Industrial . 
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Galiza obxecto do debate no que confrontarán a sua alteínátlva coas opcións estataliStas 

O eixo da campaña do_ BNG _se~ a conveniéncia 
para o país dun governo nacionqlista 

• r 

-<>- C~RME VIDAL 

Co obxectivo de se apresentar 
diante do eleitorado galego co
mo a verdadeira alternativa ao 
governo do PP, o BNG achéga
se á campaña eleitoral coa in
tención de facela nuclear sobre 
os problemas do país e coa 
mensaxe da defensa do peso 

. político da nación frente a op
ción s estatalistas e a conve
niéncia que para todos·os gale
gos é votar ao nacionalismo. 

A duas semanas do comezo de 
campaña, os nacionalistas xa te
ñen definidas as liñas que marca
rán os seus discursos políticos 
que, coma en anteriores convo
catórias , van ter como cerne o 
programa eleitoral co que conco
rre n aos comícios, convertido 
nesta ocasión en programa de 
governo. Pero nesta ocasión o 
BNG está a valorar ben as men
saxes que destacará durante a 
campaña, partindo dun óptimo 
pasto de saída que o coloca co
mo segunda forza política en nú
mero de votos con posibilidades 
de desbancar ao PP do govemo 
da Xunta, segundo destaca o seu 
candidato Xosé Manuel Beiras. O 
responsábel de campaña, Mário 
López Rico destaca que "o BNG 
vai facer que a campaña se cen
tre en Galiza e non en opera
cións políticas de proba ou revá
lidas de governos amigos: tare
mos que se fale de problemas 
reais do país". 

Queren tamén desde o BNG pro
mover a idea xa repetida no seu 
traballo institucional de que só co 
nacionalismo no governo Galiza 
podará ter máis peso político e 
deixar de ser subsidiária no con
certo internacional. Neste sentido 
unha das propostas que defende
rán será a dignificación das ínsti
tucións galegas -que estarán ao 
servizo dos intereses do país- e o 
cámbio na relación co Estado es
pañol e a Unión Europea cun diá
logo no que Galiza deixe de ser 
un mero apéndice sen poder de 
decisión por si própria. "Viuse co
mo o governo galega non estivo 
á altura en negociacións trascen
dentais para o país, o BNG com
prométese a exixir respeito ao 
governo galega e a que as ínsti
tucións autonómicas canten tanto 
en organismos estatais como eu
ropeus" defende López Rico sen 
deixar de man o debate político 
sobre a autodeterminación que 
os nacionalistas defenden frente 
ás opcións estatalistas. 

Forza hexemónica 

Cunha aspiración de forza hexe
mónica e un discurso dirixido a 
toda a povoación, aproveitando 
tamén o momento de progresivo 
medre do seu apoio social, o 
BNG dará conta nesta cita 
dunha (jas mensaxes que máis 
eco tañen no eleitorado: o .inte
rese de votar aos nacionalistas. 
Botan man así dunha idea co
m umente aceitada da proximi
dade ao país e o compromiso 
na. 9~f~n.s~ g9s seus intereses, 
como se viu tanto na política 
institucional éomo en calquer 

Mário López Rico afirma que as propostas estatarl5tas ITaen debates conducidos desde fura. 

sorte de mobilizacións sociais, 
para difundir unha opción positi
va ao tempo que pragmática. 

"O BNG presenta unha altemativa
de governo nucleada en torno ao 
nacionalismo cun programa de 
governo urxente, que xa non po
de agardar, sobretodo en determi
nados temas que amenazan ao 
país, e no que se insiste nas liñas 
políticas que vimos defendendo 
de sempre", declara López Rico 
ao tempo que destaca a boa aco
llida que está a ter a difusión do 
seu amplo programa que está na 
rua desde Maío, nomeadamente 
cando na povoación se respira a 
queixa de que "as causas van mal 
e o governo da Galiza non fai na-

P or fin saen a relocir 
as navallas. Sabia, 
se das hostilidades 

soterradas, das manobras 
subtis e dos despraia~en, 
tos de maneiras delicadas. 
Pero ninguén queria dar o
primeiro canonazo. As es, 
caramuzas son unha cousa 
e a batalla total outra. Uns 
por medo a moveren,s~' 
demasiado e outros por 
aseguraren o tiro, todos 
agardaban pola desapari, · 
ción do sheriff para desen, 
fundar. Cuiña non foi 
quen de esperar máis. Bon 

da para resolvelas, sometido ade
mais ao que. chamaba o governo 
amigo de Madrid". 

T endo como cerne o programa 
eleitoral que a organización na-
cionalista xa leva vários mes-es 
dando a coñecer, o discurso con
ducirase por várias liñas que ve
ñen marcadas desde hai un par 
de anos de forma expresa: a de
fensa do benestar de toda a so
ciedade galega, a democrácia e a 
dignidade da nación .. 

O traballo anterior 
como espello 

A aposta do BNG nestas elei
cións non deixa de ser unha 

; 
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proposta de continuidade coa 
política desenvolvida por esta 
organización nos últimos _anos, 
tanto no ámbito institucional co
mo social. "O traballo do BNG 
nos organismos nos que está a 
governar ou na oposición, e ve
se ben tanto no Parlamento-ga
lega como nas Cortes xerais, 
ademáis do seu compromiso co 
país en calquer conflito que ,, 
exista ou na defensa dos intere
ses galegas é un dos maiores 
argumentos co que irnos a estas 
eleccións", di Lópf?Z Rico. 

Nesta mensaxe positiva e de in
terese colectivo, o BNG contra
porá a sua opción de gdverno 
coa experiéilcia que o país ten 
da actuación do gabinete de 
Fraga lribarne, no que se deu en -
chamar unha política de "leiri
ñas..- cori defensa de intereses 
particulares e unha prática base
ada na submisión e a deixación 
frente aos problemas galegos . 
Máis qué nunc_a, os nacionalis- -
tas querer::i desta vol.ta que o seu 
discurso se confronte co do PP 
como alternativa -de governo, 
buscando chegar a todo o país 
cun modelo de progreso que te
rá o seu ponto de mira nos inte
reses da Galiza. "De pouco val 
talar agora de ecoloxismo cando 
hai poucos meses a única forza 
que apoiou a iniciativa lexislativa 
popular foi o BNG, nós só irnos 
facer valer a nosa traxectória e 
por iso o naso discurso é críbel"' 
afirma o responsábel de campa
ña, que desbota as promesas -
eleitorais que xa están a facer 
outras forzas políticas despois 
de non cumprilas cando estive
ron no gov~rno. 

O dia 13 o BNG celebrará en 
Santiago unha convenc;;ióli de 
candidatos para a posta en mar
cha dunha campaña que, coma 
sempre, vai comprometer de for
ma activa aos militantes da or
ganización nun activismo que é 
unha das suas grandes bazas.+ 

A o_usadia do motarra do 
Deza non ten disimulo. A 
sua declaración de guerra 
estableceuse o pasado 19 
de Agosto. Nesa data fra, 
ga asinaba (obrigado polas 
circunstáncias, segura, 
mencte), como dia de festa 
non recuperábel e de ca, 
rácter retribuído, -o San 
Xosé. Era o -sinal estabele, 
ciclo. Para outros foi o 
Grandoia ou a Marsellesa. 
A onomástica do futuro 
Presidente da Xunta debe 
ser dia de asueto nacional. 
Foi un aviso para os que 

aguante tivo co dos ministros madrileños. Nengun 
da sua corda. Agora a por eles. 

van en coche qficial e para os que aspiran a ir . 

E mentres, Don Manuel en Perbes estudando os fo, 
De n:{omento hai que agradecerlle que nos teña li, 1letos das viaxes do Inserso e o Informe do Valedor 
brado de dous caciques ranciosos e dun par de do, · sobre as Residéncias do Inserso e o Informe do Va, 
mésticos deses dos dispostos a faceren de todo e trai, ledor sobre as Residéncias da T erceira Idade. A es, 
donar a calquer, con tal de seguir de conselleiro. te paso o grupo de cesantes vai abrigar a criarlles 
Ainda sexa sen carteira. O da xubilación forzosa do un ente próprio para darlles acobil_lo: Fundación 
fillo do Tarranplans en Agricultura é de p~lo me- Síndrome do Deza. 
nos medalla Castelao, pero o de Victorino é de · 
Laureada de San Ferñañao -con banaa de Iexioná- Vena Pepe-, foimo e -a seguer repartfodo ósdas, que 
rios. Que grande es, Pepe! as merecen.• 
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O PP cleixa colocados 
aos séus afins 
coas moclificacións 
laborais na Xunta 

Entre o 2 e o 8 deste mes foi 
feita pública a Relación de Pas
tos de Traballo da Xunta, unhas 
modificacións feitas sen ter en 
canta aos representantes dos 
traballadores nen a sentencia 
ao respeito do TSXG. Este fallo 
a prol da CIG decretaba nula a 
esixéncia de titulación superior 
para determinadas prazas. 
Nestas modificacións, feitas en 
vésperas eleitorais, resérvanse 
prazas cos níveis retributivos 
máis altos para que só podan 
ser ocupadas por determinados 
funcionários, entre os que figu
ran os conselleiros Dositeo Ro
dríguez e Xosé Antón Orza, se
gundo a central nacionalista ' 
que denunciou estas modifica
cións como "uhha manobra do 
PP para deixalo t6do atado e 
ben atado polo ~ue poida 
pasar". é. central maioritária na 
Xunta apresentará un recurso 
xudicial.+ -

Os ecolo~stas din q.ue 
o Plano. Eólico prexudica 
-ao entorno 

A Federación Ecoloxista Ga
lega (FEG) apresentou unha 
série de alegaéións ao Plano 
Sectorial Eólico da Xunta. Os -
ecoloxistas declaranse parti
dários do desenvolvemento 
da enerxia eólica, pero eren 
que o Plano só atende aos in
tereses das empresas eléctri
cas. Segundo a FEG, o Plano 
non exclue o emprazamento 
de parques eólicos en áreas 
de interese natural, como se 
fixo en Navarra, e o impacto 
seria especialmente alarman
te nas serras do norte de Ga
liza e na costa luguesa. Outra 
das críticas que fai a FEG ao 
Plano é que non poténcia a 
substitución 'da enerxia xera
da a partrr de combustíbeis 
-fósiles, mália que se prevé 
duplicaria á da central de As 
Pontes e quintuplicaria áde 
Meirama.+ 

CCOO denúncia 
as caréncias nos centros 
de menores 

O centro de menores "Avelinó 
· Montero" de Poñtevedra sufriu 
dous conatos de motin no que 
vai de verán. O último, o Sába
do 6, cando un rapaz se fugou 
do centro despois de enfrontar
se aos funcionários e agredir a 
un deles. Segundo denunciou · 
CCOO, estas situacións veñen 
dadas palas caréncias 
máteriais e humanas do centro, 
dependente da consellaria de 
Família, Mullere Xuventude. 
CCOO afirma que as caréncias 
crean diariamente situacións de 
grande tensión, que prexudican 
o funcionamento da: institución 
e supoñen un risco para os tra
balladores. Estas eivas son ca
racterística.s dos centros de me
nores da Xunta, onde se 
empregan medidas como o ai
llamento dos rapa<:;es e a 

- utilización de esposas para que 
non se autolesionen. Os 

· 'incidtmtes do Sábado concluí
ron coa fuga do menor.• 
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4Pistas -mal trazadas e mana·ntios afectados entre as principais que_ixas 

Os viciños da Escravitude protestan 
polos fallos da concentración parceláricJ 
-0-- PAULA CASTRO . 

Parcelas sen accesos e sen 
marcar, presas sen auga, ma
sas comun-s que pasaron a 
depender do concello e pis
tas en mal estado son alguns 
dos problemas derivados da , 
concentración parcelária rea
lizada na parróquia da Escra
vitude, ao carón de Padrón. 
Os viciños esperan que a ad
ministración solve'nte de ime
diato as deficiéncias para co
mezar a traballar nos montes 
en mellares condicións que an
tes, tal e como se lles prom~
teu ao comezo das reformas. 

Mália estar rematada a concen
tración parcelária no lugar do Are
al, na Escravitude, os proprie
tários das parcelas recén reparti
das atópanse con numerosas difi
cultades. "Os tractores non poden
xirar na curva· que fixeron na pista · 
e ternos que seguir camiño até 
atopar un lugar onde dar a volta 
para poderlle entrar aó monte. 
Oespois calle demasiada penden
te e os tractores non dan subido e 
ainda quedan por construir uns 20 
metros de pista. Antes, no mapa 
habia outra pista marcatia que ti
ña menos costa pero ~o final 
construíronos esta", asegura Ra
miro, un dos viciños da parróquia. 

Para el , como para outros da vici
ñ anza, as melloras prometidas 
coa par.celária non acaban de 
chegar e polo de agora o único 
que atoparon foron dificuldades. 
O 18 de Xuño fíxose a entrega 
provisória das parcelas e déron
selles aos proprietários 30 días de 
prazo para facer reclamacións an
tes da toma de posesión definiti
va. Durante este tempo os afecta
dos pola concentración tiñan que 
facer unha peritación para com
probar os tamaños das parcelas e 
as condicións nas que se atopan 
pero moitas ainda non estaban 
marcadas, polo que nori puideron 
apresentar alegación nengunha. 
Manuel Guerra conta que "a em
pre.sa encarregada di que non po
den rematar de marcar as fincas 
porque non teñen presuposto". 

Por outra banda, moitas parcelas 
non teñen acceso desde a pista, 
polo que se ven abrigados a che
gar a elas através das outras 
parcelas por pasos de servidu
me,_ cando "a lei recolle expljcita
merjJe que cada unha estará ser
vida através de viais", asegura 
Guerra. Ao tempo, para chegar 
ao lugar do Areal desde a aldea 
de ~ngueira , teñen que atrave
sar a via do tren por un paso sen 
barreiras. Ao seu entender, debí
anse ter aproveitado as reformas 
realizadas coa parcelária para · 
porlles únha pequena· ponte e 
evitar riscos innecesários. 

Augas de rego 

Para obter auga, os proprietários 
das par-celas do Areal construi
ran unha presa con pedras de 
canteiria, pero tras das reformas 
realizadas coa concentración 
non só quedaron sen presa se
nón que mesmo aseguran que 
os responsábeis da obra se leva-

Os terreos cos manantiais dos que se abastecian 34 familias, situados por tras do san
tuário da Nosa Señora, na foto, apareceron a nome d~n viciño do PP. 

truido, cando menos unha presa 
de cemento para que recollera a 
auga, porque agora baixa toda 
para o Sar", indica Florentino, 
quen engade que "tiñan que vir a 
beneficiar e non. a prexudicar e, 
se non o éren que veña Fraga a 
miralo e que o comprobe". 

Outras-34 famílias abastecíanse 
de auga nos manantiais situa
dos xusto tras da igrexa da Es
c;;ravitude. Cando se procedeu á 
parcelación; estes viciños solici
taron que "ficaran como terreas 
excluidos ou ·de masa comun da 
concentración", explica Lola 
Forxán. "Nos primeiros mapas 
figuraban como excluidos, pero 
no definitivo viñan formando 
parte da parcela do señor Sea
xe, que é do PP", engade. 

Lola asegura que para eles a au
ga é imprescindíbel e que debe
rian ter direito non só ¡;:¡facer uso 
dela senón tamén a poder man
ter limpas as beiras dos manan
tiais. "Quitáronnolps pola cacica~ 
da e, agora o señor Seaxe di GlUe 
se pode facer un papel diante do 
notário conforme ternos permitido 
o paso peonal. Nós eremos que 
non ternos que talar para nada 
con el senón cos técnicos enca
rregados de facer o reparto, que 
son os responsábeis, porqúe ao 
fin, se deixan máis de 100 masas 
comuns o lóxico é que tamén dei
xen _o benefício da auga". 

Masas comuns 

de tres anos masas comúns, co
mo a dos Casais, por uns 5 mi
llóns de pesetas", asegura... 

Esta zona é tamén paso do gase
oduto, que misteriosamente atra
vesa a mesma pista por vários 
pontos distintos facendo curiosas 
curvas. Os viciños entenden que 
cando se remataron as obras, os 
responsábeis do gaseoduto de
berían ter deixado a pista en bo
as condicións e non levantada. 
Ag9ra peden qu_e se compacte o 

· firme e se rebaixen os montículos 
das beiras. Ademais, o tramo de 
gaseoduto afecta a várias parce-
! as , que quedan limitadas por · 
mor dos 1 O metros de distáncia 
de seguridade estabelecidos a 
ambos lados do tobo. 

Para solventar estes problemas, 
os viciños teñen concedida unha 
entrevista para: o venres ·12 de 
Setembro, ca director xeral de in
fraestruturas dá delegación pro
vincial de agricultura. Nesta reu
nión darán a coñecer as suas de
mandas e entregarán as sinaturas 
recollidas nas últimas datas mani
festando a sua contrariedade pa
las deficiéncias que apresenta a 
tan esperada refornia agrária. 

O proceso de concentración par
celária está resultando prexudi
cial para moitos dos afectados. 
Xoán Xosé Muñíz Bello canta 
que en San Martiño de Cabrui, 
en Mesia, tiveron que esperar 21 
anos até que rematara o proce
so. "Durante este periodo de 
tempo conxeláronse as mellaras 
·nas explotacións agrárias", ase
gura "e agora que está re"mata
do, os títulos de propriedade, fei
tos ante notário e inscritos no 
Rexistro da Propriedade seguen 
a ser retidos pala administra
ción". Segundo Muñiz, este retra
so ven provocado porque están 
esperando a montar un acto de 
entrega "coa preséncia de xeri-
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O futuro 
da Real 
Académia 
Galega 
Os escritores Manuel Rivas, 
Suso de Toro e Xosé Luís 
Méndez Ferrln. asinan en LA 
Voz DE GALICIA do venres 5 
de Set~mbro unha, carta aberra 
na que reflexionan sobre o 
futuro da Real Académia 
Galega. "As academias son un 
instrumento máis ou menos útil 
para a vida das línguas, hoxe 
hai algunhas completamente 
obsoletas e hai outras que 
buscan para si un novo papel e 
novas formas de ser útiles. En 
todo caso a Real Académia 
Galega é unha institución 
financiada con fondos públicos 
para promover a lingua e a 
literatura galega e ten sobre si 
pola Lei de. Normalización 
Lingüística a responsabilidade 
de fixar a ortografía da nosa 
língua ( .. . ) Quixeramos que a 
sociedade galega no conxunto e 
o mundo da cultura e da 
literatura moi en particular 
entendese que o futuro e o 
rumo da Academia, coa a 
maior ou a menor importancia 
que teña na vida da língua e a 
cultura, é cousa de todos. A 
nova presidencia e a futura 
orientación non é asunto dos 
membros desa institución 
senón asunto para un debate 
público cívico e constructivo". 
Neste sentido propoñen as 
seguintes consideracións: "O 
idioma galego vive nunha 
situación contradictoria, ainda 
que hai progresos e hai un 
recoñecemento xurídico e 
político, o seu presente e o seu 
futuro está condicionado pola 
falta dos apoios debidos e por 
atrancos para a sua 
nomi.alización. Nesta situación 
compre por parte da RAG 
unha actiude activa na defensa 
da lingua e propoñer estratexias 
para avanzar nese camiño da 
normalidade soeial da liosa 
lingua. ( ... ) A nova presidencia 
debe considerar que a Galiza, a 
súa cultura e o seu idioma se 
atopan nunha nova fase 
histórica, con novos desafíos, 
caracterizada póla abertura ao 
mundo e as dificultades e 
posibilidades de afirmar a súa 
presencia no exterior.( ... ) A 
n.osa cultura debe saír agora 
fora de nós, témola que 
exportar e precisa de estratexias 
para ter presencia na península 
e en Europa , aproveitando 
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especialmente a desap(lrición 
da fronteira coa veciñas 
Portugal e as posibilidades no 
Brasil. Galiza pode e debe ser 
un lugar de encontro de 
culturas e para iso fan falta 
ánimo e plans concretos( ... ) A 
nova presidencia pensamos que 
debe dirixirse non só aos 
actuais 1~embros da citada 
institución senón ao conxunto 
da sociedade. Debe abrirse a 
eles e darlles cabida, pedir e 
atender as súas opinións 
nacidas da experiencia do 
traballo no idioma e facer o seu 
labor na lingua cun sinceiro 
esforzo integrador de posturas, 
para acumular enerxías nun 
proxecto colectivo que evite o 
desgate en hartas. ( ... ) Úeberá 
ser o momento para un 
avivecer do debate na nasa 
cultura. Non ó revisar os 
obxectivos e a forma de 
funcionamento de ta 
in titución pública enón, 
sobretodo, debater o momento 
actual e o obxectivo 
inmediato a acadar. Saír da 
atmósfera de aborrecement , 
frustación e d gana que ten 
afogada á cultura en língua 
galega e acumular enerxías para 
o que no cómpre facer".+ 

Heroin, Look 
No número de Setembro da 
revista EL VIEJO TOPO 
Xoán Carlos Usó, autor do 
libro Droga e cultura de 
masas , ref í res e ao 
denominado heroin look. "O 
suicídio de Kurt Cobain e as 
martes por heroína de 
outros músico ( ... ), 
puxeron de manifesto que o 
idílio entre o rock e esta 
droga non rematou, en 
contra do que moitos tiñan 
suxerido. A nómina de 
iconos xuvenis afectado 
polo poderoso narcótico 
pode ampliarse coca o d s 
actores River Phoenix 
(abatido por unha 
combinación de heroína, 
cocaina e alcol) e Robert 
Downey Jr. (detido con 
certa cantidade de cabalo 
n o seu veículo). Sen 
apandoar o mundo do cine, 
películas como A verdadeira 
natureza do amor (Denys 
Arcand, 199 3), Pulp F iction 
(Quentin Tarantino, 1994) 
e Trainspotting (Danny 
Boyle, 1996) reflexaton a 
fascinación que existe pala 
heroína entre aqueles que 
queren sumarse ás novas 
tendéncias. Non é, pois, de 
extrañar que diseñadores ~o 
carisma de de Calvin Klein 
e J il Sander recurran a 
modelos pálidos e 
extremadamente delgados, a 
mozos e mozas de aspecto 
desmillorado, para ilustrar o 
catálogo das suas criacións 
( ... ).No mundo da moda 
fálase dun novo patrón: a 
estética ibnqui. Até o 
presidente Bill Clinton, . 
como consecuéncia do 
falecem.emo por sobredosis 
dun fotógrafo, criticou 1 
recente.mente ante· as 
cámaras da televi~iÓn a 
fascinación pala moda do 
denominado heroin look". • 

• l / ·1q· f!Qf.\- a.~ -p'ªqras., ':PodialjT ter cor;1s-r t 
' 

Ao tempo, a Picaraña, o .Cotón 
do Areal e o Montiño figuraban 
nos primeiros planos, coñecidos 
como planos de bases _como 
monte viciñal. Surprendentemen
te , "nos planos definitivos estas 
terras figuran a nome do concello 
de Padrón", canta Xosé Boga. 
Para facer esta modificación non 
se consultou nada cos viciños e 
"dase a casualidade de que o 
CQ.ncell"Q.- YCZí!deu ·~a, )1pj -menQ~ ~1--[~lt~~:E1 .1cárn;u-as· de -televisión" -, ~ -!'°\j - .~.~~!ii!i~iiii~ijiijii!iiiiiii~~~~~~~¡ii[i¡iiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Vostede foi moi crítico sem
pre coa Lei de Galeguidade, 
por que razóns? 

Sigo mantendo o mesmo critério 
que cando se debateu hai anos 
no Congreso da Toxa. As xentes 
da Promoción da Cultura Galega 
de Zürich foi quen encabezamos 
daquela a oposición que foi asu
mida pala Federación de Socie
dades Galegas na Suíza por 
unanimidade. Xogaron con nós, 
deixándonos fóra das ponéncias 
a debater, pero pala nasa pre
sión eu puiden intervir lendoa, 
ainda que proibiron a discusión. 

En resumo a nosa crítica primei
ra era que noñ se debatera nen 
consensuara para nada coa 
emigración, polo que estaba xa 
viciada antidemocraticamente; 
non diciamos que non servise, 
pala contra serve para controlar 
aos emigrantes , non para solu
cionar os seus problemas. Ten
tar calar aos que levantan a voz 
e son máis valentes. A Xunta ao 
que se dedica con esa lei é a 
manexar un presuposto que uti
lizan discrecionalmente. 

Vostede botou média vida 
dentro e outra fóra do país. 

Metade en Suiza e metade na 
Galiza: sain con 25 anos e voltei 
con 49. Era en tempo da Ditadu
ra e marchei sen nengunha in
q uedanza. Xogaba ao fútbol, 
con certa fortuna, e - esa case 
era a miña única preocupación, 
Castelanizado por completo, 
porque esa era a escala e a rea
lidade que viviamos baixo Fran
co, foi en Zúrich onde abrin os 
ollas á conciéncia polos direitos 
democráticos, culturais e so
ciais. É de lei dicer que a miña 
evolución nese campo fixose 
polo traballo dos homes f mulle
res do Bloque Nacionalista Ga
lega que xa estaban na Suiza. 

Marchei de Galiza, para que non 
se siga con esa patraña do aven
tureiro, por necesidades econó
micas. Tiña un traballo cun soldo 
que non me daba perspectiva 
nengunha (2.600 pesetas de sol
do base traballando nunha dro
guería); casara, tivera tillos e sur
xiu a posibilidade de ir á Suiza. 
Cheguei en 1969 a cegas , nun 
tren de carbón, cos ollas cheos 
de carbonilla despois de dous 
dias e duas noites, a miña muller 
e eu, porque os meus filias que
daron aqui. Se levas aos tillos 
mao, se os deixas ao millar piar ... 
A história da emigración é extra
ordinária, no piar sentido da pala
bra: por negativa e dramática. 

Eses anos finais do franquis
mo son os de meirande pulo 
asociativo. 

Coincidía que o asociacionismo 
dos galegas, igual que sucedera 
na América décadas antes, ten a 
política detrás, nesta caso a loita 
contra a Ditadura, porque tamén 
se misturaba o exílio político co
mo outra causa directa para 
marchar da Terra. Os Centros 
Galegas permitian ese traballo 
como tapadeira, e asi comezou
se con forza primeiro en Xene
bra, con A Nosa Galiza, monta 
de por persoas afins ao PC, e 
despois neutras cidades suizas. 

Vostede foi secretário da 
Promoción da Cultura Gale
ga de Zürich e da Federaciór' 
de Sociedades Galegas, que 
sempre abandeirou as posi
ción mais reivindicadoras e 
progresistas. Perdeu o aso
ciacionismo ese vigor reivin
dicativo? 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Xosé Lois Leirós 
'A emigración é un grande negócio, e iso impide acabar con ela' 

-0- XAN CARBALLA 

FUNDADOR DA PROMOCIÓN DA CULTURA GALEGA DE ZÜRICH, SECRETÁRIO MOITOS ANOS DA FEDERACIÓN 

DE SOCIEDADES GALEGAS NA SUÍZA, XOSE LOIS LEIRÓS, -ÁGORA XA ASENTADO NA TERRA DE ONDE SÓ 

SAIU OBRIGADO POLA FALTA DE FUTURO, REIVINDICA A PRESÉNCIA DA EMIGRACIÓN NA VIDA SOCIAL, 

CULTURAL E POLÍTICA DE GALIZA, COMO UN IMPERATIVO QUE AXUDE A SOLUCIONAR O M~IOR TRAUMA DO 

PAÍS, "SE NON SE FAI ASI É PORQUE PERSISTEN OS MESMOS INTERESES QUE NOS OBRIGARON A MARCHAR". 

Hai certos momentos da vida 
nos qe o ambente impulsa máis, 
pero isto depende das persoas 
que levan dentro unha preocupa
ción, son loitadoras e están dis
postas a traballar por conseguir 
metas e facer reivindicacións. Se 

. hai xente diposta a facer ese tra
-ballo desinteresadamente, por 
conciéncia, sacrificándose mag
nífico, s-enón sucede o contrário, 

que se extingue ese espírito de 
loita polo que nacen, e só -se 
pensa nas asociacións como un 
"negócio hosteleiro". Esa pelexa 
non é só de Suiza, é de todas 
partes, e nós debemos estar 
sempre petando para que non 
muden os obxectivos cos que se 
fundaron esas agrupacións. 
-Adaptándose aós tempos pero 
sen traicionar a sua-orixe. 

A emigración constituiuse co
mo un extraordinário negócio 
desde o princípio. Mesmo a 
fins do século pas&do os pró~ 
prios consignatári.os de bu
ques eran propietários dos 
diários que promovían o éxo
do. Segue sendo un negócio 
co que non se quer rematar? 

- A emigración é o mellar negócio 
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que existe baixo o ceo, para quen ,, 
lle tira o lucro, que ademais é 
quen está no poder.- Por isa non 
se desmonta. Cambiaron os tem
pos pero seguen as causas igual. 
Esa é unha das moitas razóns 
palas que a Lei de Galeguidade 
paréceme un artefacto inútil, para 
cobrir apariéncias, porque non 
contempla como ir pondo chan
zas para rematar coa emigrción. 
Se houbese unha banca galega, 
pala que se leva pelexando des
de os anos do franquismo, os mi
les de millóns que cada ano che
gan desde a emigración limpos, 
case sen gastos para ·a. país, 
axudarian ao desenvolvemento. 

Nós os galegas do interior non 
valoramos abando o que seria 
quE? eses cartas tivesen outra 
orientación e outra rendabilidade. 
Non nos decatamos os cidadáns 
en xeral pero si que o saben, e de 
que maneira, as autoridades que 
teñen que marcar outras políticas. 
Prefiren que os cartas rindan en 
.Zürich ou en Madrid. Esta é unha 
pel~xa contínua e dá unha vergo
ña que as causas non muden. 

A emigración é un problema na
cional dos galegas. Por iso hai 
que deixar de plantear simples
mente as reivindicacións en ter
mos de axudas sociais, que son 
necesárias e son de lei , porque 
un emigrante é un cidadán con 
todos os dereitos, pero chegan 
unhas eleicións e hai que decidir 
e dicer: estes sor) os que plante
an unha mudanza, e para iso es
tá o voto. Mentres fun responsá
bel, e falei en nome dunha so
ciedade, aparquei determinados 
discurso político, pero ~ decisión 
está nas nosas mans. Recollen
do o que dixo Xesus Rábade un
ha vez na Suíza: hai que votar 
por quen pense en galega, teña 
o corazón na Galiza e pise cos 
pés en Gali~a. E ternos que vo
tar aos nasos, aos nacionalistas 
se queremos que as causas mu
den. Hai que ser valentes. 

Como foi a volta a Galiza? 

- Penso que é importante que o 
regreso se considere con norma
lidade, sen que o retornado teña 
unha marca especial , porque isa 
é perigoso psiquicamente. Cada 
concello debia ter a sua equipa 
de persoas que atendari a es
pecificidade de quen volve des
pois duns anos e precisa unha 
asesoria en certos témas, pero 
sen que isa sexa algo singular 
para o emigrante. Dentro dos 
servícios sociais que cada admi
nistración debe ter, mesmo para 
asesorar investimentos, como 
debe facer con outros cidádáns. 
É verdade que pode haber asun
tos singulares (vivenda, trámites 
ca extranxeiro, ensino etc ... ) pero 

- deben manexarse con normaida
de, porque insisto en que o emi
grante é -un galega que traballa 
fóra pero que segue formando 
parte da sociedade galega. 

É paradóxico que sendo a. 
emigración europea, en moi
tos casos, singularmente ca
pacitad a profisionamente, 
non se saiba aproveitar esa . 
formación cualificada. 

Nen tampouco se aproveita un
ha segunda e terceira xenera
ción que ainda estarian dispos
tas a probar a instalarse aqui 
outra vez. Pode ser desídia ou 
descoñecimento, ou quizais 
non se poden asumir esas per
soas, pero estase perdendo un 
capital enorme con xente xa 
formada. Ese é un traballo que 
debe abordarse política e le
galmente.• 
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Os viciños non eren as suas acusacións de agresión -contra un militante nacionalista 
. . , . I . -

As correrias de Xúlio Alvarez, 
alcalde de Quiroga, entre a seducción e ·a. provocación 

*H. VIXANDE 

Con 40 anos, Xúlio Álvar~z · 
Núñez, alcalde de Quiroga 
(unha década na alcaldia), 
non é a primeira vez que re
mata cun ollo á virulé. Ase
gura que o Luns 1 de Setem
bro un militante do BNG lle 
pegoú cando se incorporab~ 
ao seu posto de praticante 
no ambulatório de Quiroga, 
pero o acusado ne·ga calquer 

. incidente e os máis dos vici
ños da vila traballan coa hi
pótese do marido ciumento 
ou da borracheira mal levada. 

-
Seductor e provocador son dous 
rasgos principajs da personali
dade de Xúlio Alvarez, caracte
rísticas que empregou para es
calar na vida e para apartar 
atrancos. O alcalde de Quiroga 
tamén se distingue pola sua ca
pacidade para agachar verda
des e transmutar mentiras. Cun
has mañas ou coas outras, foi 
abrindo camiño por riba dos 
seus contrincantes e acadando 
sosten como o que lle brindaron 
os militantes populares das vilas · 
viciñas na manifestación no seu 
apoio do seis de Setembro. 

En todo caso, Xúlio Álvarez gar
da siléncio sobre a existéncia de 
posíbeis testemuñas e de mo
mento xa conqueriu que para
sen na Praza do Xeneral Franco 
os autobuses de catro concellos 
que volvian da romaria do P P 
no Monte Faro, o Sábado 6 de 
Setenibro. Na manifestación 
-números contados- había en
tre 450 e 470 persoas, case to
das de fora de Quiroga. O certo 
é que nesta vila ninguén acredi
ta na acusación formulada polo 
alcalde pola condición violenta 
deste e polo bon talante do na
cionalista acusado. 

Completa biograficí 

·xúlio Álvarez Núñez ten unha 
biografia intensa. De integrante· 
dunha gabilla xuve·f}il pasou a 
soldado profisional r,eengan- · 
Ghado, dai a ultradiréitista, para 
sucumbir fogo ·a veleidades 
anarcosindicalistas. A recalada 
definitiva foi a de '- militante po
pular e al9alde si[nultaneamen
te. Pero a carreira máis sonada 
de Xúlio Álvarez non foj univer- · 
sitária,.tivo lugar nos..:bares, nas 
cam~s máis sudadas da porta 
do Caurel e nos xL.ilgados, por
que ao alcalde de Quiroga gús
tanlle as saias, os viñas e as 
desputas. Xúlio Álvarez tala ca
ladiño do seu verdadeiro pasa
do, ·está divorciado del, ainda 
que lle quedan as formas de 
seductor, pendencieiro e provo
cador que xa asomaban cando 
de adolescente formaba parte 
da banda dos fúnebres, aquela 
que facia tremer a todo Montar
te coas Puch minicross a golpe 
de escape libre. _Ponte -asi 
chamaban a Xúlio Alvarez: viña 
de Ponferrada ainda que nace
ra en Bilbao- era un neno pele
xón e inadapt~do que conque
riu eludir o carniño do cabalo, a 

"" droga que r~matou con moitos 
dos da sua cuadrilla, aquel gru-

1 

pello polémico que até saiu in
demne dunha acusación de vio
lación. Corrian os 

meiro, pero ben logo chegou a 
militar no sindicato da sanidad!=! 

anos setenta. 

XúliÓ Álvarez .foi 
militar, cabo pri
meiro reengan
chado que soubo 
tirar benefícios do 
Exército. Entre 
cubatas e ame
doañamentos aos 
reclutas tan co
m u ns no fran
quismo foi sacan
do unhas horiñas 
para dip'lqmarse 
como Axudante 
Técnico Sanitá
rió. Grazas a iso, 
do campamento 
de Figueirido pa-
sou a _APD (prati-
c an t~ rural) no 

Dunha gabilla 
¡ xuvenil pasou a. 
l soldado · 
1 . 

! profisional 
i reenganchado; 
daia 
ultradi reitista, 
para sucumbir 
lago a veleidades 
anarcosindicalistas. 

da central anar
c os indica lista 
Confederación 
Nacional -do · Tra= ·· 
bailo. Home cau
to,· Xúlio· Álvarez~ 
tanto qire ten 
preparada a res
posta por se al
guén lembra algo 
e pergunta pola 
CNT: ~·Da CNT 
non -di-, do Sin
dicato Único da 
Sanidade [rama 
sanitária da 
CNT]" . . 

De volta na porta 
do Caurel e na 
Terra de Lemas, 
aló pola metade 
dos· oitenta, Xúlio 
Álvarez fixo ca-concello ponteve-

drés da Lama. E fixo política. 
Coqueteou coa ultradireita pri-

rreira popular e conqueriu enca
bezar a lista do PP (daquela 

_, 

.[ 

Alianza Popular) en Quiroga nas 
municipais de 1987. Saiu alcal
de. Ao princípio gardou as for
mas como aprendera a facelo 
en Figueirido e na Lama, con 
traxes caros e falsos acenos de 
·señorito, pero pront9 o traiciou
no u o xé·nio e entre puticlus, 
pándigas e carrexos 'de votos foi 
gañandq ihimigos en toda a co
·marca. E habitual o saúdo soez 
aos que non son dos seus e 
mesmo o insulto. 

A nórt]ina de agraviados por 
Xúlio Alvarez é extensa. Vaian 
por diante alguns exemplos: O 
neto do dono do hostal Río Lor 
perdeu o control de esfínteres 
cando, hai tres anos, o rexedor 
lle puxo unha pistola no pesco
z9 no portal ~fa sua casa. O ra
paz estaba a bicar á sua noiva, 
sobriña do alcalde, cando levou 
o susto da sua vida. Un cons
trutor local recentemente tivo 
unha pelexa co alcalde no inte
rior dunha discoteca e foron vá
rios os viciños que chegaron 
aos xulgados por mor dos in
sultos do rexedor. De catro 
anos a esta parte, Xúlio Álvarez 
sabe moito de tribunais. A sua 
muller deixouno, cansa de seví
cias, e desde aquelas non dei-

. xou de acosala. 

Xúlio Álvarez foi asesor da Con
sellaria de Família, pero perdeu 
o pasto a raiz da sona que co
lleu en Compostela a canta do 
divórcio da sua dona. Como po
lítico, é un mestre de sumar pos
tas de traballo: alcalde, deputa
do provincial, presidente da Fe
deración Galega de Municípios e 
Províncias e praticante en Quiro
ga. As piruetas contábeis do re
xedor de Quiroga foron descu
bertas pola oposición: ten pasa
do as mesmas dietas a cada un
ha das institucións ás que per
tencia, e iso que ten coche ofi
cial da FEGAMP é Visa Ouro. 

A aventura cacharrista 
dos Álvarez Núñez 

Xúlio e António, os irmáns Álva
rez Núñez, fixeron carreira á 
sombra de Cacharro Pardo. O 
primeiro, alcalde de Quiroga, o 
segundo arqueólogo do museu 

. provincial. António sempre foi o 
tutor político de Xúlio. Senda 
brigada en Figueirido, consentiu 
os desmáns do seu irmán o ca
bo primeiro. 

Despois, ·en ~ompostela, gañou 
fama de confidente cando fre
cu entou os círculos .políticos 
achegados ao PCE (R): Da es
querda extraparlamentária pasa, 
posteriormente, a formar parte 
dunha candidatura independen
te de direitas (hoxe integrada no 
PP) en Campo Lameiro. 

Finalmente, licenciado en · Xeo
grafia e História, da noite para o 
día António traba contacto coa 
rede caciquil de Cacharro Pardo 
e faise co cargo no museu pro
vincial de Lugo sen apenas ter 
méritos · para desenvolver ese 
labor. Desde a Deputación, apa
driñou o desembarco do seu ir-
mán n? _PP ?e _O~iro~~; ~. 
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Xosé Novas, 
alcalde de Bueu (BNG} 

'Como nos países máis 
avanzados, no Morrazo non 
apoiamos a incineración' 

Veñen de aprobar un plano 
comarcal de resíduos cuxa 
alternativa é a reclclaxe? 

Vimos de ratificar o acordo 
de aprobación do proxecto 
mancomunado de resíduos 
sólidos urbanos, ao que se 
sumaron os concellos de 
Bue u, Cangas e Moaña e 
cuxo obxecto é a reciclaxe 
do lixo. É un proxecto ilusio
nante e significa que o Mo
rrazo se vai poñer onde es
tán os concellos de primeira 
liña en Europa e non irnos 
meternos en proxectos que 
palas suas características 
están sendo rexeitados en 
Estados máis avanzados co
mo os Estados Unidos ou 
moitos países de Europa. 
Refírorile á incineración, mé
todo de desfacerse do lixo 
que escolleu a Xunta. 

Visitaron outros proxectos 
semellantes, que opinión 
sacaron? 

Na viaxe poidemos compro
bar que a cidadania se sinte 
orgullosa de estar participan
do nun proxecto de resíduos 
que é vangardista, que é mo
derno e que ecoloxicamente 
é do máis aceitábel. 

Que posición teñen os gru
pos políticos do concello? 

O PSOE apoia o Plano por 
9oeréncia co seu programa 
nas eleicións municipais, pe
ro o PP negou o seu apoio 
porque di que hai inconcre
cións e porque non está Ma
ri n, que é un concello · do 
Partido Popular. O PP dixo 
que é moi complicada a se
paración do lixo e'n orixe e 
que· os viciños están dispos
tos a pagar máis do que o 
noso· plano prevé, sumándo
se a Sogama se iso nos libe
ra do vertedoiro no Morrazo. 
Pois ben, o noso plano é 
máis barato para os contri
buintes. e tamén nos libera 
do vertedoiro. 

Votou o PP en conciéncia 
en ~ontra do plano comar
cal? 

O portavoz do PP di que non 
o ve claro, para facelo tivo a 
oportunidade de vi.axar a 
Casteldefells, como os seus 
compañeiros da, PP de Marin, 
que o viran moi claro pero 
que os seus condicionantes 
pol-íticos lles abrigaron a 
adoptar outra postura.+ 

. ' 
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En dous meses corTieza o seu selado, pero non hai destino alternativo para o lixo 
. •, 

-Un ano despois do derrubo, 
o vertedoiro coruñés· de Bens segue a funcionar 
O dez de Setembro cumpríase 
un ano do derrubamento do 
vertedoiro coruñés de Bens e 
o aniversário chegou cando 
os compromisos de peche for
mulados inicialmente polo al
calde da Coruña foron incum
pridos. Mália que hai un plano 
de rexeneración e selado do 
vertedoiro, este segue a reci
bir o mesmo lixo e o concello 
carece de destino alternativo 
ao refugallo que xera a cidade. 

Ainda non apareceu o carpo de 
Xaquin Serantes, o traballador de 
Rádio Nacional que resultou se
pultado polo derrube do vertedoi
ro, que arrastrou máis de cen mil 
toneladas de lixo, parte das que 
cairon ao mar. A família do desa
parecido non acadou información 
arredor dos esforzos que realiza o 
concello para dar cos seus restos. 

En realidade, o concello ofereceu 
várias versións do que aconte
ceu en Bens e sobre as causas 
do derrubo. Oeste xeito, a oposi
ción nacionalista acusou ao Go
verno municipal de ocultar e ma
nipular os informes técnicos. O 
BNG achaca as causas do derru
bamento "a unha neglixéncia por 
parte da empresa concesionária 
no cumprimento do prego de 
condicións estabelecido para a 
xestión do vertedoiro e a un des
control por parte do Governo mu
nicipal no seguimento do cumpri
mento das condicións estabeleci
das". Esta laxitude no control le
vou ao Bloque a dicer que o con
cello é "encubridor e responsábel 
subsidiário do acontecido". · 

Desde que se produciu o derru
bamento no vertedoiro, o alcalde 
da Coruña, Francisco Vázquez 
(PSOE) descrebeu unha política 
errática no tocante á xestión do 
lixo urbano. Se primeiramente 
se pronunciou por unha alterna
tiva que contemplase a reciclaxe 
como solución prioritáira, co 
tempo foi suavizando a sua ati-

Non aparecei'On as restas de Xaquin Serantes, sepultado polo d_errubamenta. 

tude e rematou por voltar a dar a 
Bens o mesmo trato que recibia 
anteriormente a Setembro de 
1996. Daquela, o vertedoiro pa
sou de non ser utilizado a acu
mular lixo co mesmo ritmo que
antes do derrubamento, como 
sucede na actualidade. Contado, 
Vázquez segue sen sumar á Co
ruña ao Plano de Resíduos Sóli
dos Urbanos que xestiona a So
cied ade Galega de Meio Am
biente, Sogama. 

Críticas a Francisco Vázquez 

Outra das críticas ás que se ten 
que enfrentar o alcalde da Coru
ña é que non realizase xestións 
coñecidas para que os Gover
nos galega e central entreguen 
800 millóns de pesetas que no 
seu dia Vázquez asegurara que 
el mesmo conquerira. Precisa
mente a reivindicación desta 
axuda contara co apoio unánime 
do Congreso dos Deputados. 

Unha das consecuéncias de 
que os 800 millóns nori cheguen. 
á Coruña é que os afectados 
non poden cobrar as indemniza
cións polos danos causados po
lo derrubamento. 

Nalgunhas zonas do antigo verte
doiro están a producirse traballos 
de rexeneración que consisten na 
cobertura con terra de parte da 
supertície de Bens, ainda que 
neutras partes estanse a repro
ducir os vertidos. Tamén está en 
marcha un sistema de tratamento 
de lixo pero o seu funcionamento 
é máis fictício que real, como pro
ba o feito de que Bens non deixa
se de ser utilizado. 

Contado, xa hai un proxecto para 
rexenerar a zona de San Pedro 
de Visma -bairro onde se locali
za o vertedoiro de Bens- e para 
levar a cabo o selado da ester
queira. Hai un presuposto de 
2.096 millóns para pechar Bens. 

Por non dar garantias aos eleitores e producirse na campaña das autonómicas 

A Xunta· Eleitoral descarta un referendo 
para lexitimar ao alcalde tránsfuga das Pontes 

Vicente López Pena, Alcalde das Pontes. 

O al'ca)de tránsfuga das Pon
tes, Vicente López Pena (foi 
eleito na lista do PSOE pero 
apoiado polo PP para dexa
loxar ao nacionalista Vítor 
Guerreiro), non conqueriu que 
a Xunta Eleitoral aceitase a 
sua convocatória de inquérito 
popular -a celebrar o Mércores 
1 O e o Xoves 11 de Setembro-: · 
para saber se os vicíños 
apoian a moción de censura 
que o levou á alcaldia o 14 de 
Febreiro pasado. Coa convoca
tória du.rante unha campaña, 
López Pena conqueria a de
sautorización da Xunta Eleito.
ral e evitaba unha consulta 

descalificada pala oposición 
por antidemocrática e compro- . 
metida para o próprio alcalde. 

Segundo o artigo 69 da Lei Or
gánica do Réxime Eleitoral Xe
ral, non hai referendo ou in
quérito posíbel cando está en 
marcha unha campaña eleito
ral, asi se pronunciou a. Xunta 
Eleitoral. A proposta do alcal
de das Pontes, demorada des
de o 14 de Febreiro, c,onsistia 
na realización dun ínquérito 

· popular p·ara saber a opinión 
da vicíñanza acerca da moción 
de censur.a ·que o" levou á al
caldia. 

A. PANARO 

Os cartas proceden do próprio 
concello coruñés e da Unión Eu
ropea: Neste sentido, o concellei
ro de Meio Ambiente, Pedro Vas
co, na apertura de plicas do con
curso de adxudicación dos labo
res de peche anunciou que en 
dous meses comezarán os tra
ballos de rexeneración e selado 
e en oito estará concluido o pro
ceso. O que non anunciou o Go
verno municipal foi cal será o 
destino do lixo que diariamente 
se deposita en Bens, xa que non 
hai planos alternativos para a 
xestióri dos resíduos urbano.s. 

Dentro dos incumprimentos das 
promesas que fixo Francisco 
Vázquez a raiz do desastre de 
Bens, foi deixar en suspenso un 
verdadeiro plano de erradica
ción das choupanas que esta
ban na zona por riba do Portifjo, 
promesa realizada nos primei
ros momentos, pero esquecida 
posteriomente. • 

Segundo -a oposición, o proce
so era escuro porque non ofe
re c i a garantias de partici
pación aos viciños e as insti
tucións, "asi como nengun 
compromiso de aceitación do 
resultado por ser malévolo, 
chafalleiro e confusionista e 
porque in9umpre os mínimos 
democráticos". 

Vicente López Pena, ao coñecer 
o comunicado da Xunta Eleito
ral, -desconvocou a celebración 
do inquérito, unha consulta que, 
contodo, era incómoda para el. 
polo resultado adverso que po
día acadár.+ 
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O concello: de Entrimo 
disputa un monte 
aos viciños de Lantemil 

O xulgado de Bande fallou a 
pral dos viciños de Lantemil 
no pleito que manteñen co 
concello. pala propriedade do 
monte do Coutado, terreo 
mancomunado. Mália o fallo 
deste tribunal, o concello 
recorreu ao Supremo e este 
órgano declarouse non 
competente, remitindo as 
partes ao Tribunal Superior. A 
razón da querela por parte do 
concello é que Electrictdade 
de Portugal pagou 130 millóns 
en conceito de 
indemnizacións aos 
proprietáriós do monte por un 
encaro. Estes cartas están en 
depósito mentres non se 
resolva a cuestión da pertenza 
do monte. O concello, que ten 
apeténcias polos cartas, 
confia en asfixiar 
economicamente aos viciños 
no oecurso do pleito .• 

Os viciños do_ Eu_me 
denúndan a atitude 
ditatorial da Xunta 

Os afectados pola 
declaración· do Parque 
Natural das Fragas do Eume 
manifestáronse de novo o 
pasado Sábado dia 6, para 
reivindicar unha 
negociación coa Xunta 
sobre o futuro das suas 
terras. Douscentos viciños 
con-centráronse durante 
sete horas na Alameda de 
Ombre para logo dirixirse a 
Pontedeume, coincidindo 
coa proba da Baixada do 
Eume _en pirágua. Un ha vez 
no casco urbano, os 
prexudicados leron un 
comunicado no que 
denunciaron a atitude 
"ditatorial" da Xunta e 
afirmarori ser os maiores 
defensores do bosco 
atlántic~o. Os proprietários 
só están dispostos a 
negociar as terras 
achegadas ao canón do 
Eume pero non as do resto 
da superficie declarada 
protexida.+ 

A banda de Merza 
negouse a actuar nas 
inauguracións de Fraga 

A. Banda Artística de Mérza 
refügou participar o Luns 8 de 
Setembro nas inauguracións 
do xulgado de paz e da praza 
de abastos de Cruces. A 
razón foi a negativa de vários 
dos seus membros a actuar 
diante do Presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, por 
considerar que se trataba dun 
acto político. Segundo 
trascendeu aos meios de 
comunicación, a negativa dos 
músicos a tocar ten a sua 
orixe nun problema parroquial. 
Os viciños de Merza 
opóñense ao paso pola 
parróquia dunha liña eléctrica 
de alta tensión, mentres que a 
Xunta apoia esta medida 
rnália que o cabo está moi 
próximo ás casas.• 



12 ECONOM~A, 
Nº 795 -ANO XX ANOSATERRA 

Segundo un informe do Ministério de Trabal/o, 
medidas de baixo custe· económico evitarian riscos 

Morren 63 persoas en acidentes laboraiS 
no primeiro semestre deste ano 
-0- A. EST~VEZ 

Pesca e construción son os 
sectores que rexistran maior 
número de accidentes laborais 
con mortos e tamén están á 
cabeza no número de sinistros 
leves e graves. No verán os . 
accidentes increméntanse e xa 

· nos últimos meses lévanse co
brando várias vítimas na Gali
za. Este feíto fai que todas as 
centrais sindicais pronunciá
ranse ao respeito pedindo que 
dunha vez por todas se cum
pran as medidas de segurida
de e hixiene. Nos primeiros 
seis meses do ano, segundo 
os datos do Ministério de Tra-

. hallo, morreron 63 persoas na 
Galiza. O conselleiro de Xusti
za, Interior e Relacións Labo
rais, Xesus Palmou, reuniuse o 
Martes 9 coas centrais sindi
cais para anunciar un plano de 
prevención de riscos labora~s 

As empresas pequenas ; C'on 
menos de 100 traballadores, 
son as que rexistran máis sinis
tros laborais. No ano 1996, dé
ronse 135 accidentes mortais na 
Galiza e até o 30 de Xuño deste 
ano das 63 vítimas, 49 morreron 
no centro de traballo .e 14 de ca
miño. lncrementouse a s.inies
tralidade no .que vai ano e nos 
dous sectores máis .afectados: 
no segundo semestre un 22,9% 
na construción e na lndústria un 
1-1,4%. Segundo os datos minis
teriais, na Galiza producíronse 
no primeiros tres meses deste 
ano 7.053 acCidentes con baixa 
e no se.gundo trimeste '8.202. 

Das vítimas níortais desde Xanei
ro a Xuño de 1997; na constru
ción morreron 1 O persoas, na 
pesca outras 1 O, en indústria 9, 
en servizos 14,.en minería 4 e no 
agro 2. Desde Xuño déronse no
vos casos de mortés no traballo. 
A última vítima da siniestralidade 
laboral na Galiza foi Eugenio R. 
B, obrei~o de 48 anos de Tui que 
perdeu a.vida o 23·de Agosto pin
tando o tellado dunha nave da 
empresa conserveira Alfageme 
de Vigo. Parte da uralita caeu e 
levou con ela áo traballador. Do
ce días antes, na area industrial 
do .Porriño, morria un traballador 
de 20 anos ao c.airse unha viga 
que estaba soldandQ. Precisa
mente nesta zona, producironse 
q1,1ince accidentes graves durante 
o ano 1996 e unha vítima mortal. 

Vítimas na construción 

As causas de porque non se dan 
reducido os sinistros laborais son 
apontadas oo informe recén ela
borado pola Comisión de Seguri
dade e Saude no Tráballo, depen
dente do Ministério. Segundo os 
datos referidos á construción, hai 
novos riscos que non se teñen en 
canta nas medidas de segurida
de. Dentro do programa de inves
tigación de accidentes, compro
bouse que un 50% dos riscos que 
causaron sinístros non estabr.n 
cont~mplados nas medidas de 
seguridade mentres que o 68% 
dos accidentes nos que o risco 
constaba no plano cunha medida 

En 1996 morreron 22 traballadores da construción en acidente laboral. De Xaneiro a 
Xuño deste ano, falece~on 10. . A NOSA TERRA 

preventiva necesária, esta nunca 
chegou a poñerse en práctica, se
gundo indica o informe. Hai que 
ter en conta que o 10% das em
presas visitadas non dispuñan de 
plano de seguridade. 

"A construción e a indústria pre
cisan du.n plano de choque ur
xente para reducir a· sua situá
ción. Ate agora a prevención es
taba baseada fundamentalmen
te no control dos elementos 
cau_sais técnicos do accidente e 
demóstrase que se teñen que 
ter en canta outros factores" din 
desde a CIG. As conclusións do 
informe da ,comision ministerial 
·apontan a que moitas <:las medi
das a tomar son de baixo custe 
económico e teñen que ver coa 
insuficiente protección nas caí
das, a insegur-idade nas estrutu
ras, a orde e a dificultade do ac
ceso ao posto de traballo.
CCOO propuxo en Madrid "en
trar a fundo" na prevención dos 
accidentes na construción; Gali:
~a, con 22 vítimas rfeste sector 
o pasado ano, é a cuarta auto
nomia en canto á ·mortandade. 

Tanto a CIG como UGT coinciden 
nos datos que relacionan os acci
dentes coa eventualid_ade nos 
contratos dos traballadores. Entre 

, un 60% e un · 65% dos sinistros 
afectarían a persoal en precário. 
Horas extras que prolongan as 
xornadas de traballo sen descan
so están detrás de moitos dos ac
cidentes, segundo os sindicatos. 

Asesorias e planos de 
prev~nción 

Os empresários cumplen esca
samente coas medidas tie segu
ridade nos centros de traballo , 
seguntjo sina_la o infqrm~ : ~lfqn-

, i_c.J l .,' ) , ·, 

so Te)lado, secretário de saude 
laboral da CIG, asegura que 
moitos empresários mercan os 
planos de seguridade nas ase
sorías para teles ainda que non 
se apliquen. "As· actas de .infrac
ción da Inspección son por sis
tema recurridas polos empresá
rios, nun casos acadan unha im
portante reducción da multa e, 
nas que non, consiguen dilatar 
temporalmente a sancióR. O 
co·nselleiro fala de recaudar o 
diñeiro destas sancións e ser 
máis estricto pero a Xunta non 
dispón de unidade .de recauda
ción própria ainda que xa existe 
un decreto para a sua criación". 

-
Na reunión mantida o dia 9 entre -
Xesus Palmou e os sindicatos, 
estes apontaron a necesidade de 
camiñar cara a estabilización do 
traballo pára evitar os risCÓs labo
rais. Fernando Acuña, secretário 
xeral da CIG, sinala que os acci
dentes graves deberían repercutir 
en que as empresas puider?n 
concursar.ou non a obras ou ser
vizos públicos. Tallado indica qué 
a formación é fundamental para 
evitar accidentes e que "atopa
mos que aos q,ursos organizados 
pala Fundación Laboral da Cons
trución, os empresários mandan 
fundamentalmente a admnistrati
vos e a mandos intermédios, que 
non padecen os riscos". A CIG 
reclamou a intervención das fis
calias cando se dan accid~ntes 
graves no traballo ou con mortos. 
"No último accidente que se deu 
na Bazán de Ferrol cun morto, o 
fiscal non qüeria baixar a onde se 
dera o sinistro e no caso das víti
mas do asteleiro vigués de Ba
rreiras en Vigo no mes de Maio, 
ten que ser a CIG que se persoe 
como acusación particular'', di Al
fonso T ellado. + 
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N enos maltratados 
MANUELCAO 

A · descuberta dunha rede de pornografía infantil intemacionali, 
zada que utilizaba a nenos con dificuldades, orixinários do bairro 
barcelonés do Raval, súmase ás moitas denúncias sobre o trato 
inhumano que os nenos reciben na sociedade actual por parte 
dalguns dos seus semellantes. Os fluxos de ~urismo sexual cara os 
países máis pobres do Suleste Asiático, Latinoamérica e. Leste de 
Europa coexisten coa aparición de crimes repugnantes no inte, 
rior da própria Unión Europea. Parece evidente que os nenos 
son, hoxendia un dos colectivos máis desprotexidos. Recente, 

· mente, unha muller foi condenada a só seis me es! de cadea por 
ter tirado o seu bebé recén nado a un contedor de lixo e ninguén 

· saíu a defender os direitos dese pobre neno ou nena que, para 
moitos, n~n sequer seria persoa. Calquer delito sobre da proprie, 
dade ou a dignidade das persoas (de certas persoas) teria unha pe, 
na móito maior e non digamos xa se afecta a calquer grupo de in, 
tereses organizado social ou policicamente. A ociedade actual, 
aparentemente tan solidária, arbitrou unha lexi lación na que o 
neno aparece absolutamente indefenso e ó a exi téncia de orga, . 
nizacións caritativas ou de rendementos colaterais para terceiras 
persoas adultas axuda, ás veces, a preservar os seus direitos e cas, 
tigar, ao menos socialmente, determinado comportamento . 

Todo o relativo aos delitos relacionados coa prostitución é un te
rreo espiñento e conflitivo máis, na miña opinión, a prostitución 
infantil é unha variante que ha de ser condenada sen paliativo e 
ha de instrumentarse todo un conxunto de medidas políticas, so
ciais e xurídicas para desalentar mediante o castigo exemplar e 
público a utilización por parte dos adultos dunha posición de dCY 
mínio insoportábel tendente á utilización exual mercantil ou 
non da sexualidade infantil. Existen países nos que a moralidade 
e a cultura dos mesmos non penaliza estes comportamentos, máis 
do mesmo xeito que temo que rexeitar as políticas dos talibán 
afganos ou os castigos corporais consistentes na amputación de 
membros nas culturas árabes tamén ternos que combatir con du, 
reza a inserción <lestes comportamentos nunha sociedade como a 
nosa tan porosa e influida por outros componente culturai . 

A. IGLESIAS 

'A sociedade actual arbitrou 
unha lexislación na que o nena 

aparece absolutamente indefenso" 

A posición do neno na sociedade capitalista é, tal vez~ a máis 
desprotexida ao tratarse dun ser absolutamente dependente do 
adulto concreto e dos adultos en xera:L A protección privada da 
família na que nace ha ser fomentada e a ninguén lle deben sair 
gratis comportamentos tan irresponsábeis e repugnantes como 
tirar un bebé ao lixo, despenalo por unha rocha ou cedelo a un, 
ha rede de prostitución.-A protección pública debe actuar como 
soporte global dotando á colectividade de suficientes e axeitados 
serviios públicos que garantan un trato de base esencialmente 
igualitário. Tamén, subsidiariam,ente, os casos máis conflitivos 
han ser tratados directamente coa finalidade de reinsertar social 
mente a aqueles nenos que tiveron a desgrácia de ver a luz nun 
médio hostil, faltos do cariño e apoio da própria família ou gru, 
po social ou -no seo de grupos marxinados e incapaces de propor, 
cionarlle un certo nível de benestar e un razonábel futuro.• 
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O novo primeiro ministro laborista, Tony Blair, exixiulle aas sindicatos que a sua influéncia sobre o govemo non fose máis alá da capacidade-de convición dos seus argumentos. E» ClARKE 

As centrais pr9poñen un marco de colaboración coas empresas para adaptar a nomativa comunitá_ria 

_As trade union seguen a estela de Blair e acuñan 
o Novo sindicalismo 
*F. BARCIA 

Os sindicatos británicos que
ren pasar a páxina dos "deza
oito anos de hostilidade" , en 
referéncia ao mandato do Par
tido Conservador de Margaret 
Thatcher e John Major. Cons
ciéntes da sua perda de in
fluéncia social -debido á fron
ta I oposición dos anteriores 
governos- e aa nova etapa 
que se abre co executlvo labo
rista, as trade union acaban 
de celebrar o seu congreso 
anual cunha nova imaxe, que 
inclue tamén un novo discurso. 

O secretário xeral do Congreso 
(TUC), a federación que agupa 
a todas as centrais do Reino 
Unido, John Monks, deixou as 
causas ben claras desde o ini
cio da reunión. "Desde o 1 de 
Maio (data da vitória de Tony 
Blair) toda a paisaxe política 
mudou. Os sindicatos atravesa
mos agora terra ignota, o que 
fai necesária unha nova manei
ra de pensar, uns novas méto
dos de acción". 

Este cámbio de rumo, alentado 
desde as direccións, fai lembrar 
aoque deu o laborista Blair para 
bater a Majar, no que foi o maior 
desastre eleitoral da história 
tory. Daí que moitos talen xa de 
Novo Sindicalismo' e se miren 
no espello do Novo Laborismo. 

Colabora~ión coa patronal 

A clave desta estratéxia, se-
. gundo explicou Monks, radica 

na idea de colaboración coa 
patronal e o Governo. Tráta-se 
de "fomentar o diálogo na
cional" para adaptar-se "a un 
mundo cada vez máis compe
titivo". As frade unions oferece
ron o seu apoio aos empresá
rios para adaptar a normativa 
comunitária do Capítulo Social 
Europeo, asinado en Maio por 
Blair e que suscitou moita polé
mica entre os círculos máis 
conservadores. O Reino Unido 
ten catre anos para facer sua 
unha lexislación que o governo 
de John Majar e os liberais 

consideraban coma unha recei
ta chegada do interno. 

Ademais da asinatura da Carta 
Social, o secretário xeral da 
TUC louvou· outras das iniciati
vas prometidas polo Governo 
laborista: a instauración do sa
lário mínimo e unha lei que ga
ranta o recoñecemento sindical 
nas empresas. Este último pon
to é unha das frontes abertas 
polos sindicatos, debido á ero
sión de direitos que se produciu 
nos case dous decénios tories. 
Neste senso, un dos delegados 

M.V. ~F.C. 

A·bandidaxe do ladrillo · '· 
Como se di noutra páxina <leste núm~~o, a emigración subsiste~ p;r:
que é un grande negócio. ·Faino historicamente para as cop.signatá~ 
rias, intermediários, periódicos anunciantes; etc. Logo, para os cons~ 
trutores. Bairros enteiros das nasas cidades son o froito dos aforras 
dos emigrantes .. As novas construcións do rural, benefício de contra
tistas, foron costeadas en florins, libras ou ·francos suizos. 

Grande parte do tesauro nacido do esforzo, da au~teridade e do 
heroismo de quen saiu da aldea falando galega e adaptouse en se
manas ao lander alemán ou ao cantón suizo, segue ·a ser chuchado 
polos promotores da construción. Pois ben, os últimos números 
oficiais indican que as vivendas en Galiza subiron un 97% en dez 
anos. Ninguén hai para criticar esa inflación desmesurada, como 
ninguén pon no seu lugar o papel da emigración, nen goveman
tes, nen partidos da oposición, nen economistas, ·nen sociólogos. 
Non hai mes, iso si, que os especuladores ncin criüquen o moito 
que pagan en impostes.+ · 

no congreso, John Edmonds, 
secretário xeral da GMB, un 
dos sindicatos máis importan
tes, insistiu en que era preciso 
defender a protección dos em
pregados "desde o primeiro mi
nuto, desde o primeiro dia, des
de a primeira semana de traba
llo". O própio Johri Monks ase
gurou que a "necesária flexibili
dade" para crear emprego non 
implica unha "liberdade total" 
para despedir. 

u nha das propostas c:las trade 
unions é que as empresas este
an abrigadas a recoñecer un 
sindicato se o 5D% dos seus 
efectivos votan esta medida. A 
pretendida boa amizade entre 
os patróns e as centrais pode 
atapar no · capítulo-do recoñeci
mento sindical un dos seus pri
meiros obstáculos. 

O congreso, celebrado na cida
de inglesa de Brighton, invitou a 
Tony Blair, dezanove anos des
pois da última comparecéncia 
dun premier laborista. O xefe do 
Governo quixo promover os 
ventas que xorden no seo do 
sindicatos e fixo un chamamen
to para "desterrar os vellos pre
xuízos e tratar de atapar vías de 
asociación" cos .empresários. 
"Modernizade as vasas estruc
turas políticas coma fixemos no 
Partido Laborista. Que a vosa 
influéncia sobre este Governo e 
sobre min non estea determina
da máis que poi a solidez 13 a ca
pacidade de convicción dos va
sos arg'umentos", afirmou Blair · 
desde a tribuna.+ 
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Sintel en folga 
a par~r do dia 23 

O pasado tres de Setembro a 
empresa Síntel presentou na 
Direción Xeral de Traballlo un 
expedente de extinción de 
contratos para 1 .411 . 
traballadores, o que representa 
o 62% do cadro de persoal. 
Esta porcentaxe é ainda máis 
alta na Galiza, onde suporia a 
práctica desaparición da 
empresa. Hai ano e medio 
Sintel fora vendida ao 
ultradereitista cubano, 
residente en Estados Unidos, 
Mas Canosa. Os sindicatos 
sinalan o dano que está a 
causar a privatización e as 
críticas xa realizadas por eles -
hai agora un ano. O comité 
intercentros ten convocada 
unha folga de 4 hor_as diárias, 
durante 43.dias, a partir do 23 
de Setembro. A empresa xa 
eliminara 1'500 pastos de 
traballo antes de ser vendida a 
Mas Canosa.+ 

Arrecian as~críticas -
á _moeda única 

O prémlo Nobel Milton 
Friedman ven de sumarse ao 
xa amplo grupo de 
economistas escépticos co 
proxecto de unión monetária 
europea. Friedman ere que a 
adopción do euro terá un 
efeito contrário ao 
pretendido. "Exacerbará as · 
tensións políticas e 
convertirá crises diverxentes 
que poderian ter sido 
facilmente paliadas mediante 
variacións no tipo de cámbio 
en cuestións políticas que 
sementan a discórdia". 

"A unidade política pode 
abonar o terreo para a 

_ unidade monetária", indica o 
mencionado economista 
liberal..Sen embargo "a · 

· unidade monetária imposta 
baixo circunstáncias non 
propicias será un 
impedimento para lograr a 
unldade política.+ 

Só o 8% _dos contratos 
realizados en Agosto 
foron indefinidos 

As promesas: da reforma 
laboral disfan de cumprirse. 
Dos contratos realizados no 
Estado-durante o mes-de 

·Agosto só 55.193, o 7,95% 
foron de tipo indefinido. Deles, 
42.688 serán subvencionados 
como marca a nova lei laboral. 
Pésie a que a porcentaxe de 
contratos indefinidos realizados 
é superior á do ano pasado, o 
aumento fica moi por baixo das 
espectativas anunciada pola 
patronal.e os sindicqtos 
estatais, asinantes da 
reforma.+ 
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TONY HARRIS 

· Diana de Gales, 
_símbolo do xornaüsmo contemporáneo 

A princesa mediática 
-0-A. EIRÉ , 

Lady Di non deixou de sair nen 
un só dia nos meios de comu
nicación nos últimos dazasete 
anos. É q máis fidel e:ic:emplo 
do proceso de construción 
de mitoloxias ao que está en
tregada a cultura dos média.: 

Vivimos tan rodeados das ima
xes da realidade que nos pro
porcionan os meios . .que parece
ria imposíbel non creelos. Un 

· mito, representación irr¡axináriq 
do mundo, debe de estar moi 
ben representado para ser real- . 
mente eficaz, ·reemprazando o 
coñecimento por un espectácu
lo ben feito. A poucas persona
xes públicas se lle escoitaron 
menos verbas que a Lady Di. 
Ela fíxose universal através, ca
se exclusivamente, dos xestos: 
baixando os ollas, acariñando a 
un pequeno, poñéndose zapa
tos anti-minas , ou dándolle a 
man a un sidoso. 

Sen os paparazzi, sen a tecno
lóxia moderna, capaz de repro
ducir sen límite e case no infre 
a imaxe e poñela en circulación 
por todo o .mundo, pero, sobre 
todo, sen a cultura mediática na 
que estamos instalados, a cul
tura dq trivial, Lady Di non exis-

. tiria. Non foron os tabloides bri
tánicos, nen as revistas do co
razón espqñolas, nen os sensa
cionalistas alemáns, nen o~ po
pulares franceses, os que com
p u xeron a imaxe de Lady Di. 
Foron os xornais sérios, os in
formativos de máxima audién
cia, os teled iários, as revistas 
políticas.. . Lady Qi aparecia to
dos os dias nos noticiários máis 
sérios das cadeas norteameri- -

.canas que non talan apenas de 
política e que teñen as not_ícias 
sociais, os sucesos e as inci-

-déncias metero lóxicas como 
principais novas. Diana era a 
estrela informativa da televisión 
americana. 

Un serial principesco 

Nengun dos mitos anteriores 
acadou o éxito d~ Lady Di. Po
suiao todo para ser uriha grande 
estrela mediática. ·Aquela .veda 

i trasmitida en direc~o a máis de 
700 millóns de persoas. Esa 
normalidade que a facia ser se
mel.lante a moita'S mulleres ·da 
sua idade: idénticos valores, os 
mesmos problemas, as ·mesmas 
enfermidades, as mesmas are
las que lle permiten soñar a 
centos de miles de persoas. Un 
invento no que ela, atrapada, 
gostou de xogar. 

· Só faltaba un bon final, un dra
ma. Este chegou a pasada se
mana. Na trasmisión en directo 
do seu enterro mobilízáronse to
dos os recursos da ficción: iden
tificación coas personaxes, dra
matización e suspense. Loxica
mente, convertí use_ no ponto al
xido dunha cenificación de 17 

. anos que:· para ser efectiva, tivo 
· que pasar inadvertida facendo 
· crer que quen manda é a actua- ·· 
lidade. Todo un símbolo dun 
xornalismo que pon a carauta 
do direito á intimidade, mentres 
segue .a. utilizar á pr;incesa me
diática despois de inorta, cando 
cenifica e furga no crime de Al
casser, cando golpea inmisiri 
cordemente co sangue e os 
membros amputados dos aten
tados terroristas ou nos martiri
za cos acidentes de tránsito.+ 
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/ASllA~ 

Dous 
despidos e 
tr~s pagas · 
atrasadas 
en Sanigal 
d,a Coruña 

Sanigal .é unha empresa privada 
qué opera na Coruña e que se 
adica a través de contratas pú
blicas e privadas a servizos de 
xardineria, desinfe_cción e lace
ria ~na perreira muni<:_ipal. 

Os traballadores e traballadoras 
veñen de denunciar publica
mente as irregularidades que 
ven cometendo a · 
empresa ademais 
de apresentar de
ma.ndas por dous 
despidos. A em
presa oc upa a 
pe rta de t r inta 
traballadores nas 
diferentes contra
tas que ten con
cedidas . . 

Sanigal está, se
gundo a CIG, 
n.unha situación 
próxima á quebra 
técnica e adebeda 
tres pagas extras 
aos traballadores 
e traballadoras: a de Xullo e de 
D.ecembro de 1996 e a do verán 
do presente ano. O persoal re-

'• 

clamou o pago dos salários atra-
sados "xa que se pretend~ que 

- · unha parte dos traballadores te
ña que reclamalos por via xudi
cial". Concretamente no servizo 
da laceria da perreira municipal 
do concello da. Coruña, da que é 

_,· concesionária Sanigal, os traba
lladores están ameazados de des
pido. 

Desde a central nacionalista pe
den "o cese da política da xerén, · 
cia baseada no abuso e autorita
rismo, que está a pretender entre 
outras causas a realización de ho- . 
ras extras gratuítas os Sábados, 
sen dar_ a pertinente información 
ao-delegado de persoal e utilizan
do a mentira, e tácticas pouco 
sérias para evitar respostar ás in
quedanzas do persoal, ou cando 
non o máis despótico siléncio". 

Ademais -da demanda dos salá
rios, outro dos confütos que está· 
a atravesar a empresa ten que ver 
co despido de dous traballadores. 
Sanigal era até hai pouco a con
cesionária dos servizos de xardi
neria no aeroporto de Alvedro, 
tarefa na que ocupaba a seis tra
balladores. Cando se lle adxudi
caron os traballos que estaba a 
facer a Gestión de Servicios e Con
servación (Geseco), dos seis xar, 
dineiros só mantiveron a carro. 

O convénio estatal de xardine
ria, ªº que están acollidos, obriga 
a subrogar os contratos aos traba, 

lladores cando le
van máis de carro 
meses nesa tarefa. 
Por esta razón, xa 
se apresentou un-

- ha demanda para 
exixir a subroga
ción d.estes dous e 
que rematen "cos 
recortes de direi
tos dos outros en 
matéria de anti
güedades e salá
rios". T raballado- · 
res e traballadoras 
eren que. a ma 
xestión e a pési, 
ma administra
ción da empresa 

levaron á situación qLLe está a 
travesar negándose a ser "os ma
os da pelícLL la". + 

A. EsTÉVEZ 

Disney tamén quer 
subvención para galeguizarse 

• 1 - -

A solicitµde da: mocidade da Mesa pola Normalización Lingüística á 
Disney para que dóbre ao galega Hércules, o seu lanzamento cine- · 
matogr~.fico para o vindeiro Nadal, recebeu unha resposta espera
da:-si, pero sempre que a Xunta corra c9s gastos. O custe aproxi
mado da· dobraxe, uns 20 millóns de pesetas, supeiaria calquer 
subvención outorgada ·pola Dirección de Política Lingüística pe
ro, en troques,. non é nada para unha multinacional comp Disney . . 

Ainda asi a iniciativa seria rendábel para a Xu~ta, e sobre todo 
para o galega coa contrapartida de que a fita na nosa língua parti
ra con avantaxe ou incluso que o Hércules galega fose o único que 
se proxeetase nas salas de cinema do país. Que sentido ten senón 
que Política Lingüística invista 20 millóns en Disney se de 20 sa
las, só· se po_de ver en catro a película en galega? Que pensarian -
entón os realizadores do país con proxectüs aparcados polo desin
terese institucional no audiovisual? E os que están, tentando levar 
adiante uns-debuxos animados. feítos na Galiza? Para.Disney o "si, pe
ro ... " é unha estratéxia de imaxe: a favor do galega pero cobrando. + 

11 DE SETEMBRO ~E 1997 

t.. . 

l~d~mnización. a gad~i-~s 
· ·de ·Poftómarin polos· 

efecto• dun insecticida 
Trece millóns de pesetas-é a 
cantidade fixada polo xulgado 
de Chantada como 
indemnización da empresa 
Hoechst Roussel Veta un ha 
cooperativa gadeira de · 
Portomarin polo aborto de 29 
vacas. Esta multinacional é a 
fabricante e distribuidora do 
insecticida Butox-pour-on, un 
antiparasitário que, mália ser 
de aplicación externa, contén 
deltametrina, que penetra no 
aparato circulatório da vaca 
producíndolle nerviosismo e 
estrés. A senténcia considera 
que estes factores foron 
determinantes para que os 
animais perderan as crías e 
reseña que por parte da 
empresa non houbo nengunha 
adverténcia neste sentido. A 
cooperativa A campiña aponta 
que o fármaco está en fase de 
experimentación e que só se 
probou con ratos, animais de 
diferentes reaccións que as 
vacas. A senténcia desestima 
unha contrademanda da 
multinacional, cuxa sede 
social no Estado atópase en 
Barcelona.+ 

Festa pola saída 
do cárcere do insubmiso 
Manuel Caride 

Manuel Caride Correa ven 
de cumprir a condea 
regulamentária no cárcere 

·de Vigo por insubmisión, 
polo que Galiza Nova, 
organización á que 
pertence, organiza unha 
festa para celebrar a 
liberdade deste mozo. O 
Domingo 21 de Setembro a 
partir. das nove e media da 
noite, no café Odeón, 
haberá un recital poético 
antimilitari.sta seguido de 
duas actuacións de músicas 
popular con Os Carunchos 
e Beltaine con entrada libre. 
Galiza Nova quere, ademais 
de felicitar a Caride, amosar 
con este acto desexo dunha 
sociedade desmilitarizada e 
lembrar "que ainda 
permanecen catro 
antimil itaristas galegas 
presos do exército español 
e da lexislación que o PP 
defenqe" .+ 

Xesus Carballo, 
subcampeón mundial 
en· barra fixa 

A ma serte voltou a 
acompañar ao ximnasta 
Xesus· Carballo en Lausane, 
en Suíza; se nas Olimpiadas 

. unha caída privouno dé 
medalla, nos campeonatos· 
do mundo do Domingo 7 de . 
Setembro, un paso que deu 
ao cair da barra non lle 
permitiu gañar o ouro. Na 
proba partía como favorito 
coa mellar nota clasificatória 
pero foi o finés Jani 
Tanskanen quen se 

~ adxudicou o primeiro pasto 
ao cravarse na colchoneta. 
Carballo tamén participou na 
proba de barras paralelas, na 
que quedou no séptimo 
pasto,+ 
~ 1 \ ~ J > -.' • ,, ·,, / ( , .._ • ·" •' . , 1 
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A próxima expulsión será a de ~U-EG despois da asemblea do dia 13·emGaliza · A lei do Catalán centra o 
debáte político da Diada 

1 ~. I! 

'1,.· /~ •_,..., 

. .. '; . -- "'. -, lzquierdá U'1idci 
expulsa a Nueva Izquierda Por deSlealda~e·; ._.,. 

Cando .se· cumpre o viséximo 
. ániversári.o da celebración da 

Diada Nacional de Catalunya 
. en liberdade -na manifestación 

do 11 de Setembro de·1977 -
participaran un millón ae perso
as-, este ario a Lei·do Catalán 
centra o debate político o día 
da pátria catalana. A nova lei 
de nor.malización Jingüística, 
que pretende introducir o idio
ma nas empresas, está a ver 
retrasada a:s1,1a aprobación : 
porque hai :pglémica arredor 
das sancións g·J.Je prevé por in-

-0- B. LAXE 

A presidéncia de Izquierda 
Unida decidiu o 1 O de Setem
bro expulsar ao PDNI, un dos 
partidos integrantes desta 
formación. A expulsión da 
formación galega Esquerda 
Unida-Esquerda Galega pos
ponse á celebración da asem
blea que van celebrar en Gali
za o próximo Sábado, na que 
estará presente Julio Anguita, 
que tamén anunciou que ex
pulsarian a Iniciativa per Ca
tal unya se siguen coa mes
ma política que até de agora. 

A ruptura de Izquierda Unida xa 
é un feito. Só falta o trámite da 
sanción do Consello Político pa
ra que a agardada expulsión de 
Nueva Izquierda se cumpla. Ju
lio Anguita anunciouno despois 
da reunión da Presidéncia. Os 
motivos expostos foi que "o va
so da paciéncia xa está cheo da 
deslealdade contra o proxecto e 
contra a organización". Anguita 
explicou que a "culminación 
desta série de deslealtades con
tí nuas cristalizou na Galiza", co 
apoio dado a EU-EG no seu 
pacto cos socialistas. 

Precisamente despois da reu
nión da presidéncia o lider de 
Nueva Izquierda, López Garrido, 
ratificouse na política de "con
verxéncia" cos socialistas, apos
tando pola "renovación" e anun
ciando que o PDNI vai seguir 
como partido político en solitá
rio, quer dicer, sen integrarse 
ainda no PSOE pero pactando 
cos socialistas. 

Novas expulsións 

Estas son as primeiras expul
sións que se producen en IU, 
pero non van ser as últimas. An
guita anunciou que despois da 
asemblea que EU-EG terá o Sá
bado en Compostela tamén se 
expulsará a esta organización 
de IU, se así o deciden os mili
tantes galegas. Nesta asam
blea, á que asistirá Julio Angui
ta, só estarán presentes os de
nominados "críticos", pois o sec
tor liderado por Anxo Guerreiro 
negouse a convocala e non lle 
outorga validez nen representa
tividade. Os críticos, ofícíalístas 
en Madrid, xa teñen decidido 
apresentar unha candidatura 
própria ás eleicións galegas. 

Pero EU-EG non van ser os úni
cos en deixar IU. O seu coordina
dor, Julio Anguita, tamén anun
ciou que se no próximo encontro 
que terá con Iniciativa per Cata
lunya o seu lic;ler Rafael Ribó non 
dá marcha atrás, "será para co
municarlle oficialmente que ali se 
acaba toda a nosa relación políti
ca, incluindo a parlamentar". An
guita acusou tanto a IC como a 
PON 1 de alentar e apoiar o pacto 
cos socialistas na Galiza. Preci
samente Rafael Ribó está esta 
semana na Galiza xunto con inte
grantes do PDNI para darlle 
apoio expreso ao entendimento 
de EU-EG cos socialistas. 

Os parlamentários do PDNI xa 

cumpriment~s ~~ · 

Morre -un policia 
nun atentado da ETA 
en Basauri:--~ · 

Despois da expulsión do PDNI, Anguila emplaxou a Ribó, na foto, a mudar de política ou·desligarse definitivamente de IU. TONI ALBIR 

O Venres 5. de Setembro o 
policia Daniel Villar Enciso 
morreu en Basauri ao 
estoupar uns explosivos · 
adosados pola 
organización 
independentista ETA ao 
seu veículo. Ainda que che
gou con vida ao hospital de 
Bilbo, o axente faleceu un
ha hora máis tarde. A 
coincidéncia da sua morte 
cos funerais da princesa de 
Gales fixo que nen a 
atención dos meios nen as 
concentracións de repulsa 
tiveran a mesma intensida
de que se' previa desc;le o 
asasinato de Miguel Angel 
Blanco no mes de Xullo. • 

anunciaron que non deixarán os 
seus escanos. Coa expulsión de 
IP ambas formacións tentarán 
formar grupo parlamentar pró-

Suffia cero 
O continuum de escándalos su, 
cedidos en todos os ámbitos da 
política, a xustiza, a economia 
e os meios de comunicación, 
desde 1993, administrados con 
distintos obxectivos para facili, 
tar a chegada da dereita e, se for 
posíbel, a sua prolongación no 
poder, pareceu que podia facer 
saltar un polvorin de inusitadas 
consecuéncias. 

A Audiéncia Nacional con, 
verteuse en verdadeiro cruxol 
e escaparate de toda esta suc~, 
sión de órdagos inacabados. 
Co seu carácter de tribunal es, 
pecial, acabou por atrapar nas 
suas redes máis poder, que ou, 
tros estamentos xudiciais. Pero 
a sua especialización, o núme, 
ro limitado de xuices titulares 
e o carácter parapolítico de 
moitas das suas decisións, fai, 
nd tamén singulamente vulne, 
rábel. O último enfrontamen, 
to, con Garzón e Liaño fronte 
por fronte, desminten alguns 
dos alineamentos anunciados e 
fan máis necesário destapar, 
con información certa e non 
interesada, que intereses e que 
grandes movementos están en 
xogo en tantos escándalos con 
denominadores comuns. Non 
vaia resultar que cando se faga 
a suma de todos os. procesos 
xudiciais, -ainda que sexa no 
2025 previsto por Garzón para 
algun deles- o resultado sexá 
cero. Seria o ponto final arela, 
do pqlos protagonistas.+ 

prio. Terán que facelo antes da 
. reforma do regulamento do 
Congreso que recollerá que 
aqueles deputados que abando-

nen o seu grupo parlamentar 
non se poderán integrar no Gru
po Mixto quedando sen grupo e 
sen asignación _orzanientária. • 
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O país, membro da OTAN, prepara a sua entrada na UE 

A represión turca impide a celebración"'do Día Mundial da Paz no KurdiStán 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Querian sair de Bruxelas e logo de percorrer Europa. en treri en 
menos dunha semana, chegar a Diyarbakir, no Kurdistán, o 1 
de Setembro para participar nos actos do Dia Mundial da Paz. 
O~ membros da Caravana pala Paz Musa Anter -poeta kurdo 
asasinado no 1993- esperaban que a presenza extranxeira evita
se a represión contra as manifestacións convocadas polos kur
dos no Estado turco. As máis de trescentas persoa~ proceden
tes de toda Europa e Sudáfrica toparon os primeiros problemas 
logo de que o governo alemán proibise a caravana. Modificaron 
os seus plans, desprazáronse en avión até Estambul e tentaron 
chegar ~té Diyarbakir en autobús. Nembargantes o exército tur
co tomou a cidade e castigou calquer intento de mobilización. 

A Caravana estaba organizada 
polo Hadeg, único partido kurdo 
legalizado en Turquia, por tres 
partidos turcos e pola IHD, aso
ciacióh pola defensa dos direitos 
humanos de Turquia. Cuarenta 
qúilómetros antes de chegar a Di
yarbakir os membros do grupo de 
solidariedade foron abrigados a 
dar volta e conducidos polas for
zas de seguridade turcas até Es
tambul. Asemade a policia evitara 
que 720 autobuses procedentes 
de todo o -Kurdistán chegaran á 
cidade, na que estaba previsto 
que se concentrasen máis de 
100.000 kurdos. "Durante todo o 
traxecto -explica Gustavo Garcia, 
galego e membro da comitiva in
ternacional- fomos testemuña de 
como eran represaliadas as per
soas que se achegaban até a es
trada para saudarnos. Pola rádio 
tamén tiñamos notícias das car
gas, dos mortos e das deten
cións". Ao chegar a Estambul a 
policia política entrou nos autobu
ses da caravana e detivo a 15 
persoas, entre eles os responsá
beis dos partidos turcos e kurdo. 
Ao dia seguinte produciase unha 
nova carga para impedir a cele
bración dunha rolda de prensa de 
denúncia do acontecido e eran 
detidas 24 persoas máis. 

"Agardames a que se ce.lebrara 
o Xoves 4 un xuizo previo aos 
detidos, acusados de delito de 
resisténcia a autoridade e de 
convocatória de rolda de prensa 
ilegal -engade Gustavo Garcia
Os xuices desestimaron só a de
núncia de resisténcia 'a autorida
de e para Novembro poderia ce
lebrarse o xuizo contra o segun-

do dos delitos que pode .ser pe
nado con até dous anos de ca
dea". Os detidos foron entrega- . 
dos a, policía que o Venres pola 
noite decidiu a sua expulsión. 

. Á sua chegada o Sábado 6 á 
Alemaña, os participantes na Ca
ravana pala Paz asistiron na ci
dade de Colónia ao festival pola 
paz que desde o 1992 reune 
anualmente aos kurdos residen
tes en toda Europa'. "Fomos tes
t e muñas de como máis de 
60.000 persoas se ergl!ian para 
berrar pola paz. Turqµia ten que 
recoñecer que ten un conflito in
terno e que debe negociar co po
vo kurdo", sinala Gustavo Garcia. 

Nación sen estado 

O Kurdistán exténdese desde o· 
sudeste de Turquia á Arménia, 
Arzerbaixan, lrak, Irán e Síria. 
Ao longo da história os kurdos 
mantiveron unha posición ins~b
misa. Desde diferentes pontos, e 
através da rebelión armada, os 
kurdos téñense levantado fre- -
cuentemente contra os estados 
que se reparten o seu território. 
Descendentes dos medos, son, 
ao igual que os persas, un povo 
ario con língua própria e unha 
cultura independente. Coo. múlti
ples dialectos, calcúlase que 
máis de seis millóns de persoas 
falan esta língua. Existen máis 
30 millóns d__e kurdos e ao redor 
de 22 residen na zona controla
d a por TurqU.ia. A sua ampla 
diáspora inclue máis de 300.000 
"kurdos na antigua Unión Soviéti
ca e médio millón en Europa, _so
bretodo na Alemaña. · 

Gustavo Garcia é un dos membros da Caravana polo Paz detida en Turquia. 

O xenocídio en Turquia 

O 80% dos territórios da nación 
kurda pertencen actualmente ao 
Estado turco. Alí falar do Kurdis
tán está considerado como un 
delito .contra a integridade na
cional e ca'stígase con penas de 
cadea. "Está proibido talar dos 
kurdos e do Kurdistán -explica 
Gustavo Garcia-. Retírense a 
eles como os turcos da montaña. 
Tampouco poden talar na sua 
língua, vestir as suas tradicionais 
indumentárias ou mostrar a ban
deira. Moita xente está na cadea 
por ir vestida coas suas cores, 
verde, bermello e amarelo". 

Gustavo Garcia critica a actitude 
do cónsul do Estado español en 
Estambul durante o conflito. "Re
comendounos non usar na rolda 

de prensa as palabras kurdos ou 
Kurdistán porque os nasos ami
gos turcos poderian enfadarse'. 
T amén fai referéncia ao trato por 
parte do governo turco. "En to
das as suas declaracións o pri
meiro ministro Mesut Yimaz refe
riuse aos participantes na Cara
vana poi a paz como terroristas". 

Turquia ten reforzado nos últi
mos anos a sua política de ani
quilación do feito diferencial 
kurdo e a represión exércese 
con moita máis dureza nos terri
tórios do Leste. "Na zona turca -
explica- séguense procedemen
tos en apariéncia·legais pero no 
Kurdistán existe un auténtico 
estado de excepción e a povoa
ció n está sometida continua
mente a execucións extraxudi
ciais e a asasinatos políticos". 

· O ditador posuia no estranxeiro bens valorados nun billón de pesetas 

Ademais das forzas de seguri
dade do Estado, actuan diferen
tes grupos paramilitares. É o 
caso do que lidera en Urfa un 
parlamentário do partido de 
Tansu Ciller, actualmente no 
governo. As actuacións non se 
limitan a asasinatos individuais. 
"Arrasan aldeas enteiras coa 
excusa, por exemplo, de ter co
laborado co PKK". 

Procedentes de zonas rurais, 
moitos kurdos buscan refúxio en 
cidades como Diyarbakir ou Es
tambul porque son máis seguras. 
Aséntanse en bairros marxinais, 
sen documentación e nos que os 
nenos medran .sen poder ser es
colarizados. Esta situación non · 
impediu que os kurdos editen 
desde hai anos en Turquia un 
meio de expresión impreso. Dis
tribuiuse xa con cinco nomes di
ferentes , o último Democraci. 
Unha bomba hai menos duri ano 
na sua sede e o asasinato de 20 
xormalistas provocou o seu pe
che. Agora volve a estar na rua, 
á espera de ser legalizado, baixo 
o nome de Gundem. 

O silenciamento 
internacional 

"Para eles o prioritário é que os 
estados europeos deixen de su
ministrar armamento -explica 
Gustavo Garcia-. Neste sentido 
o Estado español é, despois de 
Alemaña, o mellor fornecedor 
de armas para Turquia. Asema
de os turcos e Marrocos son os 
seus mellares clientes. 

"Trátase dun confl ito que todos 
os organismos internacionais se
guen a silenciar", denúncia Gus
tavo Garcia. Turquia é membro 
da OTAN e poderia entrar a for
mar parte en breve da Unión Eu
ropea. Nengún estado ten apre
sentado unha resolución conde
nando a represión por parte do 
governo turco e en prol dos dire
tos nacionais do povo kurdo. Até 
o de agora só Sudáfrica decre
tou un embrago de armas e ten 
apresentado diversas iniciativas 
que foron silenciadas nos orga
nismos internacionais. + 

A fortuna·do falecido Mobutu Sese Seko equivale ao 70% da débeda ·ex~rna do Congo 
-0- FRANCISCO BARÓA 

A pel do leopardo custa algo 
máis dun billón de pesetas. Mo
butu Sese Seko, -o antigo dita
dor do Zaire -agora República 
Democrática do Congo- non de
saproveitou o tempo .nos seus 
32 anos á frente dundos países 
máis pobres do mundo. Desde a 
sua chegada ao poder, o 24 de 
Novembro de 1965 mudaron 
poucas causas para o pavo do 
Congo, mais moitas para o ma
rechal Joseh-Desiré Mobutu, 
daquela coronel, que soubo 
apropiarse das "axudas solidá
rias"· ocidentais e das comisións 

" das multinacionais mineiras pola 
explotación libre das matérias 
primas do país. , 

• r· ~-Q !!·leopardo"r asi ralcumado, ti-

rou de enriba os seus apelidos 
cristiáns e fixo-se chamar Mobu
tu Sese Seko Kuku Nbengdu 
Wa Za Banga ("quen voa de vi
tória en vitória"). Ao tempo que 
incrementou a sua lista de apeli
d os, puña máis e máis ceros 
nas suas cantas correntes en 
Suiza e neutras fortalezas de 
aceiro para as grandes fortunas. 

Nen a dor que sementou entre 
os congoleses durante tres decé
nios, nen toda a riqueza acl,!mu
lada, son facilmente cuantificá
beis. Non hai consenso sobre o 
seu patrimonio total, espallado 
por vários países de Europa e 
Africa. Unha das poucas probas 
con máis forza está nunha nota 
confidencial remitida en 1993 ao 
falecido presidente da República 
francesa,"'Franc;:ois · Mitter ~and~ . 

Nela informa-se duns bens no 
estranxeiro valorados en 7.000 
millóns de dólares (1.071 billórls . 
de pesetas): .isto é, 1:1nha cantida-... ,' 
de que equivale. ao· 70% da dé~ . 
beda externa do seu país. En . 
Bélxi.ca, Mobutu posuía cincó 
castelos, catro· mansións e· te
rras. En Fráncia, contaba cun 
apartam~nto na avenida parisina 

· de Foch e catro residéncias en-. 
Roquebrune-Cap-Martin, nos Al- '· 
pes Marítimos. En Suiza, tiña un
ha casa en Savigny, preto de 
Lausana, mentres que en Portu
gal, propriedades en Albufeira. 
Ademais, posuía bens inmobiliá
rios en España, Luxemburgo e 

· ltália. Senegal, Costa do Marfil, 
Chad e Sudáfrica, xa en terras 
africanas, foron tamén destinos 
para os investimentos do ditador 
faleoido o pasaEio dia 7. . 

A todo isto hai que engadir o di
ñeiro agachado nos bancos sui
zos. O ex presidente do Congo 
era titular dunhas cantas que, se
gundo algunhas estimacións, su
man 612.000 millóns de pesetas 
(4.000 millóns de dólares), unha 
cantidade que outros se atreven 
a duplicar. O ex presidente levou 
consigo o segredo da sua verda
d e ira fortuna -probabelmente 
nen el mesmo a soubese cuanti
ficar con exactitude-, unha cir
cunstáncia que abre agora o de
bate sobre a sua investigación. 
Nada máis morrer MobL,Jtu, o Go
verno suizo afirmou que as con
tas seguirán conxeladas, unha 
situación xurídica que se remon
ta a Maio pasado. Daquela, as 
autoridades helvéticas decidiron 
bloquear os · haberes do ditador 
áfri€ál'fÓ' 'é'rí éhan SUi-ZO, qt:Jey.if'l · 

cluian tan só 535 millóns de pe
setas en cantas bancárias e a ci
tada propriedade de Savigny. O 
Governo deste pais só acedera a 
esta proposición cando Mqbutu 
estaba claramente desprazado 
do poder polo líder rebelde Lau
rent Desiré Kabila. Antes diso, 
Suiza rexeitou calquera medida 
contra un dos seus hóspedes, 
máis incómodo para ela a medi
da que aumentaba a presión in
ternacional. Ag_ora, co ex presi
dente morto todo parece indicar 
que. a investigación en mans de 
avogados, será moi longa. O ex
cesivo optimismo inicial das or
ganizacións de direitos humanos 
sobre a posibilidade de dar coas 

· cantas suizas {Tlingoará co paso 
do tempo e das labirínticas re
gueifas xudiciais. O leopardo 

"""'soubo-eseonder 0 rae&.-+ 1') ' ) 1 ) • 



J 

i 1 l 1 

.MUNDO 
11 DE SETEMBRO DE 1997 ANOSATERRA 

Blair defínea como.nación e ere que se ver_á fortalecida co resultado do referendum 

Escócia vota pola recuperación do parlam~nto e 
a soberania fiscal 
-0- M.V. 

A Europa das nacións, frente á 
Europa dos estados, recibirá 
sen dúbida un importante pulo 
co recoñecemento da sobera
n ia de Escócia, de sair o si 
vencedor, como era previsíbel, 
do referendum que se cele
braba ao cerre desta edición. 

Unha das nacións sen estado 
máis puxantes do continente re
cobra esta semana o seu parla
mento e a soberania fiscal. O 
resultado do referendo era pre
visíbel dado o apoio outorgado 
ao si tanto polo PNE (Partido 
Nacionalista Escocés) como po
los Laboristas. Os conservado
res pronunciábanse polo non, 
pero hai que lembrar que este 
partido non qbtivo nen un so de
putado por Escócia nas últimas 
eleicións lexislativas. 

Este paso suporá para os esco
ceses a recuperación dun parla
mento perdido no século XVIII, 
cando Escócia deixou a sua so-

A pedra de Scone, sobre a que eran con· 
decorados os reis de Escocia, permanecia 
en Westminster desde 1296 e foi devolta 
o ano pasado a Esc0cia. 

berania en máns de Londres e 
do denominado Reino Unido. 
T¡:imén lle permitirá a esta histó
rica nación recuperar unha im-

portante soberania fiscal. "Devo
lución" é precisamente o lema 
deste referendo. 

Nacionalistas e Laboristas foron 
histo.ricamente partidários de 
ampliar a representatividade es-

. cocesa. A oportunidade xurdiu 
co medre do nacionalismo por 
unha parte e coa chegada a 
Londres dos laborist?S pala ou
tra. Blair parece disposto a enfo
car sen lastres vários dos· pr:inci
pais problemas que afrontaba o 
Reino Unido, -como tamén é o 
caso de Irlanda do Norte. En 
palabras do primeiro ministro: 
"Escócia será unha nación forte 
dentro do Reino Unido". 

Todo o contrário do que opinan 
os conservadores que ate agora 
bloquearon o aceso de Escócia 
á sua soberania. Margaret That
cher fixo campaña a pral do 
non, pero os demais partidos 
considerárono un benefício, to
da vez que o liberalismo dogmá
tico ten moitos inimigos neste 
país. Thatcher privatizou empre-

M. VEIGA 

Belfast,. Bilbao 

sas, debilitou a sanidade publica 
e pechOU· as famosas minas de 
carbón escocesas. Non é de ex
trañar que seña a terceira forza, 
por detrás de laboristas e na
cionalistas. 

A Gales tocaralle 
a próxima semana 

Tamén o País de Gales se en· 
contra nun proceso emerxente 
como n~ción . sen estado. A pró-

• xima semana tocaralle a ela ce
lebrar un referendum similar ao 
de Escócia. 

Ambos acontecementos abren 
unha dinámica nova no Reino 
Unido e tamén na Unión Euro
pa. O parlamento de Estr.asbur
go canta xa con vários deputa
dos nacioalistas escocesas e 

. resulta previsíbel ün incremen
to _das forzas, no futuro inme
diato, para constituir a denomi
nada Europa dos pavos , que 
se corresponde máis coas rea
lidades nacionais que a actual 
Europa dos Estados.+ · 

O novo govemo laborista parece decidido 
a acabar coa angria económica que supón 
para o Reino Unido manter o exército ins
talado en Irlanda do Norte-. Só os gastos 
económicos demasiado oneroso erven 
moita vece para poñer fin á guerra . O 
IRA foi o encarregado de subir a factura de 
Londres p la partición da illa. Tony Blair, 

sen os lastres dos govemos conservadores, 
sentou ao Sinn Fein na mesa de nego
ciación, sen condicións prévias: Os repu
blicanos respostaron na mesma liña: re
nunciando aos atentados . Os unionistas 
pro-británicos síntense traizoados, igual 
que os nacionalistas irlandeses se sentiran 
cando se dividiu a illa. 

Por máis que as empresas de comunicación o 
ocultasen durante · ben anos, o conflito. do 
Ulster era unha guerra no corazón da Unión 

' Europea. Falta que o govemo español tome 
nota, como están xa a reclamar os sectores 
menos obcecados do_ establecimento madrile
ño. O IRA, ao fin e ao cabo, non era menos 
sanguiñento que ET A.+ 
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· Savimbi rexeita 
o mandato da ONU· e pon 
en perigo o proceso 
de paz en Angola 

A pesar do ultimatun da ONU, 
o líder da Unión Nacional para · 
a lndependéncia de Angola 
(UNITA), Jonás Savimbi , . 
mantén que non está disposto 
a abandoar a rexión 
diamantífera das Lundas sen 
garantias de que terá os 
recursos suficientes para 
financiar as suas actividades. 
Se Savimbi non declara a 
desmobilización dos seus 
combatientes antes do 30 de 
Setembro a ONU xa ten 
anunciado que clausurará 
todas as oficinas da UNITA no 
estranxeiro. Para as Nacfóns 
Unidas a atitude de Savimbi 
pon en perigo o proceso de 
paz angoleño e o novo 
governo que encabeza José 
Eduardo dos 'Santos, máximo 
responsábel do Movemento 
Popular para a Liberación de 
Angola (MPLA) e presidente 
desde Abril lago de 20 anos 
de guerra civil na ex-colónia 
portuguesa.• 

Comeza a roda de 
conversacións de EEUU 
con Arafat e Netanyaju 

O Mércores 1 O de Setembro 
Madeleine Albright 
comezaba a sua primeira 
xira por Oriente Próximo 
como xefa da diplomácia de 
EEUU, co obxectivo de 
estabelecer unha roda de 
conversacións co 
presidente da Autoridade 
Palestina {A-P), laser Arafat e 
o primeiro ministro de 
Israel, Benjar:nin Netanyaju. 
Segundo ten anunciado o 
Departamento de Estado de 
EE UU na sua intervención 
exterior a diplomática 
norteamericana exixirá dos 
palestinos un compromiso 
efectivo de que grupos 
como Hamás e Yihad 
Islámica non sigan 
operando contra Israel e de 
que este respeite o 
calendário de retirada da 
beira esquerda do río 
Xordán. Pola sua banda, o 
primeiro ministro israeli, · 
Netanyaju, que será o 
primeiro en reunirse con 
Albright, xa confirmou que 
anteporá 8$ cuestións de 
s~guridade a calquer outro 
problema.+ ' · 

O Martes 16 constituese 
a Frente Zapatista 
de Liberación Nacional 

Máis de 10.000 indíxenas 
zapatistas acudiron o pasado 

· Martes 9 a San Cristobal das 
Casas, capital de Chiap~s, 
para despedir a caravana que 
partia cara a _Cidade de 
México para exixir -o remate 
do conflito no estado de 
Chiapas .. Esta-marcha é o 
prelúdio da constitución o _ 
vindeiro Martes 16 da Frente 
Zapatista de Liberación 
Nacional, brazo político do 
EZLN, que teníará negociar 
definitivamente co governo 
mexicano os direitos dos 
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. Non habia, en 
1 

reatidade, porque terse 
alporizado tanto cos 
paparazz~. Hai uns 
anos a irmá da raiña 
Isabel, Margarida, 

-casou cun fotógrafo, 
Anthony Armostrong-
Jones. A chegada de 
Anthony á família non 
foi beri vista, sobre 
todo porque se lle 
coñecia a foto dunhas 
corcas sobre. un has 
tumbas e debaix,o a 
lenda: "asi está a 
família real ~'. Non 
quedando· outro 
remédio, e ante o 

. empeño de Margarida, . 
decidiron salvar a 
situación outorgándólle -
o título ·de lord 
Snowdon. Anthony xa 
morreu, pero 
Margarida· está ainda 
viva. Quizá os 
paparazzi "terian nela , 
unha boa intermediária 
na procura da 
comprensión da casa 
real. 

Unha rapaza de 18 
anos acudiu ao 
xulgado de -Celanova 
coa intención de 
galeguizar o seu nome. 
DixéronUe que, como 
nacera despois do 77, 
se queria facelo teria 
que acudir de novo 
cunha partida de 
bautismo, dous 
testigos de que 
habitualmente a 
chamaban polo nome 
en galega, despois _ 
mandarian os papeis a 
Madrid para ver que 

CANTINA 
MEXICANA 
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Beiras aclamad9; 
Fraga apupado 
no Deza 
Con escasos tres días de de di
feréncia, deuse na Comarca do 
Deza un cámbio significativo r:io 
pensamento da xente. 

O Venre$ cinco · de Setembro 
produciuse a visíta de Xosé Ma
nuel Beiras a Lalin, prévio paso 
pola parróquia de Merza, onde 
comprobou "in situ" a problemá
tica da liña de 
alta tensión. A 
pesares de 
estar perfec- U t 0 -
tamente' inlo·r: . naco n que· 
mado, a liña 
non deixou de 
causarlle un
ha gran im
presión, pois 
afirmou que 
nunca se pu
do ·imaxinar 
tan gran des
f$3ita, decindo 
textualmente: 
"isto non é se-
n ó n un ha 

non se viron as · 
moitedumes que _ 
anos atrás 
acudian aos 
actos de Don 
Manuel. 

aperta mo'rtal para o pavo de 
Merza ... ". Lago de ver o trazado 
estivo departindo amistosamen
te cos veciños·. 

De seguido parteu cara Lalín, 
onde nun auditório que se que
dou. pequeno para a ocasión, 
foi aclamado polos ali presen
tes, nun acto que tivo como 
-pontos básicos o sector leiteiro 
e gandeiro . Foi precisamente 
talando destos temas cando os 
asistentes máis i_nterr_umpiron a 
disertación con fervorosos 
aplausos. Deixou claro que o 
BNG é o único partido que xa · 
ten elaboradas as listas desde 
o mes de Maio, causa que se 
fixo armoniosamente, e que no 
PP ainda están á rifa; a pouco 
máis dun mes para as elei-
cións. - · 

Tamén, e pesto que ao día se
guinte se celebraba a romeria 
do Monte do Faro, aludiu a es
ta como o Monte Jurra, monté 
navarro de reunión dos Carlis
tas; e aquí hai que insistir no 
feito de que foi precisamente -
onde escom.enzaron os tiros 
entre os carlistas, a ver si tal e 
como están ·as causas, pode 
ser este un acto onde se vai 
desatar abertamente a caixa 
dos tronos no seo do PP e ser 
o ponto de partida das liortas 
de sucesión. · 

Pois ben, o que son as causas; 
o Luns día cito, celebrouse un
ha inauguración en Vila de Cru:.. 
ces, e corno non, estivo pre
sente Frága. Os veciños de 
Merza, portando pancartas en 
contra da liña de alta tensión, o 
apupárono. Un acto no que non 
se viran as moitedumes que 
anos atrás acudian aos actos 
de- Don Manuel, os únicos que 
eran moitedume eran as forzas 
do arde, como ven sendo habi
tual últimamente. 

Parce que a xente está empe
zando a darse canta da realida
de e que a Comarca do Deza xa 
non é un lugar sagrado para o 
P.P. a pesares da "omnipresén
cia, do señor Cuiña. + 

, . V· MoNTILLA FERNÁNDEZ 
~ • ' . ,, '' ' . (MERZA) 
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Bos dif.S, camaradas 
liberados! 

Bes dias, camaradas liberados, -
moi bos días. Serei educado por 
vós e por min. A educación fai 
persoa, a non educación denigra. 
O cal non quita para que vos diga 
clariño o que teño que dicirvos: 
socfes uns fanáticos de vós, mes
mo até o ridículo. Stalin estaba 
tamén de si mesmo a beber o pa
xari ñ o, pero que ninguén mo 
compare con vós a min. Vós se
des puro egoismo. E medianiqs. 

· El era un señor cultismo. E al
truista. O mundo non é hoxe tocio 
el un campo de extermínio grá
·cias a el en boa medida. (El, Di
mitrov, Tito, Togliati, Pepe Diaz, 
Dolores ... ). As diferéncias entre el 
e vós son non miudezas de ma
tiz, tios. Mellar 
non pensar-
vos co seu po-
der disuasivo. 1i cesas nos 
Sedes ao seu 
lado uns ca- cargosedasde 
íns. Tanto ~ue baixa na 
por un qurta-
me alá eses,· Seguridade 
críticos armá- Social ipso facto 
chedes a de 
San Quintín~ E a todos OS 
s e· g u i d e s . , · 
Aposto .un olio cnt1cos e non 
contigo, Antó- .~~n nen palla. 
nio, que o xe-

. orxiano - non 
dirimiria dis
c re p án c i as 
con Salce Elvira::(coa~ man.qiña~ 
ela de pianista). corno ftxeches ·-ti ; 
a golpe de policia. O que vos saf
va é que hai intelectuais e artistas 
que teñen tórto o ponto de mira> 
Fíxate, ti cesas· nos cargos e das
de baixa na S_eguridade Socié;ll _ip; 
so facto a todos os críticos e nón 
ven nen palla, . nadiña. · Anguita 
aguanta a tira "desÍealtadé até ó 
miolo" (palabras de Cristina) an·
tes de tan só cesar nos .cargos a 
tan só cinco e faiselles o lixo un
ha viga. E vai a misa. 

Así nos vai. A nós digo. A vós e 
a eles mellor imposíbel. Pero 
vós ide con tino, ó país é un vol
cán, calquera dia actjvase, vós 
estadas no cráter, corredes peri
go. Sori tres -millúns- e -mero- os - -

parados, dobre os que curran 
polo caldo e dobre do dobre que 
nen caldo os máis dos dias. Fa- • 
cédesvos cargo? Non vos arren
do as ganáncias chegado o lio a 
ígneo. Que vai chegar. Damo a 
alma a min. Olio con Maastricht. 
Cando digo Maastricht non digo 
anaco pequeno de mapa. Digo 
Tratado. Que é dicer idem a es
cala continental: 14 millóns de 
pares de brazos cruzados, dobre 
de mal remunerados e dobre do 
dobre de desnutridos crónicos, 
que é o nome fino que lle dan á 
fame os altos cargos dos altos 
organismos. Non sei que dá oir
vos a vós emular en énfase cos 
tiburóns da plusvalia. Gañas dan 
de corrervos a cantazos. Pasa
rá. Segurísimo. Porque que te 
explote o patrón doe, pero que 
te chulee o camarada, a máis de 
doer, alporiza a bile. Moitísimo. 

Dixo Dijilas, trinta anos antes da 
debacle, que nos países agora 
ex socialistas existian antagonis
mos de clase explosivos. Foi 
perseguido. Nada evitaron con 
perseguilo. Todo aquelo veuse 
abaixo cun suspiro. Algo así. pa
sa aquí cos sindicatos nestes in
tres. A aristocrácia liberada esta 
e a ar.istocrácia liberada aquela 
son írmanciñas. Ou vai camiño. 
Cada vez parecedes máis altos 
cargos do INEM e menos sindi
calistas. António, non c~o digo 
por dicer: ti e Cándido estadas 
p.restándolle á parte contrária un 
excelente servizo, defendedes 
con eles os tres mandamentos 
madre do deus ·mercado: com
pet1tividade, prodütividade, canta 
de resultados: Que son os tres 
dogma_s potós que os reís do 
mambo neliberal hiroshimizan o 
mundo se é preciso. Sábeo Cán
~ido. Sábelo ti. Explícame.+ 

XESUS REDONDO ABUIN 
(COMPOSTELA) 

Unha policia galega 
O BNG no apartado de seguri
dade cidadá do seu programa 
de governo propón a criación 
dunha policía galega. 

vil e vixiáncia aduaneira. Sen a 
condición prévia da retirada, a 
excepción da policia local, dos 
demais servicios de seguridade 
do estado español o BNG quer 
facer unha policia mais. 

Na Galiza ternos unha situación 
social moi ma. O paro seria ina
sum íbel se non fose pala emigra
ción. Cérnese sobre das indús
trias a ameaza 
do peche 

Estou seguro 
que chegará un 
dia que no nome 
dos intereses 
nacionais nos 
abrirán a cabeza 
policias 
mandados por 
xente 

cunha fonte 
de conflitivida
de case per
manente. En 
sectores xuve
nis a radicali
zación é un 
feito . As dro
gas legais co
ma o alcool 
circulan entre 
adultos e me
nores, men
tras as drogas 
proibidas es
tán suxeitas a nacionalista. 
penas impor
tantes de ca
dea. lsto son 
só alguns dos 
problemas porque a lista seria 
moi longa. Case todos foron froi
to do colonialismo español. Nem
bargantes o BNG quer facer un
ha policia que asuma as funcións 
que hoxe realizan outros carpos 
e forzas de seguridade. lncríbel! 

No programa de governo ven un 
agradecimento ao que o fixeron 
incluida xente allea á organiza
ción. Dame a pensar que os Sres. 
Arralluz e Atutxa os asesoran. 

Estou seguro ,que chegará un 
día que no nome dos intereses 
nacionals galegas (encaros, 
trens bala, etc.) nos abrirán a 
cabeza policías mandados por 
xente nacionalistp.. + 

XosÉ ANTÓNIO CANOSA 
(CARNOTA) 

Berrar po la paz 
Quixera sair á rua e berrar liber
dade, dicer que estamos nun 

Nesta autonomia están a funcio- p~í-~< ~~m1~crªvco, Pie~o, sííltor_ne. 
rrar ){a duas-p-olidas_;_a _garaa e:¡:: -' impdtehfe': '· · • ', ' • r : ' - ~:-

e 
e 
r 
~ 



l , 

19 
11 DE SETEMBRO DE 1997 ANOSATERRA N2 795 -A~O XX 

- I 

Que pensa Qe la.dy Diana 

Concha 

Farmacétutica 

Lady Diana dame moita 
pena porque a vida non 
fo¡ demasiado agradábel 
con ela. Tivo moitos pro, 
blemas matrimoniais con 
Carlos de Inglaterra. O 
fina l que tivo en certa 
parte era moi merecido 
pola vida que levou. Se 
chega a levar unha vida 
máis tranquila e máis 
simple, sen xuntarse cos 
da família real inglesa, 
daquela a sua vida teria 
sido outra. • 

Xurxo 

Perito industrial 

Era unha señora que co, 
brou moita importáncia 
nos últimos anos da sua 
vida e que causou un im, 
pacto inesperado na opi, 
nión pública. Iso fo¡ algo 
surprendente. Era moi 
nova, unha morte dema, 
siado imprevista ... A ver, 
dade é que non estou 
moi ao tanto dos confli, 
tos na casa real inglesa, 
parece que quebrantou a 
tradición inglesa, pero 
descoñezo o asunto.• 

X osé 

Axente comercial 

Foi unha princesa que 
lle viu a desgrácia. Para 
minera boa, para a xen, 
te non sei. As suas rela, 
cións coa família real in, 
glesa non eran tan boas 
como parecían. Pode 
que lle botaran a culpa 
de desprestixiala. Peto 
eses son problemas per, 
soais. De todos xeitos, 
meter plebeus na família 
real é mao porque non 
se adaptan, eles viven 
noutro mundo.• 

Manuel 

Pensionista 

É filla dun conde . Eu 
dou a miña impresión 
persoal. É unha muller 
elegante e que vale. Non 
creo que merecese mo, 
rrer desa forma. Non sei 
quen son os culpábeis da 
sua inorte porque non 
vin _o acidente, non sei 
se foi provocado ou non. 
Ela vendeu exclusivas da 
sua vida, pero iso ~ en, 
trar en política e nos 
confütos dentro da famí
lia real inglesa.• 

Concepción 

Ama de casa 

Matáronna os ingleses, 
Carlos o primeiro, que 
había que chamarlle un, 
ha palabra que eu non di, 
go. A família real inglesa 
a ela non a tratou ben, 
non digo que ~on sexa 
boa. Ela non cumpria o 
papel que éles querían 
pero, que pretenden, que 
as mulleres se sacrifiquen 
ali e que el ande con ou, 
tra? Pero que conste que 
non teño nada contra as 
famílias reais. • 

Quixera decirlles ,a estas xentes 
que destrozan famílias e extor
siqnan este País: "Basta xa". 

Non só por nós, senón tamén 
pola nova xeneración como son 
os nenes. 

nados anualmente unhas 28.000 
persoas nunha série ininterrom
pida de mortes estúpidas as ca
les, aínda para máis, son divul
gadas na televisión como unha 
mercadoria banal de xeito que 
os rapaces nos EUA ven uns 
180.000 actos de extrema cruel
dade denantes de cumprir os 
dezaoito anos. Esa é a socieda
de da cal fachendease Clinton 

nos foros internacionais. Segun
do as estatísticas do FBI os ní
veis de criminalidade nos EUA 
son uns dos máis elevados do 
mundo, poste que tamén a po
breza é moita, na primeira po-

forma de agresión que se exerce 
contra a humanidade. A violén
cia nos EUA non ten a sua orixe 
nunha enfermedade mental dos 
criminais senón que é o produto 
do fermento da descomposición 
xerada polo afán de lucro capita
lista. De nada serve aos nortea
mericanos manter 1. 100.000 
presos .nas cadeas namentres a 
m·arxinación se estende. Os 
E UA son a nación occidental 
que oferece menor protección 
médica, menor coidado a nenez 
e menor axu -

Esquezamos a vinganza e uná
monos para berrar a palabra 
paz. Debo comunicar que hai 
moita máis xente do que se 
pensa que teñen o mesmo de
sexo ca min. 

A vós que vos dedicadas a ex
tender ódio e maldade polo 
mundo inteiro, dicirvós que bas
ta xa, non conseguidas nada 
matando e extorsionando, so
mente que o mundo inteiro se 
volva contra vosa. Cada vez se
des menos do cal me alegro, e 
aos que quedadas diríavos que 
non sigades a extender o voso 
ódio, rompede con el e uníde
vos á paz. 

Oeste xeito podredes buscar un 
oco na sociedade. • 

Mª PILAR RODRÍGUEZ ALONSO 
(ÜURENSE) 

A violéncia interna 
Os impérios orixinan duas for
mas de agresión, unha interna e 
outra externa. Lendo nos libros 
de Noam Chomski pódese ter a 
certidume que nas últimas déca
das os EUA foron os principais 
exportadores de marte, fame e 
ignoráncia. Agora ben, aos cida
dáns da miserenta metrópole im
perialista nos lles foi mellar, pois 
a extrema dereita orga0izada no 
partido repúblicano, a funesta 
asociación nacional do rifle, a 
máis das sectas relixiosas coas 
suas medidas de menos estado 
do benestar e máis venda desor
deada de armas, converteron as 
ruas das cidades nunha imensa 

- téncia do planeta nacen 300.000 
nenos por debaixo do peso nor
mal e 40 .000 morren sen chegar 
go primeiro ano de vida, verifi
cándose que a pobreza é a pior 

Hermo 

• I 
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da as famílias 
necesitadas. 

Son asasinados 
Nunha demo-
crácia o presi- anualmente 
dente Cl inton unhas 28.000 
deberiase de 
preocupar en persoas, son 
satisfacer ao d' 1 d 
80% dos cida- tvu ga as na 
dáns partidá- televisión de 
ríos dun con- xeit .. o que os 
trol da venda 
das armas, rapaces nos 
nembargan- EUA 
tes para Clin- ven uns 
ton os temas 180.000 actos de 
V e r d ad 8 i r a - extrema 
mente irnpor-
t antes non crueldade 
son a mellara denantes de 
dos sistemas 
s·anitário ou cumpriros 
educativo, to- dezaoito anos. 
do iso está -
moi ben como 
gancho eleito-
r al. As preo-
cupacións de 
Clinton pare-
cen ser duas: 
canear as contí nuas cambade
las dos. repúblicanos e favore
cer ao tétrico fato de aluados e 
profisionais do anticomunismo 
(Mascanosa e C'IA), os cales, 
ao cabo , adícanse a guindar 
bombas nos hoteis cubanos.• 

GONZALO BLANCO V ÁZQUEZ 
; ' ._:" • . '(ObRENSE) 

· 1 ,,, 

1 decidían alá. Como se 
1 pode decatar calquer, 

-1 nos xulgados cada vez .. 
1 hai máis facilidades. , 
1 Antes terianlle 
1 reclamado un .par de 
1· xamóns. 
1 
1 
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1 
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Romai Beccaria ia 
inaugurar un ascensor 
en Laxe. O elevador 
tora reiteradamente 
solicitado polos 
minusv-álidos e ao -
Ministro de Sanidade 
ocurriuselle que podia 
facer unha boa obra. 
Mágoa que lle coincidiu 
coa festa.do· Faro. 

Tres-raRazas de 
palique sobre os seus 
problemas. Teñen que 
saltar a tápia do 
coléxio de monxas 
para sair. Sortear aos 
pingüinos non ten arte, 
pero lago hai unha 
cancela de ferro ben 
alta. "Eu rriándote ali 
para que estudes, non 
para que saias", canta 
unha que lle di o pai 
todos os Domingos. As 
mozas de dazasete 
anos son expertas en 
trucos e mentfras#. A 
anécdota é de 1997, 
ainda que non o -
pare za. 

Non é por valerlle a 
Anguita. Estaría mal 
visto. Senón polo 

1 agrávio comparativo. 
As empresas de 
comunicación pasárono 
a coitelo por criticar aos 

· xuíces. A Felipe 
perdoárono por 
chamarlles 
descerebrados. 

A propaganda cae 
moitas-veces no 
.disparate. As emisoras 
de Miami 
interrumpiron a 
programación para 
dicer que Fidel Castro 
estaba morto. 

No Benito Villamarin 
enfréntanse o Betis e o 
Bilbao. Bandeiras 

. españolas nas gradas, 
a centos, ? miles. 

Ao comezar a Volta 
-ciclista en Portugal, o 
comentarista tala mal 
das estradas 
portuguesas, estreitas, 
ruins. Arde a 

' h . . a fH16.·~., · ·· ·~i$$ - · .~ .J§i;L!;lQ .•.• is •... ~!:-f.'.' _i. J.}. 
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.. 



A NOSA TERRA 

Hai catro anos o Día d,as 
Let!as Galegas foi adica
do a Eduardo Blanco 
Amor. Daquela os fastos 
parecian presaxiar que a 
obra do ourensán daria 
un salto adiante na consi
deración pública, e de feí
to o seu brillo criativo 
deu lugar a unha man
chea de ac os. Ben sexa a 
sua condición de semi
marxinado polo establecí
men to cultural ou pola 
sua biografía denunciado
ra, o centenário que ser
ve de ocasión para reno
var a atención dos leito
res, non logrou tan se
quer resgatar a sua novela 
inencon trábel La catedral 
y el niño. 

Por razóns que só interesan 
a unha erudición pasada de 
moda, Eduardo Blanco 
Amor desdebuxou o ano do 
seu nacimento, confuso do
cumentalmente. Parece xa 
estabelecido que foi en Se
tem b ro de 1897 cando 
abriu os olio en Ourense, 
cidade que seria, andancios 
o an o centro do seu des
collante univer o criativo. 

A ua biografia de emi
grance-exiliado é acaida 
para o rep didáctic do 
que foron ~ nóm no fun
dam ntai · na hlstória do 
país n e te éculo: a emi
grad n, a guerra de Ma
rr e co eu e rolário an
ti mili ta ri ta, a e peranza 
republicana, a violéncia desata
da polo fa ci mo, o aplastament 
da identidade gal ga pola Dita
duta de Franco despols xa dun 
periodo de continuo agromat, o 
regreso á pátria que o ignoraba, 
pero á que lle era leal, desde un 
exílio no que era figt.Jra .... 

Quizais este últitno aspecto de 
estranxeiro TI? própria pátria, foi 
o máis duro p~ra BJ"ª-rre~\Aq\Or, 
como o foi para qúito$:'.{;>'1;t ros 
exiliados en terras máis-,,líbres. o 
pintor Femández Granel\ dicia 
nunha entrevista en A N.;~sa.Ye, 
rra "regresar a España . n,:~queles 
anos era como entrar nJfi'.~temi
tério". Pero 'ainda sabendo que 
ese tempo de pedra aplastaba as 
posibilidades dun escritor dp ·seu 
talento, vohz9u e, ás ·V.~ceS con 

: iéilUsión, outril§ ·: ''h?' ,,, ,;; 
: .. ·Blanco Arr{ Off 
.:.,> fi'a'·ó ' a>de ~a aid ·. 

ioha dHg xé ,·-. to-
:.~.ou,q~e foron case 

"Ningbén 
podl~ dubidar .... " 

Hai urrs .JlnOs Gonversaban o · 
pintor Manu·~1 Colmeiro e Va-

G uieirO 
CULTURAL 

- . 

lentin Paz Andrade, cando viña, 
mos de editar a primeira edición 
de "O mundo de Blanco Amor". 
Xomalista e pintor falaban 
nunha clave de sobreentendidos 
doada de enteder: 

-Ti xa sabes Valentin., como 
eu penso. 

-Pero iso non éjmportante .. , 

· -Non pero ... 

Edicións A Nosa Terra ven de 
publkar, coincidirido co cente
nário Blanco Arr{or, o ensaio 
da doutora en Língua e Liter¡i
tura, Pilar Rus Gascón, "lmaxe 
do mundo en Blanco Amor: A 

' muller, o conflicto social e os 
marxinadós". T rátase dun . lort
go ensaio n:o que a autora ap'~e, 
senta unha visión das cafro no-

Seg;ndo .Pilar Rus, ó setit}'.' o ' 
novelas de Blanco Ain6r '.é et ... ·.·· 
r;~~eto ao futuro: : '.'~ ªS,·;~~]~it~1fY 
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cemento.+ 

J 

·Paparazzi 

~ 'VÍTOR ~ AQUEIRO 

67 -
~kan alporizados os gurús 
mediáticos pola noxenta aetitude 
dos papparazzi que, nun tunel 
parisino, -pref eriron fotografar 
unha prin.cesa e un xeque ·que 
morrian, en troca de prestaren-Lles 
auxílio. Nisto, como en case todo, 
os líderes mediáticos ·amasan un 
·analfabetismo -vou ser ben 
intencionado- enxordecedor. Se 
lesen a Susan Sontag, saberian . 
que a autora norteamericana, hai 
xa un 'cuarto de século, nun ensaio 

·notábel e que leva por título On 
photography (hai tradución 
española: Sobre la fotografía), 
enunciaba que cando quen toma 
unha fotografia debe escoller 
entre a vida e a foto, opta, en 
xeral, pola segunda. EJ certamente 
(por qué hoxe este balbordo ?) non 
é outra cousa a que veñen facendo 
os fotógrafos que mostran situa
cióñs da Alxéria; Ruanda ou 
Mogadiscio. Por isa Alfredo Jaar, 
fotógrafo honesto e cualificado , 
amosou o drama dos Balcáns, sen 
sangue, sen mortes, sen estarre
cemento, porque sabe: que os 
meios son profisionais na 
descontextualización dunha 
fotografia_; que unha imaxe non 
significa praqicamente nada; que 
un simples pé-de foto, 
supostamente informativo, pode 
mudar todo o sentido dunha 
fotografia; que un rexisto se 
esvaece axiña do xomal e -alén do 
arrepio momentáneo- da nosa 
conciéncia; que as fotos 
espectacularizan a. ~xperiéncia; 
que a Fotografía, ao longo da sua 
história, foi quen de mobilizar 
tanto como de adurmiñar e que, 
sen embargo, e por iso 
mesmamente, unha fotografia, 
toda fotografía, cumpre unha 
función social. E, chegados acá, se 
cadra entenderemos o terramoto 
existente en yolta das mortes de 
Di e Al -semella~ nomes de 
personaxes de banda deseñada-. 
Eu non vou defender os · 
papparq.zzi. Na História da 
Fotografia -e merecidamente, non 
figura un só deles. o problema,' 
embora, non se alicerza no feito 
de que os papparazzi sexan uns 
desalmados, senón nunha imensa 
maquinária (da que o papparazzo é 
o elo máis feble) constituída polos 
media, o mundo das finanzas e o 
Poder _que .se encontra en simbiose 
con eles e que se estrµtura e ten 
por f.in o adorme~emento das 
conciéncias, porque, en resumo, 
moi pouco interese teñen as vidas 
anodihas, paifocas e pouvanas de 
Diana, de Julio (he'i!), de Gunilla 

' von Bismarck, de viscondes, de . 
duques, de reis é de 'raíñas, cós 
·seus mínimos problemas (frase de 
Celso Emílio) ~nen sequera é 
certo que o público precise, 
inexorabelmente, lixo ideolóxico 
para sobreviver. A sociedade non _ 
demanda lixo, como non · 
demandaba, antes de existiren, o 
Bic e a Coca-Cola. Por seguirmos 
co tema fotogr"áfico, a Fotobienal 
de Vigo é un produto rigoroso e de 
élite e olla,na 30.000 persoas. Se 
fosemos "integrados", no sentido 
de Eco, dirfamos_ que se á xente lle 
gasta o pato Donald, deamos,lle un 
pato Donald máis culto. Abofé que 
nen sequera iso nos 
concederian. + 
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• Vinte anos 
de Preescolar , 
na Casa 
O program_a educativo 
Preescolar na casa nascia no ano 
1977 na cidade de Lugo a 
iniciativa de Cáritas; no seu 
vi.nte cumpreanos, Lugo acolle 
agora a celebración do II 

_ Congreso de Educación lnf antil 
Familiar, celebrado eritre o 10 e 
o 12 <leste mes na faculdade de 
Veterinária. A auséncia de 
unidades de preescolar no rural 
e ~ª 9iscriminaci6n social que 
isto supufía moveu a iniciar 
este proxecto en 1977 no que o 
papel dos país é determinante. 
Eles ian implicarse na 
aprendizaxe da leitura, da 
escrita e do cálculo antes de 
que os nenos e nenas se 
incorporaran á escola. A 
experiéncia .comezou en catro 
localidades nas que había unha 
reunión semanal cun mestre 
que proporcionaba aos país 
materiais didácticos; axiña foi 

· apoiada polo Ministério de 
Educación. No último ano 
foron xa 3 .130 as famílias 
participantes no proxecto que 
consta das reunións cos adultos, 
case sempre coa nai, dun 
servizo de leitura, de ludotecas, 
dun espazo televisivo semanal 
na TVG, emisións en RNE e as 
visitas dos orientadores á 
casa.+ 

• Falece 
en Ourense o 
actor e director. 
Manuel Vidal 
O Xoves 4 finaba en Ourense 
Manuel Vidal, actor e director, 
criador do grupo Rua Viva, que 
levou as suas pezas palas escalas, 
-cineclubes e festas da Galiza e 
Portúgal desde 19~9. Unha das 
suas teimas era instalar un 
museu do teatro en Ourense, 
para o que xa estabelecera 
contaq:os.+ 

• As Brigadas 
chairegas chaman 

a litnpar ·ªTorre 
da Cal da Loba 
O Sábado dia 13 de Setembro 
celebra¡ase a 11 Xuntanza na 
T arre da Cal da Loba, 
organizada palas Brigadas en 
Defensa do Património Chairego. 
O obxectivo do encentro é a 
limpeza desta torre e chamar 
así a atención do concello de . 
Cospeito para que non 
descoide o monumento. 
Despois das tarefas de limpeza, 
para as que se prega levar 
fouciño e galleta, haberá un 
xantar popular e, máis tarde, 
unha actuación de música 
tradicional e queimada éon 
conxuro. 

Asimesmo ven de sair o segundo 
número da revista Terra Cha, 
das Brigadas, no que tratan ~s 
últimas novas sobre a defensa do 

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

• Devolven o cruceiro roubadó en Vilar;·- Guitiriz 

O Domingo 7 de Setembro 
houbo festa na parróquia de 
Vilar, en Guitiriz, porque o -
cruceiro de Fraguas foi devolto 
despois de que o 22 de Xullo 
fora retirado por traballadores 
de Ingermarga, a empresa de 
granito de Parga. As Brigadas 
en Defensa do Património 
Chairego máis a caseira Luz 
Vázquez que vive no campo 

onde está ubicado o cruceiro 
denunciaran o feíto. Este 
terreo pertenceu a un:ha 
família que mantivo aos 
caseiros até que foi·mercado 
pola empresa Inginnar. 
Viciñqs e viciñas sospeitaban 
que o cruceiro era un capricho 
p~ra a finca dalgun directivo · 
da empresa e dürante este 
último mes e medio estivo 

agachado nas instalacións-de 
Ingemar. Na madrugada do 4 
de Setembro un camión 
depositou no seu sítio o . 
cruceiro, que está' inventariado 
e ten outro semellante en 
Vil ar. As Brigadas en Defe·nsa 
do Património Chairego eren 
que foi a presión do povo a 
que fixo devolver esta peza, 
património da T erra Chá. + 

•••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••~!•••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

património na chaira de Lugo e 
no que incluen unha reportaxe 
sobre o latín dos canteiros. + 

•ASemana 
Internacional 
celebra .os cen 
anos de cine 
en -Lugo 
Entre os días 17 e 27 <leste mes 
terá lugar a XIX Semana 
Internacional de Cine de Autor 
de Lugo, organizada pola 
asociación, Fonmiñá. O certame 
comemora este ano o 
centenário da primeira 
proxección cinematográfica na 
cidade, polo que se inclue unha 
sección titulada Imaxes para un 
centenário. Outra sección, Lugo 
e o ci,ne, estará adicada a fitas 
rodadas en Lugo como El rey 
del río ou La vieja música. 
Continuan tamén as seccións 
habituais: Infantil, O mellar do 
96 e Oficial. Poderanse ver 
títulos no auditório Gustavo 
Freiré como Sostén Pereira, Tres 
vidas e unha soa marte, Pargo, . 
.Trainspotting e A Promesa. A 
tradicioni;il maratón 
celebrarase entre as doce do 
mediodía e as duas da 
maarugada do dia' 21 e estará 
adicada íntegramente a 
películas interpretadas por 
Brad Pitt. Antes de cada pase 
da sección oficial, proxectarase 
unha curtametraxe realizada na 
província de Lugo. • -

•Xogos 
populares 
na Oli~piada 
de Vite 
O bairro compostelán de Vite 
acolle durante todo este mes de 
Setembro a sua VI Olimpiada 
Deportivo-Cultural. Neste 
evento, organizado pola 
coordenadora do barrio, poden · 
particicipar todos os viciños e 
viciñas que· o deséxen ainda 
que hai un cupo para persoas 
de fóra de Vite. Ademais dos 
deportes máis coñecidos, coma 
o futbiño oü o voleibol, no 
programa recóllense tamén 
xogos máis tradicionais, como 
o da chave, entre outros. 
Durante a Olimpiada 
organizaranse tamén 
actividades culturais como 
cinema e teatro. • 

• Morre Aldo 
Rossi, coautor 
do Mus~u do Mar 
de Vigo 
Aldo Rossi, un dos arquitectos 
<leste século que crim.i maior 
escala, morreu o Xoves 4 de 
Setembro en Milano a raiz dun 
accidente de tránsito que sufrira 
dez días antes. Rossi, nascido en 
1931, só levou a cabo un 
proxecto na Galiza, tamén o 
único do Estado: o Museu do 

· Mar de Vigo, deseñado con 
César Portela e que ainda está 
en construción. Portela reseñou 
do arquitecto italiano, autor en 
1966 do libro A arquitectura da 
cidade, terlle ensinado "a ver 
Galiza e a cidade dun xeito 
mancista, como un 
entendimento global" e 
concebir o futuro Museu do Mar 
"como unha peza viva, todo o 

contrário que un cemitério da 
mernória". O Museu de 
Maastrich, as oficinas da Disney 
en Orlando ou o cemitério de 
Módena son algunhas das obras 
de Rossi.+ 

' . 
Aldo Rossi. A IGLESIAS 

• Unha história antirracista gaña 
o XIII ·Concurso Galego 
de Banda Deseñada 
A historieta Illado do pontevedrés Femando Ruibal, gañou o primeiro 
prémio do XIII Concurso Galega de Banda Deseñad.a., dotado con 
150.000 pesetas. Illado levou tamén as 50.000 pesetas do prémio 
especial, !nstituído co gallo do Ano Internacional contra o Racismo. A 
história reflexa, segundo o autor, "unha atitude cínica e hipócrita 
sobre o racismo". Marcos Calo, da Coruña, levou o segundo prémio, 
dotado con 100.000 pesetas, pola sua obra Todo depende do cristal co 
que o mires. O tamén coruñés Manuel ' 
Pena acadou o terceiro pasto, 
dotado con 75.000 pesetas, 
·por Cando a marte visitou 
algures. Os prémios <leste 
concurso serán 
entregados o dia 3 de 
Outubro, no acto 
inaugural das IX 
Xornadas de Banda 
Deseñada de 
Ourense.• 

O protagonista de 
#Hado, de F.emando "' 
Ruibal, gañador 
do Concurso 
Galego de B.D. 

ANOSA TERRA 

• Festa luso-
galaica no Miño 
A Casa da Anta, en Lanhelas, 
organiza a Desfolhada Minhota do 
13 ao 20 de Setembro dentro da 
5ª Edición da Festa Luso-Galaica 
que quer estreitar as relacións 
entre Galiza e Portugal. O 
Sábado 20, anúnciase un partido 
de futbol internacional entre 
unha selección de xogadores 
portugueses dos anos 70 e 80 que 
se enfrenta amistosamente a un 
combinado semellante da 
Galiza. Ao rematar, folclore, 
baile e poesia. + 

•Fina o 
bibliotecário 
do Centro Galega 
de Bos Aires 
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O Domingo 7 de Setembro 
morreu Roberto Rodríguez, 
bibliotecário do Centro Galego 
de Bos Aires. Segundo António 
Pérez Prado, "finou esquecido 
palas autoridades do centro e da 
Xunta cando na realidade os 
seus méritos e achádegos foron 
aproveitados por outros". + 

•Chega 
o teatro a Cangas 
Do 7 ao 13 de Setembro 
desenvólvese a 14ª Mostra 
Cómico-Festiva de Cangas. 
Despois qas actuación do Mago 
Antón, Ancora Produccións ou · 
Incorrectas, o Xoves 11 tócalle o 
turno á compañia de Valladolid 
La Quimera coa peza Las galas del 
difunto de Valle~lnclán, o Venres 
12 pasarruas con Titirimundis de 
Andalucia, Teatro do Morcego 
con A incnvel vida de Héctor 
Loureiro e Elsinar Teatro. O 
Sábado 13, a mimo inglesa 
Norma Rae amosará a sua fama 
de cómica mundial, os 
portugueses de Folia Teatro farán 
a representación na rua e pecha a 
Mostra Teatro para Lis.• 

•Cinco dias 
de Freixo Rock 
A peña Freixo da parróquia de 
Valadares en Vigo leva cinco 
anos detrás do certame Freixo 
Rock, que desta vez celébrase do 
1 7 ao 21 de Setembro no monte 
dos Pozos. Tirando a casa pola 
fiestra, cun orzamento de tres 
millóns de pesetas que queren 
recuperar coa venda de 
camisetas, publicidade e 
instalación dun bar, argallaron 
un programa que inclue nos 
cinco días aos grupos Guerrilla 
Urbana, Milicianos, os franceses 
de Scarf ace e a unha boa 
representación dos grupos 
galegas e especialmente da 
comarca, Reltoi, B . C Records, 
Kunaxa, Skamio, Ladilla 

· Insubmisa, The menciales; Skacha, 
· Ostiax que te Pariu, O Pequeno 
· Baltimore, Bajón de Tensión, , 

Nocheni, Ares, Podridos, Disturbio 
77, Enbemijos do Barbeiro, Kruce 
de Kables, Zenzar, Misery e Inri.+ 



ANOSA TERRA 

Arredor 
do relato 

Titulo: Os olios da sentinela. 

Autor: Xesús Manuel Valcárcel. 

Editorial: Galaxia. 

Dentro da atonia que vén carac, 
terizando o presente ano, no que 
á narrativa respeita, estamos obri, 
gados a recorrer a aquelas publi, 
cacións que foran premiadas, e 
agardemos atapar algo estimulan, 
te naquelo que outros xulgaron 
merecente de galardón. Non é 
que o resultar gañador dun certa, 
me sexa sinónimo de calidade 
sempre, pero é unha esperanza. 
Con ese ánimo encetamos Os 
oUos da sentinela, vencedor no úl, 
timo Blanco Amor, conxunto de 
catorce relatos de diferentes te, 
máticas. Comézase precisamente 
co que lle dá título ao libro e 
marca o clima narrativo que iffi, 
pregna os Testantes. Merece ser 
salientada a audácia con que son 
concebidos moitos de eles, si, 
tuándonos o narrador en pontos 
de vista suxerentes e inabituais. 
Por veces esa audácia mesmo 
traiciona e o relato remata por 
converterse nun texto de moi di, 
fícil intelección, tal sucede en "A 
elección", onde unha meirande 
amplitude do relato posibelrnente 
o fixera máis dixeríbel, ou simple, 
mente titular cada fragmento. Eis 
outra das características de Xesús 
Manuel López Valcárcel, a con, 
cepción do discurso fragmentário. 

É isto algo obrigado pola querén, 
cia innovadora do narrador, pro, 
vocador de saltos no tempo que 
despois dispón procurando un 
discurso diferente, que quer safr 
do habitual. Mai enténdase ben, 
ese sairse do habitual afecta uni, 

Xesus Manuel Vakán:el. 

camente á construcción, á estru, 
tura do discurso. Polo demais 
móvese dentro de parámetros do 
clasicismo roáis puro: atende ben 
ao estilo frástico e fai uso dunha 
riqueza léxica aceitábel. É esta 
unha escrita cun trasfondo poéti,
co bastante evidente, que nalgun 
relato, e dependendo da vontade 
do leitor, mesmo se achega ao 
alegorismo. Non hai nada que fa, 
lamos do clima, do ton respira 
cada folla, pois, precisamente, 
ese é o elemento uniformizador, 
se é que algun se quer buscar; o 
cerro é que, agás a estrutura, in, 
dividualizada para cada relato, o 
estilo da escrita vóltase previsí, 
bel. Corno resultado obtense un 
mangado de relatos dunha uni, 
formidade excesiva, a leitura é 
sempre amábel, certamente, pe, 
ro, e mália os arriscados narrado, 
res, o interese inicial, ben susci, 

'tado, vai decaendo pouco a pou, 
co entre unha ousadia que non 
acaba callando e a linealidade da 
liña estilística. Un dos recursos 

válidos para tratar de evitalo é 
acudir a temáticas variadas. 

Alguns relatos sitúanse dentro _do 
chamado te, · 
rror sicolóxi, 
.co, moi debe, 
dor do simbo, 
lismo, que na 
Literatura 
Galega conta 
con excelen, 
tes autores 
(Ferrín, X. 
Carro, ou os 
mesmos Fole 
ou Mourullo, 
por citar al, 
guns no mes). 
Mais por di, 
versos moti, 
vos, non aca, 
ban callando, 

R~comén
dase unha 
leitura-
pausada,é 
un libro que 
haique 
pausar e 
volver coller 
continua, 
mente 

sucede, por exemplo, en "As fal, 
sas acacias", que ten a desgrácia 
de rematar bruscamente cando o 
leitor agarda algo roáis. Oura 
interesante fórmula consiste en 

mest~rar diferentes planos narra, : 
tivos, pertencentes a distintos 
momentos históric;:os, que ' con, 
fluen nunha única história, in, 
clusive con tintes futuristas·, 
pénsese ell,"O zorro e o lobo" ou 
"Piratas a estribor". Ensáiase o 
que, se fose cine, chamaríamos 
road movie, hai relatos urbanos, 
rµrais e outros marítimos. Com, 
bínase o narrador omnisciente eri 
terceira persoa, coa primeira per~ 
soa ·a modo de corrente de cons, 
céncia ou sim.plemente protago, 
nista, mes.roo se tentan técnicas 
parateatrais a base só de diálogos. 
En-definitiva, non se pode dicer 
que o autor non busque varieda, . 
de. Hai relatos que retoman o 
mundo da infáncia ("Femando 
de Eiroa" -do mellorciño do li, 
bro- ou "Uñas como navallas", 
mesmo outros retoman aos tem, 
pos da Guerra Civil. 

Nesta altura atopámonos cun 
problema á hora de facer· unha 
valorización conxunta do libra;
Por un lado, o ~lima é bastant~
cansino; por outro, cada relato 
visto só por si mesmo, tende a 
merecer unha mellor calificación: 
cresumirémolo dicendo que estes 
relatos teñen máis interese soltos 
que no conxunto do hbro. Reco" 
méndase, pois, unha leitura pau, 
sada; é libro que hai que pousar e 
volver coller continuamente. 

-- En todo caso, antóllasenos pDuéo 
para o que se agarda dun Blanco 
Amor, contrastar as anteriores 
obras premiadas con esta non dei, 
xa de ser atrainte. Ben se ve que o 
parón de A Coruña afectouno 
moito, desgraciadamente ainda 
non ternos xuíces_ que se ocupen 
de incriminar, xulgar e condéar a 
todos os que mexan pola nosa cul, 
tura, algúns que todo sabemos 
non sairian do cárcere· xamais.+ 

XOSÉ M. EYRÉ 

NARRATIVA 

O fume de Santo Antón novela histórica rigorosament~ documentada, ben construída, 

de lectura fluída, coas doses de misterio, acción e humor sabiam~nte dosificadas polo · 

-autor de xeito que o texto de continuo anima a non deixar de ler. 

NA MESMA COLECCIÓN 

- \ 

-. 

X ERAIS 
O LUME DE SANTO ANTÓN 

Luis Manuel García Mañá 
~-~ 
~~ 

AS ARMAS DELICADAS 
Estro Montaña 

POLAROID 
Suso de Toro 
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\1 ccinta de libros 11 

Primeiros poemas e 
último texto 
de Lois Pereiro 
Espiral Maior -ven de publicar Poemas 
para unha loia, d_e Lois Pereiro, que re, 
colle-os primeiros poemas do escritor 
monfortino fatecido o 
pasado ano e 
que foran publi
cados na revista 
fundada por el 

-nos seus anos de 
Madrid, á ídade 
de 1 7, e titulada 
Loia~ Neste volu
me tamén se in
clue o texto Mo, 
desta proposición 
para renunciar a fa
cer xirar a rbda hi, 
dráulica dunha cícli, 
ca historia universal 
da infamia, publicad~ ,o 
pasado ano na revista Luzes de Galicia. 
Entre as suas retlexións <licia que "aqui 
nunca chegamos a verdugos de nada, 
sexa malo ou bo; pero da nosa propia 
autoesdma, dignidade, si".+ 

Os nacionalismos 
vixentes 
na actualidade 
Edicións Laiovento apresenta unha es, 
colma de artigos de Francisw 
Letamendía, avo
gado, historia
dor e ex depu-. 
tadonoCon
greso, publica
dos no xomal 
basco Deia. Na
cionalismos no 
mundo analisa 
estes moviméntos 
d;;de a perspecti, 
va do Estado-na
ción pero aos que 
lle adica especial 
atención é aos 
nacionalismos-periféricos. A traducción 
ao galego é de Mercedes Queixas. + 

Carne de can 
Despois d~ escreber unha novela do 
oeste ambientada na Galiza actual, Por 
unha presa de machacantes, Isidro Novo 
apresenta _Carne~de Can en cdicións 
Positivas. Este conxunto pe relatos -
trata situacións 

· cotiás, cheas 
- de sentimen

tos e dé reali
dade, todo 
cunha caracte
rística comuR: a . 
dureza da escri, 
ta. O surrealis~ 
mo é a arma que 

- utiliza para a en, 
tica de deEermi, 
nadas situacións 
sociais como a do 
relato Todo pala - . 
patria, que abre este 
libro, e que nar-ra a xomada dun refe
réndum !'an pecu.liªr como ridículo.+ 

Aventuras dunha moza 
_no Québec 

Margarida Aritzeta, catalana_, é a auto
ra de Emboscadas no Gran Norte, que 
aparece na colección Costa Oeste de 
Galaxia. Baseándose nunha ex, 
periéncia pró
pria, a essritora 
relata a aven, 
tura de Maria, 
que vai ao Ca
nadá a pasar un, 
h'.a vacacións co 
seu tio para 
rematar fuxindo e 
uníndose a uns 
indios que loitan 
polo seu povo: • 

· .. 
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p¡ bx lZ.u.$ Gasdin - . do en 
·1·· c1ze do ro.un ' 

fficµ k ot 
Eduardo Blanco ,. ~ . 

A 
EDICIÓNS 
ABOSA'lllUl.A 

Cadro 
de época 

Título: O lo~ guerrilleiro. 

Autor: Bento da Cruz. 

Editorial: Xerais. 

Hai libros que, sen saber moi 
ben porqué, valos deixarido_ para 
un mañá que ó final é un nunca 
ou unha chea. de tempo. Des
pois, cando por fin asómaste a 
eles, mesmo te contrarias por 
non o ter feíto antes. Ben, pois a 
n ovela de Bento da Cruz é un 
exemplo desto. Xa foi esta obra 
comentada nesta sección e non 
quer; por iso incidir moito no 
aspecto de critica literari9- pois 
no máis groso dela veño a estar 
dacordo co que no seu momento 
se dixo. 

O lobo guerrilleiro é un fe~mosísi
mo cadro da época que tanta 
anguria, sufrimento e sangue ti
rada pintaron as terras de Gali
cia. A tremenda información 
sob do tema e da terra fai que a 
pluma de Bento da Cruz sexa 
plumilla debuxadora polo miúdo 
dun universo enteiro en poucos 
km2 xeográficos reais. Só unha 
tacha: non me casou o princípio 

_ co final. Tal vez o autot namo
rouse de Consuelo e n on foi 
quen de a matar? A cousa no 
conx!-1nto tampouco ten moita 
importancia. 

Váiamos a outro aspecto a des
tacar do libro, a súa traducción. 

·A rebelión 
dos af e izo ad os 

Tema: Maratón fotográfica. 

Lugar: Casa das Artes, Vigo. 

Vigo e Ponteareas son as únicas 
vilas que reálizan maratóns foto
gráficas en Galiza, unha singular 
modalidade concursística que 
mobiliza a moita xente. O de 
Vigo organízao a Asociación Fo
tográfica Galega. Os participan
tes da Maratón, case todos ama
d o res, poden acceder ·a expór 
nun dos centros máis despurados 
en Galiza: a Casa das Artes. O 
reto consiste en fotografar catro 
temas obrigatórios. Natureza ur
bana, os bares, as sombras e 'os 
retratos, foron os deste ano. 

Manuel Moure e o seu irrñáµ 
Alejandro foron os dous primei
ros gañadores e Miguel Núñez 
acadou o terceiro, mentras é¡ue 
Paula Fernández, Francisco 
Ameixeiras e Gregario Mayo 
conseguiron cadanseu accesit. 
Eles, xunro aos finalistas _cantan 
con catro fotos na exposición, 
unha por cada tema. Todos son 
afeizoados. Di Piro, presidente da 
Asociación Fotográfica, que os 
profisionais "normalmente teñen 
a ética de non querer competir". 

ANOSA TERRA 

Leituras 

Bento da Cru:z: e capa da edición galega de O Lobo guerrilleiro. 

Unha vez 
máis discutia
mos en Can
gas si verguer 
portugués ao 
gal ega ou 
n on. T ema 
de debate 
eternamente 
ac tua 1, serios 
argumentos a 
prol e en 
contra, que si 
a traducción 
semp re des
virtúa, que si 
hai que ache
gar amba las 
µúas linguas, 
que o impor-
tante é di-
fundir a li-

O lobo 
guerrilleiro 
éun 
fermosisimo 
cadro da 
época que 
tanta 
anguria, 
sufrimento e 
sangue 
tirada 
pintaron 
as terras de 
Galicia 

teratura portuguesa e moita xen
te non é capaz de a ler no orixi
nal, ... A nivel particular saín da 

A técnica máis a ocurréncia au
náronse o 21 de Xullo cando o 
93 participantes, o dobre que o 
ano pasado, se concentraron 
nunha praza fronte ao Concello 
de Vigo. Eran as dez da mañá. 
O gañador, Manuel Moure, 
lembra daquel dia "a calor in o
portábel; ademais ia de paquete 
na moto co meu irmán e car
gando coa equipa. Pero afinal 
ti ven unha recompensa". 

N aquel domingo os participan
tes relucían cunha camiseta 
branca co logotipo do certame, 
que lles entregara a organiza
ción. Todas e todos coa cámara 
ao lombo, coa ilusión posta 
nun obxectivo: acádar alome
nos un accésit . 

En xeral, todos gabaron xa ·de 
entrada á organización por re
velarlle o carrete e darlle as fo
tos, só previa inscripción e p;;i.go 
de 1.000 pta·s. Comentábase 
que noutros concursos trataban 
,mal as fotos e que mesmo non 
as devolvían. Coa· Agrupación 
Fotográfica Galega ademais de 
.revelarchas gratuitamente, to
dos teñen o honor -de ver a sua 
rtra de ,probas na antesala da. 
exposición. 

Natureza urb~na , un bo comezo. _ 
O dia no que se celebrou a Ma- -
ratón non había presas porq~e 
xa se coñecian dous dos carro 

xuntanza con tanta dúbida co
mo ntrara n la u quizai aínda 
mái . A día guint erguinme 
dándolle aínda voltas ao tema e 
e comecei a ler o libro d que 
e tam a falar. Cand rem -
rei tiña as cou a ben claras: si 
a ver ión que e fan de obra 
portugue a ao galega on como 
o traballo de Moncha Fuente , 
benvida sexan as traducción . 
Cando un libro se verque á túa 
lingua con tanto agarimo, preci
sión, coñecemento, vocabulario 
e (perdóame, Moncha) me mo 
sensualidade, o re ultado nunca 
de merez. 

Eu teño defendido ne ta mes
mas páxinas a lectura de Lobo 
Antunes en orixinal. Sen com
plexo algún recomendo ler O lo
bo guerrilleiro en galego. • 

X.MA DE CASTRO ERROTETA 

tema abrigado a fotografar: 
Natureza urbana e o bare . Para 
moitos e te foi o iníci . A i c -
mezou o gañador d egund 
prémi , Alexan lre Moure 
cunha in tantánea; a rent d 
chan que n s itua ant un ra
mall de florciña nacida entre 
os raís na Estación.de R nfc da 
cidade olívica. Era un.ha f, to a
vilada e preconcebida p i 
tor fara, uns dia ante ali d 
servación. "O Marat , n n n ig
nifica air correndo á rua a fac r 
as fotos, trátase de ser un bs r
vador das cousas", afirma Pir . 

1 

Observador tamén foi Franci co 
Ameixeiras, un dos accésit , 
que, fitou o seu obxectivo 
nunha papeleira que fa¡ ás ve
ces de casa para unha planta. A 
mesma papeleira serviu de ins
piración . para Xosé Sánchez, 
·qúe apesar de non ser premia
do, can ta cunha foto enmarca
da dentro da expos ición. 

Sombras. O tema natureza urba
na despistou a moitos dos parti
cipantes ao non saber exacta
mente os límits que podía ter. 
Porque ainda que os carro temas 
s·on pontais en si abranxen moi
to campo e están abertos ao ma
xin e á ensoñación dos fotógra
fo s. Coma a idea de Gregorio r 

Mayo Corbillol, que comezou a 
maratón polo tema das sombras 
pero a quen lle elixiron unha fo-

Al 



A NOSA TFlIBA 11 DE SETEMBRO DE 1997 • N2 795 2 5 

1 ~11 ======E======oto======gr======an======a ~11 1 Matt Molloy, flaútista dos Chieft;ains 
to curiosa. Trata dÚnha rapaza 
nun plano tres cuartos retratada 
con velocidade lenta, tan pase, 
niña que a luz dun misto dibu, 
xou o seu contorno como unha 
sombra lumínica. Unha foto que 
a primeira vista non seme lla 
cinxir e ~o tema. Sen embargo 
Miguel Angel López, membro 
da Agrupación Fotográfica, 
aclara que os témas son abertos, 
e hai que deixar a un lado a po, 
lémica nun concurso no que ca, 
da quen interpreta coino lle pe, 
ta. Idea que non comparte Víc, 
tor Pérez, que tamén participou, 
e pede unha maratón máis libre. 

O tema das sombras foi comuni, 
cado aos afeizoados recén inau, 
gurado a Maratón. Paula Fer, 
nández Bañuelos, gañadora dun 
cce it, conxelou nun forre pi, 

cado a sombra no chan dunha 
palmeira entre o troncos das 

urras, cal facendo un bordado 
d pr xecci n . E tampouco po, 
demo quec r a instantánea de 
Maria J. Femández Bañuelos, 
que se parou ante unha charca 
na que reflexo e ombras amo, 
aban as fiestra dun edificio e o 

de tello do ol. 

Pero quizai a que máis maxín 
empregou de toda , foi a que lle 
e colleu o 
xurado a Je, 
ú Fuentes 

Sánchez, f¡, Os 
nal is ta no 
certame. Je, 
sús tivo a 
ocurréncia 
de fotografar 
a sombra 
dun compa, 
ñeiro obre a 
herba. Pero a 
habilidade 
e tivo en 
vestir a om, 
bra coa ca, 
mi eta d 
certam e 
p ndurarll a 
cámara ao 

participantes 
da Maratón, 
case todos 
amadores, 
poden 
acceder a 
expór mm 
dos centros 
máis 
desput.ados 
en Galiza. 

l rnb pr , 
xectado s bre a m sma herba. 

Os retrates. O d afi coñee u, 
e media tarde xunto ao Pazo 

Quiñonc de L n cando cada 
participante fichou no control. 
O númer impare atoparon 
inscrito na ua tarxeta un nú, 
mer p r. E a ra a persoa a 
quen tiñan que retratar e vice, 
v r a. Pose xenu inas, pe ns a, 
das, de preocupadas ... nos re, 
tratos da Maratón hai de todo, 
ainda que abunda sobre todo o 
xogo co entorno. 

Ao final do dia, o solpor e os 
ralos oblícuos de cor dourada 
levaron a unha grande cantida, 
de de fotógrafos a tomar recun, 
chos de bares, un dos temas· xa 
coñecidos anteriormente. 
Abundaron os contraluces nun 
espácio de intimidade ·entre un, 
ha parella. Outros prefertron 
retratar a soedade, e alguns fita, 
ron nas tapas, como elemento 
principal dos nosos bares. Son 
distintas mostras da ollada da, 
queles 93 .fotógrafos que nun 
dia de Xullo se lanzaron á 
aventura de participar nunha 
~aratón fotográfica.+ 

MAR MATO 

,.E máis enriquecedor que todos ~porten ideas a unha banda 
pero algu~n ten qµe promocionar o grupo' 

-0- ÓSCAR LOSADA 

O irlandés Matt Molloy é un dos flautistas de elite no eido da mú~ 
sica folk. Desde 1979 pertence aos Chieftains, e anteriormente to, 
cara nos grupos Bothy Band e Planxty. Molloy, un home aberto, 
rexenta un pub co seu nome en Westport e o son da sua flauta sa, 
be conquerir con mestria o seu coñecido territ<;>rio de jigas e reels. 

V ostede participou en tres dos 
grupos lexendários do folk ir, 
landés. Como nasceu a Bothy 
Band, unha banda que marcou 
unha ~poca? 

Non houbo mistério nengún. 
As estrelas debian estar en boa 
situación naqueles tempos, pois 
simplesmente coincidimos un 
fato de mú icos con <legaros co, 
muns no que atinxe a tocar mú, 
ica folk, mais non existiu nen, 

gun intento premeditado para 
que asi acontecese. Nunca fo, 
mos conscentes nen estabamos 
moi seguros do que andabamos 
a facer. Semellounos unha boa 
idea ter flauta, violín e gaitas co 
acom pañarn en to 

miso anterior para acompañar a 
Lyam O'Fynn nunha xira por 
Inglaterra. Paddy propúxome 

· . entrar no grupo. Díxenlle que si, 
por suposto, pero tiña a miña 
palabra empeñada co Lyam, que 
foi moi xeneroso e animou a ir, 
me, pero non aceitei ·até que 
atopou un substituto. , 

Nos Chieftains hai un Uder 
claro, aspecto este que non se 
albiscaba nas outras bandas nas 
que tocou. Aparte desta, que 
outras diferéncias achou entre 
os conxuntos? 

de bouzoki, guita, 
rra e teclado , e 
iso foi novidoso 
na época. Vimos 
que á xente lle 
gostaba e segui, 
mos por ese cami, 
ño. O que, sincei, 
ramente, non es, 
peraba é que vin, 
te anos despois a 
música da Bothy 
Band ia continuar 
gorentando a tan, 
ta xente, e tense 
chegado a con, 

'Un dos 

Cada grupo colectivamente ten 
algo distinto aos demais, por ter 

diferentes perso, 
nalldades no seu 
seo. No aspecto 
musical a Bothy 
Band era unha 
banda máis ben 
instrumental, 
mentras que en 
Plaxty as voces de 
Christy Moore e 
Andy lrvine ocu, 
paban un lugar 
importante. Ver, 
dadeiramente a 
grande diferéncia 
está na figura de 

: problemas que 
~ternos é o da 
~ fusión, co jazz e 
~ mais o rock, 
~ cando esta se . 
~ emprega para 
: vender máis" 

verter nunha 
"marca" de músi, 
ca irlande a. E , 
tou encantado 
con que uceda 
esto. 

En Planxty babia 
músicos de extra, 
ordinária calidade. Como con, 
fluiron todos esos talentos para 
tocar xuntos? 

Foi un pouco como no caso de 
.Bothy Band. Pode pensarse que 
todo estaba artellado dun xeito 
milimétrico, pero non fo¡ asi. Se 
non atopabamos nen tempo pa, 
ra ensaiar!. Levabámonos moi 
ben e en duas horas tiñamos que 
solucionalo todo. Nos nove me, 
ses que estiven con eles todo 
funcionaba dun xeito rápido. Eu 
fun respónsábel dun grande nú, 
mero de melodías no tempo no· 
que participei da formación. 

No 79 entra nos Chieftains. 
Tivo unha oferta en firme para 
se incorporar, posto que era xa 
un músico reputado? 

Todo enceteu cando me cha, 
mou Paddy para tocar con eles 
nunha xira por "Irlanda, e lcigo 
gravei un single. Nuri momento 
determinado, díxome: "Matt, ten 
o teu pasaporte en regla porque 
o vindeiro mes actuamos en 
América". Díxenlle que me era 
imposíbel pois tiña un compro, 

Paddy Moloney, 
uh home con moi 
boa cabeza para 
os negócios. Fixo 
un traballo arreo 
e moi continua, 
do, xa que o · dos 
Chieftains non é 
un éxito que veña 
de súpeto, senón 

que levan anos traballando. Ce, 
cais un grupo no que haxa unha 
boa aportación musical de cada 
membro á colectividade é máis 
interesante, máis a miña expe, 
riéncia di que pode non fundo, 
nar á hora de vender a música 
elaborad.a, polo que é máis doa, 
do ter unha cabeza visíbel que 
"mova" ben ao conxunto no as, 
pecto comercial. 

Nos Chieftains ven repetindo 
un mesmo xeito de facer músi~ 
ca folk desde hq.i moitos anos. 
Son moi importantes para vos, 
tede os proxectos que xa fixo, e 
os que ten para o futuro, como 
solista? 

É algo d~ grande valor para min. 
Penníteme realizar outro tipo de 
cousas con xente de gran nivel 
como T ommy Peoples ou o pró, 
prio' Sean Keane. Góstame vol, 
tar ao pozo da mú,sica tradicio, 
nal e recollela directamente da, 
lí, como acontece no disco gra, 
vado no meu pub. 

Que opinión ten da música ga, 
lega? 

Éme <loado tocala. Síntoa moi 
achegada a min . Existe unha 
boa ligazón coa do meu país, e 
penso que esa afinidade tamén a 
perceben os músicos galegos. 
Loxicamente hai xente que a to, 
ca mellor ca nós, pern foi un 
pracer gravar o disco Santiago . 

Existe algunha técnica especial 
para chegar a ser un virtuoso 
da flauta? 

Eu non coñezo nengunha. O 
meu avó e o meu pai xa a toca, 
ban, ao igual que algun dos 
meus tios, e iso. influe para ben. · 
Síntome coma un cempés, se 
me perdo pensando como o fa, 

- go seguro que quedo parado. 
Tiven a sorte de que pola miña 
zona houbese grandes flautistas 
e para sobrancear necesitabas 
mellor cada dia. lsto é como o 
boxeador que está a -receber 
unha mallefra no primeiro 
rqund e perguntalle ao seu 
mestre que debe facer, e iste 
indícalle que se cubra.o ollo di, 
reito. Cando o fai no segundo 
asalto, o que recebe é una ma, 

lleira no costado. Sempre hai 
un ponto feble que mellorar e 
iso é o que acontece cando es, 
tás a _aprender a tocar un ins, 
trumento. 

Consideras bon o momento ac~ 
tual polo que atravesa a música 
do seu país? 

Un dos problemas que ternos é o 
da fusión, co jazz e mailo rock, 
cando esta se emprega para ven, 
der máis. Doutro xeito non teño 
nada na sua contra. Penso que a 
mocidade debería escoitar unha 
chea de gravacióhs antigas e 
aprender realmente o que ·é a 
tradición, máis que imitar a 
Bothy Band ou a Planxty. 

Perrnítame unha curiosidade. É 
máis coñecido na sua cidade 
por ser o dono do pub ou por 

·tocar nos Chieftains? 

(Ceiba unha gargallada). Palas 
duas co,usas. De todos ·os xeitos, 
alí eu xa era coñecido como mú, 
sico folk antes de tocar cos 
Chieftains. + 



26 11 DE SETEMBRO DE 1997 • N9 795 

Fermin B6Uza 
'A ~osa xeneración levantoulle a saiá á ditadura e 

Sempre houbo unha cultura 
galega en Madrid: Ben,Cho, 
Sei, o grupo Brais Pinto, Rai- , 
mundo Patiño, Marcial Suárez, 
Lois Tobio •.• Vostede vive ali 
desde o ano 70. 

Eu cheguei no 69. Funme fuxindo 
da policía -que me viñera buscar á 
casa en Santiago. O meu pai dí, 
xolles que estaba na Arxentina. 
Collin o tren de contado e lisquei 
para Madrid. Nengun dos inten, 
tos que fixen para volver foi 
adiante. Moita xente que está fora 
non pudo regresar polos atrancos 
que lle puxeron aqui en Galiza: 
na universidade, nos institutos ... 
Somos emigrantes,exilad6s, ainda 
que ás veces se ten dito de nós 
que fumos a. Madrid para aseen, 
der. Vivin tm Madrid coma nun 
campamento, até que en 1983 ti, 
ven un fillo e pensei que el tiña o 
direito a ser dal, · 

' . 

ainda non' nolci .perdoan' 

-0- MANUEL VEIGA 

Solitarios estrictos é o título da novela que Fermin Bouza Álva, 
rez está a piques de publicar en castelán. Con anterioridade de, 
ra a coñecer en galego Memoria do diaño e Longo voo de 
páxaro. Tamén é ensaista e poeta eri ambos idiomas. Nesta en, 
trevistá conta a sua frustración coa Galiza, literária e persoal, 
detrás da cal encontra a "represión solapada" de toda urtha xe, 
neración, a do 68, que lle "levantou a saia ao fra-nquismo". Bouza 
é ademais catedrático de soeioloxia na Universidade Complut~nse. -

ria. O curioso é que a miña xene, 
ración non pensaba en Madrid, 
ao contrário: mitificaba aterra. A 
Madrid iamos ver .unha película 
ou mercar un libro, nada máis. 

C9mo ven hoxe Galiza_ os ma, 
drileños? 

Esquecéndome dos inquéritos e 
fiándome da miña impresión ·e ex, 
periéncia, coido que os máís valo, 

" rados son os- bas, 

Como se ve o nad~nalismo? 

O basco ~ o das pistolas, o da 
violéncia de ETA; o catalán é 
peseteiro. Do galego non saben 
que pensar, non teñeh ainda un, 
ha imaxe para _poder analisalo. 

Ser fillo de Bóuza Brey f ¿¡ unha 
vantaxe ou mi inconveniente? 

gun sítio. E~tón 
decidin afincarme. 
Até daquela esti, 
vera mesmo meti, 
do en política, na 
AN,PG, logo na 
APG. As m iñas 

'Ir a Cataluñya 
ou ao País Basca 

cos, mesmo até a 
mitifícación. Os 
pior vistos son os 
cataláns; seguidos 
de galegos, extre, 
meños, murcianos, 
etc. Cando che, 
guei a Madrid, un, 
ha das primeiras 
cousas que vin foi · 
un condutor de 
autobus que lle 
chamou "galego" a 
outro condutor 

Creo que os meus reiterados fra, 
.casos en Galiza teñen -un signifi, 
cado político e iso non está á 
marxe da figu, 
rada meu 
pai. 

conversas cos estu, 
dantes que chega, 
ban de aqui tíñan, 
me conectado. Ao 
abrirse novas uni, 
versidades na Ga, 
liza os estudantes 
deixan de ir. Eu si, 

é coma antes 
pasar a Fráncia. 
Síntese o 
ambiente 
de liberdade" 

go intentando 
manter a cone, 
xión: escrebo en 
galego, pero non 
son lido. Sen em, 
bargo, todos os pa, 
sos literários que dou en español 
teñen unha boa acollida. Durante 
tres anos fun finalista d9 prémio 
de poesía Ocnos, en ensaio a re, 
cepción é ainda mellor. Cada pa; 
so que vou gañando equivalé aos 
_que vou perdendo na Galiza. De 
Galiza nunca me chamaron a na, 
da, a nengun congreso de sociolo, 

' xia ou de antropoloxia, n~n se, 
quer coa morte do meu pai. Iso 
foime afastando, ainda que o meu 
corazón segue en -Galiza. En Ma, 
drid queda pouco dos galegos. Te, 
mos unha tertúlia de poetas ga}e, 
· gos e asturianos, pero eu literaria, 
mente en Galiza son un marxinal. 
Teño várias causas sen rematar, 
pero non estou de ánimo para se, 
guir. Recibin críticas implacábeis. 

A que se debe esa marxinaci<?n? 

Son dunha xeneración que criou 
má conciéncia. Montamos moi, 
tos follons na universidade e non 
o perdoan. Cebáronse en nós. A 
nosa xeneración lev'antoulle a 
saia á ditadura e boráronnos. Ga, 

• liza é conservadora, ainda que de 
forma subril: houbo directores de 
instituto que nos negaban a exis, 
téncia de prazas que nós sabíamos , 
que habia. Na universidade pasou 

v iguaL Houbo unha represión so, 
lapada, incruenta. Algun dia ha, 
berá que escrebir esa intrahistó, 

que, se lle cruzara 
dianfe. Pero isto 
foi cambiando. 
Hoxe o galego está 
roáis cotizado, tan, 
to falando de gas, 
tronomia como de 

literatura. Políticamente, a identi, 
ficación entre Galiza e o PP é ab, 
soluta. 

Tamén Madrid vota agora ao PP. 

O de Madrid considérase even, 
tual. Galiza en cámbio é vista 
como metafísicamente conser, 
vadora. Hoxe eri Madrid 
non me sinto discrimi, 
nado por ser galego, 
ainda que nou.tro 
tempo proba, 
belmente 
si. 

- O nacionalismo histórico, a xe, 
. neración da República, todo o 

que lembre isto, non está ben vis, 
to. En círculos limitados fo¡ un 
príviléxio, pero en conxunto non 
me beneficiou. O dia que a Uni, 
versidade de Santiago lle foco un, 
ha homenaxe, sendo Villares rec, 
tor~ estabamos presentes a miña 
família e média dúcea de persoas. 
E iso en Santiago que fo¡ a·sua ci, 
dade máis amada. O espiñazo po, 

· lítico de Galiza segue nas máns 
de sempre, penetrado pola clase 
política do franquismo. A xente 
ainda non sabe que se fusilou a 
Boveda. Por non abrir feridas, 
Galiza non coñece a sua história. 
É dicer que ser fillo de Bouza Brey 
lembra outros tempos. Este tipo 
de plantexamentos no País Basco 
ou en Catalunya están superados. 
Ali recuperouse a memória Can, 
do se fixo a transición houbo un 
consenso moi forte para non falar 
do pasado. Esa é unha condición 

de paz. Vinte anos despois 
ainda non quebrou, 

cando menos 
en Galiza. 

Agora 
ir a 

A NOSA TEBEA -

Catalunya ou ao País Basco é co--
, mp. ·antes pasar a Fráncia. Sfntese 

o ambiente de liberdade. Non se 
trata de falar a cotió do pasado, 
senón de sentir a cabeza libre e de 
poder f~lar _e· ~screbir do que se 
queira. 

-Literatura conservadora 

Que queda do vangardismo e 
experimentalismo literário da 
sua xeneración? 

A literatura agora, non só na 
Galiza, é moi conservadora. De 
calidade ou non, pero conven, 
cional. O ciclo das vangardas de, 
sapareceu. Se vas a unha libraría 
podes encontrar unha boa nove, 
la, pero en todo caso previsíbeL 
Igual pasa na música. O vangar, 
dismo do rock acabou nun heavy 
que reitera os mesmos ruidos. Os 
meus libros removen a formas 
n arrativas e non tiveron eco. 
Agora esrou preparando unha 
novela en castelán que se chama, 
rá Soli~rios estrictos e que ,rompe 
co modelo convencional. E unha 
história de Madrid, tratad home 
na grande cidade. Eu non e tou 
contra o mercado . Creo que a 
venda é un critério importante 
para xulgar, pero hai que recoñe, 
cer que ten consecuéncias inevi
tábeis. O que se fai para vender, 
non é igual que o que se elabora 
libremente. Manuel Rivas resulta 
rompedor, dentro do convencio
nalismo, porque extrae conse, 
cuéncias urbanas da raíz popular. 
Ten unha saiba orixinal que sur, 
prende, é nova, e por iso ten éxi, 
to en Madrid_ Recolle ainda ese 
eco da cultura popular. Ferrin ten 
unha literatura culta. Rivas, sen, 
do culto, non fa¡ unha literatura 
'cultista. 

Vostede é autor de dous libros 
de poesia en galego: O tempo 
na auga, que é o primeiro, e 
Labirinto de inverno. Como se 
d~fine como poeta? 

Para min a poesía é unha forma 
de comunicarme coa natureza. 
Teño vivéncias moi fortes do in, 
vemo na aldea1 xa que logo defí, 
nome como panteísta. Comparto 
a idea celta de Galiza, de que a 
natureza e o ser humano son a 
mesma cousa. A natureza aqui é 
intensa, salvaxe. O paisano ama a 
natureza, ten un desexo de con, 

fundirse co entorno. A idea 
moderna é a contrá, 

ria: se non se des, 
true, non se 

avanza.• 

J 

, ' 



A NOSA TERRA 11 DE SETEMBRO DE 1997 • N2 795 27 

/ 

AUDITORIO DE GALICIA 
-. 

• s an t 1ag o d e om p os t 1 a 
Baixo o mecenato de: 

CONCELLO DE SANTIAGO/ CONSELLERÍA DE CULTURA E COMl:INICACIÓN SOCIAL 
FINSA I FUNDACIÓN CAIXA GALICIA I UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 

AQUAGEST I MALVAR I DEPUTACIÓN DE A CORUÑA 
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO / EL CORTE INGLÉS I FUNDACIÓN COCA-COLA ESPAÑA / REGASA I TELEVÉS 

CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO 

SETE M BRO 
Dfa 25- 21:00. h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Helmuth Rilling, director 
Laurent Blaiteau, frauta 
Programa: Mendelssohn. Mozart. 
Mendelssohn 
Prezo de taquilla:1.400 pta 

OUTUBRO 
Dfa 2 - 21:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, director 
Plamen Velev, violoncelo 
Programa: R<Mini. Rodrigo. Gaos. Haydn 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Dfa 11 • 21:00 h. 

ORQUESTRA FIUWlMÓNCA DE BERÚN 
Claudio Abbado, director 
Programa: Brahms. Schubert 
Prezo de taquilla: 3.000 pta 

Día 16 • 21 :00 h. 

LA PETITI: BANDE 
Sigiswald Kuijken, director 
Ciaron McFadden, soprano 
Guillemette Laurens, mezzosoprano 
Markus Schefer. tenor 
Johannes Mannov, barítono 
Programa: Haydn 
Prezo de taqu il la : 2.400 pta 

Día 23 - 21:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Maximiano Valdés, director 
Programa: Beethoven. Mozart. Beethoven 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Ola 30 - 21:00 h. 

ORQUESTRA SINF~ICA DE GALICIA 
ORFEÓN TERRA A NOSA 
Víctor Pablo Pérez, di rector 
Laura Alonso, soprano 
Maria José Suárez, mezzosoprano 
Agustln Prunell-Friend, tenor 
Felipe Bou, baixo 
Miro Moreira. director do coro 
Programa: Mozart 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

N OVE M BRO 
Ola 6 • 21 :00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, director 
Programa: Rossini. Ginastera. Beethoven 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Día 14 - 21 :00 h. 
MARGARET PRICE, soprano 
Thomas Dewey, piano 
Programa: Schubert. Mendelssohn. 
Brahms 
Prezo de taquilla: 2.400 pta 

Día 20 - 21:00 h 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, director 
Programa: Strauss. Beethoven 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Ola 27 - 21 :00 h. 

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GAUCIA 
Uwe Mund, director 
Programa: Brahms. Schubert. 
Brahms 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

DECEMBRO 
Día 4- 21 :00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Luis Antonio García NavarTo, d_irec
tor 
Programa: Haydn_ García Abril. 
Beethoven 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Día 11 - 21 :00-h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marbá, director 
Programa: García Abril. Toldrá. 
Mozart 
Prezo de taquil la: 1.400 pta 

Día 18 - 21 :00 h. 

BACH-COLLEGIUM STUTTGART 

GACHINGER KANTOREI STUTTGART 
Helmuth Rilling, director 
Donna Brown, soprano 
James Taylor, tenor 
Guido Jentjens, baixo 
Programa: Bach 
Prezo de taquilla: 3.000 pta 

XANE I RO 
Día 5 • 22:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, director 
Frank Peter Zimmermann, violín 
Programa: Rossini. Mozart. Sarasate. 
Wagner. Mozart 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

VENDA DE ABONOS E LOCALIDADES: 

Taquillas do Auditorio de Galicia, 
do 15 ó 24 de setembro de 1997, 
en días laborables. 

Abono A: 
,Setembro 97 - Xuño 98 
35 concertos= 64.800 pta. 
25% desconto= 48.600 pta 

Abono B: 
Setembro 97 - ·Xaneiro 98 
17 concertos= 30.600 pta. 
15% desconto= 26.01 O pta 

Abono C: 
Febreiro 98 - Xuño 98 
18 concertos= 34.200 pta. 
15% desconto= 29.070 pta 

Día 15 - 21:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 

GACHINGER KANTOREI STUTTGART 
Helmuth Rilling, director 
Sibylla Rubens, soprano 
James Taylor, tenor 
Thomas Quasthoff, barítono 
Programa: Haydn 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Dla 22 • 21 :00 h. 

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GAUCIA 
Jean-Jacques Kantorow, director e 
solista 
Programa: Schubert 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Día 29 - 21 :00 h. 

AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & 
CHOIR 
Ton Koopma·n, director 
l,..isa ~rsson, soprano 
Elisabeth von Magnus, 
mezzosoprano 
Gerd Türk, tenor 
Klaus Mertens, baixo 
Programa: Teleman~ 
Prezo de taquilla: 3.000 pta 

FEBREIRO 
Día 5 • 21:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Maximino Zumalave, director 
Programa: Beethoven 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Día 12 - 21 :00 h. 

ORQUESTAA DE CADAQUÉS 
Sir Neville Marriner, director 
Joan Enrie Lluna, clarinete 
Programa: Rossini. Weber. De Pablo . 
Mozart 
Prezo de taquilla: 2.000 pta 

Día 19 • 21 :00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
José Ramón Encinar, director 
Programa: Bach - Webern. Stravinski. 
Shostakovitch 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Día 26 • 21:00 h. 

WASEDA SYMPHONY ORCHESTRA 
TOKYO 
Chikara lwamura, director 
Programa: Verdi. Haydn. Smetana. 
Stravinski 
Prezo de taquilla: 2.400 pta 

VENDA EN TAQUILLAS: 

Mediante pago en efectivo, talón 
bancario ou tarxeta . 

VENDA TELEFÓNICA: 
Os abonos e localidades poderán 
adquirirse telefonicamente median
te calquera das tarxetas men-

- _cionadas. 
·, Tel. 571026 e 573979 

MARZO 
Día 5 • 21 :00 h. 

RÉAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Hermuth Rilling, director 
Robert Levin, piano 
Programa: Schubert. Mozart. 
Schubert 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Día 12 - 21:00 h. 

AMADEUS CHAMBER ORCHESTRA 
Agnieszka Duczmal, directora 
Mischa Maisky, violoncelo 
Prog~ama: Szymanowski. Mozart. 
Haydn: Britten 
Prezo de taquilla: 2.400 pta 

Día 19 • 21 :00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Jean-Claude Gérard, director e solista 
Programa: Sumera. Mozart. Brahms 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Dia 26 - 21 :00 h. 

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE BUDAPEST 
Tamás Vásáry, director-e solista 
Programa: Kodaly. Bartók 
Prezo de taquilla: 2.000 pta 

B L 
Oía 3-· 21 :00 h. 

COLLEGIUM VOCALE DE GANTE 
Philippe Herreweghe, director 
Deborah, York, soprano 
Sarah Connolly, contralto 
Lothar Odinius, tenor 
Detlef Roth, barítono 
Mark Padmore, tenor 
Gotthold Schwarz, baixo 
Programa: Bach 
Prezo de taquilla : 3.000 pta 

Día 16 • 21:00 h. 

·REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Maximino Zumalave, director 
Programa: Ravel. Fauré. Beethoven 
Prezo de taquilla: 1.400_pta 

Día 23 • 21:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Edmon Colomer. director 
Joaquín Achúcarro, piªno 
Programa: Guinjoan. Beethoven. 
Mendeissohn 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Os abonos adquiridos telefoni
camente poderán ser enviados 
ó domicilio do abonado. 
Tamén poderán ser retirados 
no Auditorio tódolos días 
laborables ata o día e a hora , 
do primeiro concerto. da 
temporada. 

me••• A·· .. •~ <! - -- -..... ~ , 

Teléfono: (981) 57 41 52/53 • Fax: 57 42 50 • http: / /www.audigal.es • e·-mail: info@audigal.es 
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Día 30 - 21 :00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Helmuth Rilling, director 
Nick Deutsch, oboe 
Juan Carlos Otero, fagot 
Manuel Juan, clarinete 
Julie Fauteux, trompa 
Programa:.Bach. Mozart. Schumann 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

MA IO 
ora 7 - 21:00 n. 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Jeffrey Kahane, director e sol ista 
Programa: Mendelssohn . Mozart. 
Haydn · 
Prezo de taquilla: 1.,400 pta 

Día 13 • 21:00 h. 

ORQUESTRA FILHARMÓNICA DE 
SAN PETERSBURGO 
Sir Georg Solti, director · 
_Programa: Shostakovich. Tchaikovski 
Prezo de taquilla: 3.000 pta ,..,. , 

Día 29 • 21:00 h. 
BARBARA HENDRICKS, soprano 
Staffan Scheja, piano 
Programa: Schubert 
Prezo de taquilla: 2.400 pta 

X ÑO 
Día 4- 21:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Kazimierz Kord, director 
Programa: Bach . Mozart 
Prezo de taquilla : 1.400 pta 

Día 11 - 21:00 h. 

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 

COR DE CAMBRA PALAU DE LA MÚSICA 
CATALANA 
Maximino Zumalave, director 
Christiane Oelze, soprano 
Mª José Suárez, mezzosoprano 
Steve Davislim, tenor 
Jaco Huijpen. baixo 
Programa: Beetnoven 
Prezo de taquilla: 1.400 pta 

Día 19 • 21:00 h. 

BAYERISCHES RUNDFUNK 
SYMPHONIEORCHESTER 
Lorin Maazel, director 
Programa: Strauss 
P-rezo de taqui lla: 3.oq_o pta 

As localidades para cada un 
dos concertos poderanse 
adqu irir telefonicamente den
de o día anterior ó con_certo, 
baixo a forma de pago portar
xeta, e poderán ser retiradas o 
mesmo día, ata a mesma hora 
do concerto. 
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Penso que meter entre dous enor
mes muros de formigón o río 
Umia, ao seu paso por Caldas de 
Reis, sería o máis horrendo aten
tado paisaxístico, e por ende esté
tico, xeográfico, ecolóxico e tu
rístico que cabería facer na terra 
de dona Urraca. Tendo en coma 
que a nasa frívola ~aíña (¿unha 
Diana de Gales de entón ?) rei
nou en boa metade da Península, 
e a súa terra comprendería ·gran 
parte da actual España. 

Pois a paisaxe fluvial de Cal- . 
das é tan fermosa e delica
da que estropeala de tal 

xeito seria parangonábel ao in
concebíbel feíto de tapar ao Pór
tico da Gloria, cunha parede de 
ladrillo de pandereta, para que os 
turistas non escachasen a cacho
la do santo dos eroques, cos balou
cazos dos seus cranios peregrinos. 

Non sei canto valor económico, 
bancario, hidráulico, eléctrico 
ou agrícola, tería o aproveita
mento exahustivo do caudal do 
Umia, pero imaxino que pode
ría ser algo así como aplicar o 
recurso do Fouciño ao cadro das 
Meninas, no Museo do Prado. 

As míticas pedras do santua
rio da Barca semellan os res
tos dun naufraxio, dun máÍs 
dos incontabeis naufraxios 
que cada pouco ensombre
cen as'terras de Muxía. 

Espalladas sobre un 
abrupto prc;:i mont~rio 
que se mete ao oceano, 

estas laxes semellan cisca
das por un golpe de mar so
bre o duro chan no que mo
rren as mallan tes e onde, 
desde que o mundo é mun
do, os salseiros depositan os 
seus despoxos. 

A imax.inación identificou
nas como as distintas partes 
da barca que trouxo á Virxe 
María ata· aquí, ~egundo a 
lenda, para confortar ao Apósto
lo Santiago <liante da rebeldía, a 
soma e os ~receos cqn ,que os na
sos devanceiros oíari os seus ser
móns de p~ e gloria naquel desa
piadado mundo. 

Oc.erto é que estas terras 
nunca foron <loadas para 
ninguén; xa es gregos 

deran en chamarlle -a rexión da 
morte, aludindo a que desde es
tes promontorios era doado ver 
c.emo o sol se agachaba nas pro
fundidades do mar e como se 
perdían n,aves e homes cando 

..... dobraban o cabo T ouriñán. Pe
ro para eles tampouco podía 
qeixar de ser un milagre ~a na
tureiza ver nese mundo suxeito 
aos antollos dos temporais, co
m9 unha pedra abala ao seu al
bedrío, case como se tivese vida 

BOROBÓ 

O recurso· do Fouciño 
Era no tempo da Guerra, e as te
as estaban polaS nub~s. E os fi; 
Uos do bó tabemeiro de Tras de 
San Pafo levaban os calzóns tan 
remendados que seu pai, O Fou
ciño, decidiu sacrificar a mostra 
do seu establecimento para que a 
costureira fixera con ela uns 
pantalonciños aos seus raparigos. 
A mostra, pintada por uns pinta
cristos, representaba un camión 
subindo por unha empinada cos
ta que remataba co símbolo, en
tón execrábel, da tasca compos
telán: un relocente fouciño. · 

Q n moita dor da súa alma, 
xa precursoramente simbió
ica, o taberneiro puxo a 

ferver un día enteiro aquel lenzo, 
impregnadísimo de óleo, para 
ablandalo, e aínda así quedou teso,' 
coma se fose de folla de lata. Mais 
os filliños do Fouciño, tiveron cal
zÓns para o resto da Guerra ... e o 
tempo da fame que logo veu. 

Po is ben, co lenzo das Meninas, 
si o aproveitaran naquela época, 
podería facerse un traxe comple
to: un temo, composto de cha
queta, chaleque e pantalón; e ce
cais sobrase tea para cortar outro 

calzón: Ainda asi non creo que 
valese a pena escarallar a teoloxía 
velazqueña da pintura., cume do . 
arte hispánico, anque o traxe fo
se para S.E. o .Xefe do Estado. 
Un traxe de ceremonia, con en
torchados de capitán xeral. 

Por semellantes razóns, eu pre
go á excelentísima señora con- · 
desa de Fenosa (nosa querida 
presidenta honoraria do clube 
de xornalistas madrigalegos) 
que indique á sua xente que de
sista da construcción do encoro 
do Umia. Un proxec_to criminal 
que nunca compensaría o esna
quizamento dunha das máts va
liosas alfaias do patrimonio cul
tural de Galicia. Xa que agora 
todo é cultura, e hai cultura ata 
nos regatos, sería un estropicio 
histórico encarcerar a preciosa 
fervenza de Caldas 'que detép. o 
fluir do Umia, colmándoo de 
sosego; e logo brinca ledamente 
co candoroso gozo da escuma. 

Ninguén coma ela, dona 
Carmela Arias Díaz de Rá
bago, princesa siil coroa de 

Galicia, pQde salvar a Caldas de 
Reis,-do proxectado encoro~ e do 

ineluctábel cataclismo conse
guinte~ A súa finísima sensibili
dade, que ben a recoñecemos 
todos estes anos ao valorar o 
mecenazgo da Fundac;ión _Pedro 
Barrié de la Maza, que rixe na 
súa fecunda viuvez, ten o me
llar le~er para revalidarse, nesta 
dramática cuestión. 

¡Quen manda, manda! E nin
guén manda hoxe máis no noso 
país, coa sua autoridade moral e 
económica, que a Condesa de 
Fenosa. Xa que se as mulleres 
mandaron sempre, nas súas casas, 
en Galicia, xamais houbo -<len
de dona Urraca- quen mandara 
tanto, fóra delas, coma dona 
Carmela. Cun mandar sutil, 
inescrutábel, coma o dos máis 
xeniais caciques de antano; quen 
poucas veces detentaban o poder 
pero influían, poderosamente, 
nos que parecían exercelo. 

De ahí que preguemos á 
Condesa de Fenosa -e non 
ao Presidente da Xunta

que use a súa poderosísima in
fluencia para evitar o caos do 
Umia, desistindo de empregar o 
tabernario recurso do Fouciño.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

As pedras da Barca 

--

efectos. E a Nosa Señóra se
gue dándolle vida e riqueza 
a Muxía aínda que a súa 
barca fique esnafrada. 

Apedra dos cadrís, na que 
a imaxinación ve a vela 
da barca da santa, per-

"· mire o paso por debaixo dela 
dos devotos que, logo de dar 
nove voltas, curan os males 
do reuma e o lumbago; a pe
dra da cabeza, cun oco no 
que metendo a cabeza alí
vianse as dores e cúranse os 
malos pensamentos; a pena 
dos namorados, un agacha~ 
deiro abrigoso onde as pro
mesas de amor se fan máis 
certeiras, os pequenos riscos 
que a crenza. popular di que 
son as pegadas do burrillo no 

propia, aguantando imperturbá- xe María .viñese parar aquí, xa que a sagrada familia fuxiu a 
bel as acometidas ·dos máis im- pasara por estas rompentes a Exipto, ou a pedra do temón, 

. placabeis salseiros; esa laxe que mesmisima ·venus, desafiando abandonada a algúns metros ·das· 
can€lo se :move, advl.rte á vecin-·· -e:o ·-r -§Plandor da ·súa beléza as.:t anteriores, facilmente recoñecf
dade, ¿~"·son ~rÓncci ,_ dos· i:nales :: ·~q.m~izás~9w}na·r tefi~br9só;. _mái~ -;: .·- bel pola forma que lle dá nome, 
qu~ prevé, dos vendavais que se pagá~gi.\_i~l5es/ pero igtlalmente -¡ , -xúntanse e amparan á pedra de 
aveciñan e as desgracias. que es- - -~-e·a :'d~~ldá e. es¡:>érahzá, ·.pa~~~·; ~·,: Abalar ata co.mpletar este paiaí
tes seqi¡:>re traen. Esa laxe que · ·dépositaf ·as ferramentas da- adi:::~;_, so no que as máis pequenas la
unhas v~ces hin cen persoas son - vi!)áción,-da cura :e .da fe. . . -. '. ;. '.:- xes ·cobran vida e transmiten a 
capaces -de facela abalar, e-ou- .:; -,, · : '"" ,. ·., sabedoría do misterio. 
tras, póla contra, móvese sen ---~p· ·· osibelrnen'r~·· ; máis: emo- . 
que nirtguén ande ceréa dela. -~: ,~ ,- cion~te {l~ 'ienda da Bar- Esta laxe abaladoira, que non 

.. ca é "como aemostra que fai promesas nin ,asegura nada 

Teñen razón os que encon
trán nas éitas de Avieno 
unha relixiosidade que 

arranca de moito antes de que 
os romanos asegurasen que estas 
pedras eran yerdadeiros orácu
los da providencia. 

Igual tamén teñen razón os que 
pensan que antes de que a Vir-

nacfa é imposíhel, e como coa pero fomenta a esperanza, ven 
forza da esperanza sempre se po- sendo, segundo a lenda, a pro-
de chegar a bo porto vencendo pia barca da Virxe, e dependen-
aos máis tenebrosos elementos. do de se qscila ou non, predí 

Aquí, onde cada pedra é como 
un anaco de san_tuario espallado 
polo abrupto cabo, a. fantasía 
popular, desculpa os perigos da 
natureza e minimiza os seus 

gracias ou· desgracias para os 
fíe.is que consultan os seus augu
rios. Só así se comprende o por 
que da inmensa alegría que se 
produce nos romeiros cando 
son capaces de movela. + 

A NOSA TERRfl, 

Olga Novo 
'Atráenme as mulleres 
tachadas de tolas, 
románticas e bruxas' 

Estou lendo en poesía Humidosas 
de Enma Couceiro e Habitante úni
co de Manuel Álvarez Torneir . 
Ademais estou coa novela Brida de 
Paulo Coelho. 

Recomenda algunha leitura? 

Non, porque penso que é un pou
co autoritário facer recomenda
cións. O meu critério estético non 
ten porque ser compartido. Penso 
que ten que haber unha percura 
individual para que a xente lea o 
que quera. 

En Nós Nus, o seu segundo poe
mário, hai un claro compoñente 
erótico. 

É innegábel que ten unha forte 
carga e~ótica que xa se percebe no 
título. E una canto ao erotismo xa 
que escreber tamén chega a ser pa
.ra min un acto fisiolóxico. Penso 
que o erotismo das mulleres é un
ha parte moi importante do femi
nismo; escreber con e sobre o naso 
próprio corpo. Amosar un pracer 
que tentou ser agachado. Hai unha 
parte titulada As desertoras que fa
la <lesas mulleres tachadas de tolas, 
románticas e bruxas. Cando cito 
un aquelarre, refírirome á reu
nións de mulleres excéntricas que 
tanto me atraen. Por outra parte, 
hai moito de atracción te lúrica, de 
sacar da terra os nomes de todas as 
raices, de interpretar todos os ruí
dos da natureza. 

A terra é outra constante. Non 
seria posíbel se vivise na cidade? 

Non, por suposto. Estou moi con
dicionada po1o ·meu meio e inter
preto o que me rodea. A miña po
esía ven motivada pola vivéncia 
da aldea. 

O seu libro reí vindica a ' Jo y ce 
Mansour, finada hai once anos. 
Por que? 

Joyce Mansour era unha poeta su
rrealista, que pertencia ao círculo 
de André Breton. É unha escritora 
pouco coñecida que se caracteriza 
pola sua carga de erotismo e a sua 
paixón vital. Incluo a cita na que 
di "gústame amar acodada a unha 
besta". Resposta ao tipo de mulle
res excéntricas, difere-ntes, que 
chaman a miña atención.+ 

Poeta. Vilarmao-_Póvoa do Brollón. 
Obras publicadas: A reta sobre o so l (poesi.a) 

e Por un vocabulario galega do sexo. A terminolo
xía erórica de Claudia RodrCguez Fer. 

I 



A voda dos 
moinantes 

da 
Compañia 
de Marias 
poderase 

ollar en 
BURELA e o 

CARBALLIÑO 

O Trinque 
Danzas Tradi.donais 

O vindeiro 14 de' Setembro ás 
12 h, a Danza do Libramento de 
Arbo, un evento que se celebra 
desde hai séculas, recug_era o 

- uso dos traxes tradicionais: ca
tro galáns e catro damas, sairán 

na procesión. A danza remite a 
outras d e Marin, Allariz ou 
Gul;ans, nunha modalidade 
que enraíza nos grémios e con
frarias sobre todo nos . séculas 
XIV, XV e XVI.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

.................... ~~·············································~······· 
O Barco 
•MÚSICA 

BERROGÜETTO 

Levan as cancións do seu 
disco Navicularia, coidado 
folk galego en evolución, o 
Domingo 14 a Valdeo.rras. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUTRA VISIÓN 

Cinco artistas do Morrazo, 
Lito Portela, Xabier Rios, 
Agustin Bastón, Isidro 
Corti:w e Pizéueta, expo
ñen baixo o lema Bueu, 
01ura visión na Casa da 
Cultura. 

Burela 
•TEATRO 

REPRE ENTA lÓN 
ALE A 

Do 16 ao 20 en ala muni
cipai , p re ta orde: A 

ompañia de Marias con A 
voda dos moinantes; ara
bela Teatro con Afección; 
Teatro Galileo c n Pauto do 
demo¡ A noite das tribades 
d Teatro do Atlántico; e A 
casiña de chicuLate polos 
Danchea Coruña. 

Cangas 
•TEATRO 

XIVMOSTRA 
CóMICO FESTIVA 

Abriu o Domingo 7, co es
pectáci.ilo de pasarruas Esto 
es Cuba caballero. O Xoves 
11 na carpa, a compañia lA 
Quimera de Valladolid in
terpreta a peza de Valle-!n
clán Las galas del difunto. O 
Venres o(erece un progra
ma cargado, hai pasarruas 
co grupo dos Titirimundis 
de Andalucia, e na carpa ás 
10,30 da noite, unha cita 
ineludíbel con A incrfbel vi
da de Héctor Loureiro que 
interpreta o Teatro dQ 
Morcego. Outro grupo ga
lega Elsinor Teatro actua 
no Canis Lupus á 1 da. noi
te. O Sába~o ás 10,30 da 
noite na carpa, actua o mi
mo Nola Rea, e despois á 
unha da noite na rua Folia 
Teatro de Portugal fa¡ re
presentación d'A Noiva. A 
mostra remata ás 12 na car-

Carteleira 
~ DIDIER, 0 MEU FIDEL ' 

AMIGO. Un' can convír.tese en 
persoa e provoca grandes cámbios na 
vida do encarregado de coidalo. €omé
élia francesa, orixinal e recomendábel, 
ainda que sen pretensións. , 

~ SEMPRE HAI UN CAMIÑO Á 
DIREITA. Galiardo e Echano~e 

salvan do naufráxio a un filme desordeado 
e falto de ritmo. A feble estrutura do guión 
só en parte aparece compensada pola vi
sión crítica da sociedade espafiola actual. 

~ BREAKDONWN (Pódeche 
pa ar a ti). A muller dun turista 

que viaxa nun todoterreo é secuestrada 
nunha pequena vila do deserto nortea
mericano. Filme de factura comercial 
que ensina a sospei.tar dos demais. 

~ O CONDÓN ASASINO- Un 
policia homosexual investiga 

unha epi<lémia de castracións en Nova 
lork cando descobre que se trata de 
condóns asasinos, unha espécie criada 
nun Laboratório con apariéncia de profL
láctico e apetito voraz. Basada no libro 
de banda deseñada do mesmo título do 
alemán Ralf Konig. 

~ DOBERMAN. Cando a violén-
cia duns atracadores é superada 

pola agresividade dun policia fascista, o 
resultado é unha ensalada de balas e san
gue. Película francesa que lle fai as beiras 
ao grande público. Absterse puristas 
sensíbeis e repunantes. 

~ A BELEZA DAS COUSAS. 
Unha película sueca sempre é ar 

fresco. Historia dunha mestra que chega 
a Malmoe a dar escola a un grupo de 
adolescentes. Estamos en plena II Guerra 
Mundial e un rapaz vive unha experién
cia sobre o amor, a vida e a morte, que 
troca a sua vida. Premiada en Berlin. 

..,,. 
W, BEAN. unha hoi:iorábel W tiiu-

ción inglesa .quere desfacer~ do 
seu funcíonário máis inútil e decide en
vialo a Los Angeles. ,T~átase ' de míster 
Bean, o coñecido humorista britán1có. A 
película resulta v[rima da .excesiva obse
sión por adaptarse ao mercado de cine 
comercial norteamericano. · 

~ TOCANDO O VENTO. Fil
me inglés que retrata a derradeira 

peripécia da banda de músí.ca dunha . 
· mina de carbón pechada por 'Margaret 
Thatcher. Humor, música e unha clase 
social en carne viva. O me1lor da c~rre
leira. 

~ HOMES DE NEGRO. A Terra 
c~n-vertéuse :no secteto Lugár de 

asilo dos párias do universo, pero os te
rrícolas ignóraho. Para' cGnrrol:ar'esta 
imigración clandestina; están os Homes 
de Negro. Coméai-a de acci?n e pantasia. 

IJJfr._ ANACONDA. Unha máis de 
· animais místeriósos elevada á ca

regoria de película de medo-tensión. 
Para consumo rápido e -prefJaratóúa d<;i 
terreo -para a nova entrega do parque 
xurásico de Spie1berg, que nos inunda 
en Setembro. 

lf?r_ AIR BAG. Juanm·a Bajo·ouoa 
deixa o estilo intimista de Asas de 

Mariposa para enredarse nunha coni.édia 
de gansters de grande desorde narrativp p 
con algun chiste res11ltón. Herdanzas da . 
movida con. protagonistas subidos de coca~ 
Tono periférico con bascos, galegos e por
tugueses de protagonistas.+ 

pa con Teatro para Lis. 

• EXPOSICIÓNS 

AÑIM 

Até o 10 de Üutubro pode
m contemplar no pub Ca
nis Lupus a mostra de ca
dros titulada : "Azul, rosa, 
laranxa, verde e violeta". 

O Carballiño 
•TEATRO 

COMPAÑIA DE MARIAS 

O tradicional catálogo ser
virá de rexisto de i.nstitu
cións, artistas e galeria.s_par
ticipantes. Para completar a 
oferta artellarán unhas xor
nadas técnicas sobre arte 
contemporánea. O dia da 
inauguración, o 18 de Se
tembro, abrirán unha mos
tra paralela á feira, adicada 
á arte contemporánea por
tuguesa, A arte, o artista e o 
outro (Kiosko Afonso), con 
obra das duas últimas déca
das divida en tres apartados: 
no primeim trátase das for

. mas que configuran unha 

tas e estilos heteroxéneos. 
Na Estación Marítima. 

XOSÉ CONDE CORBAL 

A Biblioteca Pública M. 
González Garcés abri a pri- · 
meiros de Setembro, unha 

O Xoves 11 a Compañia de 
Marias pechá a mostra de 
teatro cunha montaxe de 
comédia cabaret A \loda 
dos moinantes. 

A eoruña 
• EXPOSICIÓNS 

FORO ATLÁNTICO 
CONTEMPORÁNEO 

Artellado por profesionais e 
galerias de arte da Galiza e 
Portugal, chega á terceira 
edición confirmándose co
mo a maior feira da arte da 
Galiza. O Foro é unha via 
de comunicación entre as 
expresión culturais da cos
teira atlántica, que desta
volta tamén comprende a 
participación de galerias de 
Euskadi, ·Cantábria, Caná
rias e Andalucia, xunto ás 
da Franza, Irlanda, Portugal 
e Galiza, até un total de 40. 

linguaxe artística; o segun
do recolle obt:as onde a pre
séncia do autor é especial
mente importante, o auto
retrato contemporáneo; e 
no terceiro mistúranse artis-

-- ! -

mostra con obra do xenial 
gravador X. Conde Corbal. 

GERARDO RUEDA 

O Museu Reina Sofia arte-
1101.l a exposición Collages 
1954-1996 adicada á obra 
de Gerardo Rueda e que 
agora se pode ollar no Mu-
seu de Belas Artes coruñés 
Pecha o 14 de Se'tembro. 

ÜALIZA HOXE, 
1990-1997 

Setenta e cinco obras de 
autores como Menchu La-
~s, Antón Patiño, Leiro, 
Paco Pestana ou-Manuel 
Moldes entre ourros. Escul-
turas e pin~uras realizadas 
nos últimos.) anos no local 
da Fundación Barrié. Até o 
1 de Outubro. 

•TEATRO 

As VOZES DO MAR 

O Venres 12 ás 6,30 do se-
rán na Sagrada Família, Os 
Quinquilláns fan unha re-
presentación da ~ua peza 
k vozes do mar. 

Ferról 
• EXPOSICIÓNS 

A VOZ DO SILÉNCIÓ 

"Soltas no e5pai;o, envoltas 
de fori;a etérea, as formas 
comunican-se nuin diálogo 
suave e surdo como urna 
afirmai;ao de rigor e movi-
mento, de onde. transparece 
a percepi;ao do murmúrio 
audível da sua vontade de 
ser", asín é o traballo da pin-
tora do Porto Mar.garida 
Leao, segundo o apresenta 
Henrique Silva no tríptico 
da mostia da galeria Sarga-
detos. A Voz do siléncio amo-
sa unha série de composi-
cións abstractas, que se pode 
visistar até odia 27 de 11 a 
14 horas e de 1 7 a 22 h. Do-
mingos de 12,30 a 14,30 h. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

SO ROLLA, 
PEQUENO FORMATO 

O Xoves 11 no Museu Pro-
vincial, inauguran unha 
mostra de apontes, debuxos 
e cadriños, máis ben do 
traballo persoal que para a 
venda, do pintor valencia-
no Joaquin Sorolla. 

-·------

IL LUNGO CAMMINO 
DELL'ARTE 

. A galería Sargadelos mostra 
19 láminas que pintaron tre-
ce artistas da Nuova Accade-
mia di Belle Arti de Milano. 
As estampas atenden ás pre-
zadas cerámicas de Sargade-
los, motivo central da mos-
tra colectiva que dirixiu· o 
mestre Angelo Colella. 

• GASTRONOMIA 

FEIRA-DO MEL 
EN NADELA 

O vindeiro Domingo 14 en 
Nadela, 25 produtores da 
província poñen á vénda 4 
toneladas de mel (a 800 
pta/quilo). Ademais tamén 
hab~rá queixo e viño. 

• L~ITURAS 

FEIRA DO LIBRO 
ANTIGO E DE OCASIÓN 

Até o dia 21 na Praza 
Maior, a Federación de Li-
breiros abre a VI Feira do 
Libro Vello. Destavolta par-
tícipan librarias de Vigo 
(Maxtor), Pontevedra 
(Cao), Ponferrada (Cajón 
de Sastre), Barcelona (Mu- · 
ñoz), Valéncia (Al T ossal) 

. e Madrid (Tarántula, Santa 
Bárbara e Anticuaria Jerez). 
De 11 a 14 e de 18 a 22 h, 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

MusEU BARREIROS 

Até o 12 dé Setembro, en 
Expourense, apresentan as , 
pezas do futuro Museu Ba-
rreiros, que a família do fa-

- bricame e carroceiro de ve-
ículos ten pensado instalar 
en Madrid. 

RIVERSlDE 
ARTISTS GROUP 

Vinte e duas obras do grupo 
de artistas residentes ·en 
London. Até o 15 de Setem-
bro no Museu Municipal. 

•TÍTERES 

UNHA NOITE-NO 
PÓRTICO DO PARAISO 

O Monicreques de Kukas 
fan unha representanción, 
ás 11 da noite na Praza de 
San Martiño, todos os 
Martes, Mércores e Xoves, 
até o 18 de Setembro. 

Ponteceso 
•TEATRO 

os Qu1NQUILLÁNs 

A compañia de teatro de 
rua actua o Domingo 14 
coa montaxe As voces do 
mar, e o Luns 15 con As 
viaxes fantásticas. 

Pontevedra 
•CINEMA 

BLUE IN THE FACE 

(USA 1995. Cor 89 min) 
. Dirixida por Wayne Wang 
e Paul Foster, con Harvey 
Keitel, Giancarlo Esposito, 
Michael ] . Fox, Lou Reed e 
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Na luavai 
tocar iste 

Ven.res 12 
na Pra:z:a do 

Toral de 
SANTIAGO. 

ANOSATERRA 

·····················~···································· · ······ ············ 
Roseanne, xunto con algun
ha outra surpresa no repar
to. Ven ser a continuación 
do Smoke, _ no que as perso
naxes van á tenda de puros 
dunha esquina de Brooklyn, 
a falar e desafogarse mentres 
botan un cigarro. Xusto an
tes da película pasan o curto 
( 6 min) 25 xeitos de deixar 
de fumar. O Cine clube Pon
tevedra oferece dúas sesións 
o Mércores 17, ás 2P,15 e ás 
n,15h. 

• EXPOSICIÓNS 

XOSÉ FREIXANES 

Recordos dun converso é o 
título dunha série de pintu
ras que o pintor ponteve
drés afincado en Madrid 
presentoo no 1995 ná Feira 
de Arte de Chicago, e que 
agora se amosa por primei
ra vez no Estado. A sua ori
xe parte de dous rostos si
lenciados: o dunha moza 
indu que tapa a boca cun. 

. pano para preservarse do 
cólera, e o dun preto Sula
fricano amordazado para 
reprimir as suas reivindica
cións. Causas e efectos da 
·acción da natureeza e do 
home que conducen a dous 
matices do siléncio, por 
cautela ·e ·imposición. Até 
o 3 de Outubro de Luns a 
Venres de 19 a 21 h. 

Porto do Son 
•TEATRO 

Ü PARASOL LARANXA 

O Xoves 11 ás 7 do serán, 
Os Quinquilláns Teatro de 
Rua apreser:i tan unha nova 
montaxe d 'O parasol laranxa. 

Redonde1a 
• EXPOSICIÓNS 

ARTELIXO 

O certame que ocupa as pra
zas e ruas da vila coas suas 
composicións, maiormente 
esculturas, feitas a partir de 
refugatlos. Destavolta chega 
con retraso, adoitaba cele
brarse en Agosto, por mor 
dalgunha desavenencia coa 
Concelleira de Cultura: ''No 
A.¡:telixo non se via arte por 
nengun lado". O colectivo re
dondelán de axitaciÓn cultural 
Fundáción Josefá, artella is
ta edición do 12 ao 20 de 
Setembro con várias novida
des, entre elas o Cadáver ex
quisito, única obra xigante 
do certame que irán cons
truindo toµos os artistas, o 
resto das· pezas serán en for
mato mini cun máximo de 
50x50x50 cm. Entre as acti
vidades paralelas está o Cine 
Lixo, onde· proxectarán cur
tos de vídeo-lixo ao longo 
dos dias do certame, en tele
visor convencional nunha 
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Convocatórias 

-FOROS DE FORMACIÓN DA 
UNESCO 

O Centro UNESCO da Galiza en co
promoción co Grupo Comunicación 
Cultura, oferece nos meses de Setem
bro e Outubro 10 foros formativos-en 
xestión sociocoltural nas ddades de 
Santiago, Pontevedra, Ourense e Lu
go. Trátase dunha série de seminários, 
60 ponentes, para tratar diversos pasos 
para o deseño, promoción-. e xestión de 
produtos e sérvizos culturais, sociais, 
médio-ambientais e desportivos. Están 
organizados do seguinte xeito: Área 
cultural: voluntariado, xestión econó
mica, patrocínio, direitos de autor, 
xornalismo musical, educadores de 
~useus e marketing do patromónio; 
Area social: fiscalidade das ONG, loita 
contra o racismo e xomalismo social; 
Área médio-ambiental: organización de 
recursos humanos en entidades ecolo
xistas r; fotografia do património natu
ral; e Area do deporte que oferta un se
minário de marketing e patrocínio de 
actividades deportivas. O único que se 
exixe para acceder aos foros é o pago 
da matrícula (vai de .2.000 a 10.000 
pta. segundo a situación laboral e o ti
po de foro) que se pode reservar por 
teléfono no 909 84 58 58, 

PRÉMIO DE POESIA 
EsPIRAL MAIOR 

A editorial Espiral Maior anima aos 
autores e autoras de menos de 35 anos, 
sempre que non teñan nengun libro 
indíyidual publicado, a apresentar os 
séus traballos (cun mínimo de_ 400 
versos) antes do 30 de Novembro. O 

prémio desea VI edición consiste na 
publicación da obra dentro da colec
ción Espiral Maior de Poesia. Nas ame
ribres edicións publicaron os versos de 
Rafael Lema, Martín Veiga, Francisco 
Souto, Cristina Cabada e Emina Cou
ceiro. A entrega ten que ser por tripli
cado, baixo plica, co texto mecanogra
fado a dobre espazo, no Apartado 192, 
15080 A Coruña. Teléfono (981) 27-
83 99, ' 

XORNADAS DO ENSINO 

Xa decorren no Ferro! e na Coruña, a 
Xornadas do ensino que organiza a Aso
ciación Sócio-Pedagóxica Galega xun
to a CIG-"Ensino, para mestres .e edu
cadores. No que queda de Setembro 
celebrarán as escolas de verán en Ri
veira, Santiago, Ourense e Mondoñe
do. Os programas recollen unha ampla 
oferta de obradoiros de animación á 
leitura, informática, vídeo, médio-am
biente, escaiola, teatro, música, ' artro
nomia, ciéncias sociais, follas de cál
culo, .música tradicional, deportes da 
natureza, lexislación educativa, pre
ve.nción de drogodependéncias, etno
grafía e história da arce, entre alguns 
outros. Os interesados poden chamar a . 
Riveira (9.81) 87 36 54; Santiago 
, (981) 59 46 86; Ourense (988) 23 83 
50 e Mondoñedo (982) 13 04 02. 

ÜBRADOIROS OCUPACIONAIS 
EN ÜLEIROS 

O programa de animación e coopera
ción social do Concello de Oleiros, 
comprende 28 obradoiros de diferen
tes espei:ialidades c;lirixidos aos vici-

ños. Desde o encaixe de bolillos á pin
tura, pasando por tapices, teares, ·ma
nualidades, corte e confeccions, etc. 
As .persoas interesadas deben infor
marse canto antes no (981) 61 OO. OO. 

COLÓQUIO GALEGO DE .FRASE~ 
O LO XI A 

O Ce9tro. de Investigación Lingüísti
cas e Literárias Ramón Piñeiro, artella 
un colóquio sobre aspectos básicos de 
fraseoloxia do 15 ao 18 de Setembro 
no salón de actos do Instituto Rosalia 
Castro de 'Santiago, destinado princi
palmente á formación do persoal do 
centro. En concreto tratará da carac-

- terización (A. Zuluaga e G. Copas), o 
desenvolvimento precoz desees estú
dios en Rúsia (M. Kótova), o estado 
actual na Galiza (X.M. Gómez, L. 
González, C. Mellado e X. Ferro), o 
tratamento lexicográfico en dicioná
rios monolingües (F.J. Hausmann, 
A . .M. Tristá, J. Martínez, P .. Hanks, 
M. Conca, X. Kaltzakort e F. Varela) 
e en dicionários bilingües (B. Naru
mov, D. Carbonell e A. Nogueira). 
Maior información no centro: Estrada 
de Noia km 3. A Barcia. 15896 San
tiago. Teléfono (981) 54 26 84. 

lNSCRlCIÓN PARA A ESCOLA DE 
MÚSlCA DE VIGO 

A Escala Municipal de Música de Vi
go, abre até o 16 de Setembro o prazo 
de inscrición ás prazas que quedaron 
vacantes na convoctória de Xuño. 
Quedan prazas para nenos de 8 anos 
no apartado Música e movimento, ca
mén para menores de 18 nas materias 

de guitarra eléctrica, violín, vio la, 
violonchelo, clarinete, saxofón, trom
peta e trompa. Os maoires de 18 po
den acceder a cursos de guitarra eléc
trica, viola, clarinete, trompeta e 
trompa. Para calquer cuestión hai que 
pasar pola Escala de Música: edifício 
Vila Laura, número 1 do Camiño do 
Regueiro, ao carón do coléxio Doutor 
Fle,ming. · 

FORMACIÓN PARA INICIADOS 
EN BALONCESTO 

O clube Unión Baloncesto Porriño ar
tella dous cursos de formación e capa
citación que outorgan titulación ofi
cial de Técnico deportivo elemental de 
baloncesto e de Arbitro e Oficial e mesa. 
As clases serán no Porriño a partir da 
segunda quincena de Setembro, con 
tres treinadores superiores, un médico, 
un advogado, un sicólogo, un biólogo 
e árb itros da Federación Viguesa, In
forman no (986) 33 39 69. 

CURSO DE MIMO 

A Asociación de Actores e o Instiruto 
Galego de Artes Escénicas, ofertan un 
curso de mimo que impartirá Fabio 
Mangolini do 15 ao 10 de Outubro en 
Santiago. O curso dfvidese en tres áre
as: adestramento físico do actor, ele
mentos da técnica do mimo corpóreo 
de Etienne Decroux, e a emoción e o 
xesto. A matrícula (10.000 para sócios 
e 20.000 para o resto) pódese facer até 
o 13 de Setembro na Asociación de 
Actores: Porta da Pena 10, baixo es
querda. 15704 Santiago . Teléfono 
(981) 58 41 71.. 

pequena calella con aforo · 
para 6 persoas. O T al1er pa
ra nenos permitiralle aos 
máis cativos realizar as suas 
obras, os días 13 e 14. No te
rreo musical celebrarán o 
primeiro Desafogo 
percusivo, o dia 20 na praia 
de·Cesantes, onde van tratar 
de xuntar o maior número 
de músicos con instrumen
tos de percusión-lixo na pro
cura da catatonia colectiva. 
Por último o clásico Lixo 
Rock, odia 19, que xuntará 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

EMILIA GUIMERÁNS 

o 24 de Outubro na Funda
ción Eugénio Granell (Pazo 
de Bendaña). 

cha o 2 de Novembro. 

AMÉRICA 

no centro Caixavigo, pro
xentan o filme de Ang Lee 
Sentido e sensibilúlade, que 
apresentará Beatriz Legerén 
dentro do Vídeo Forum As 
Mulleres no Cinema. Após a 
sesión haberá un colóquio 
como acostuman facer nas 
sesións do vídeo forum que 
organiza a asociación de 
mulleres Alecrín xunto co 
Cine clube Lumiere. 

a músicos da bisbarra nunha 
jam-session, Para o rexisto de 
a,nistas que queíran expoñer 
as suas obras, como para cal
quer información pódese 
chamar ao (986) 40 26 09. 

Salva ter-ra 
• EXPOSICIÓNS 

RECUPERANDO A 
NOSA MEMÓRIA 

Uño, cerámica e fotografia an
tiga. Os-viciños de Fomelos 
da Ribeira artellaron unha 
mostra sobre o proceso do li
ño, ferramentas e produtos, 
e a cerámica do que fóra 
concello do Miño, xunto a 
vellos retratos e paisaxes. 
Pódese visitar os Sábados de 
1 7 a 22, é os Domingos de 
12 a 22 h, na Casa Reitoral 
de Fomelos da Ribeira. 

Esculturas de cerámica até 
o dia 30 na Caleria Sarga
delos, de 10,30 a 14 e de 
16,30 a 20,30 h. O poeta 
Ramiro Fonte apresenta as 
pezas no catálogo editado 
pola galería: "Por que é 
aburrida a escultura?, per
guntaba Baudelaire. As de 
Emilia Guimeráns non son 
aburridas. Reclaman un lu
gar entre os nosos obxectos 
cotiáns,· entre os nosos úti
les. Aí, nese universo a ve
ces caótico, desordenado 
como a nosa vida, sabemos 
que poden arder comó cha
mas azuis e (¿por que ·non 
suxerilo?) como delirantes 
rosas petrificadas. De todo 
isto nos falan as pezas dos 
ceramistas e, en particular, 
as de Emília Óuimeráns. 
Fálannos en voz baixa pero 
directamente aos olios". 

A VIAXE 

Surrealismo e dadai'smo de · 
Xesus Carballido a través 
de debuxos, collages, pintu
ras, construcións, e outros 
recursos. AVtaxe xunta ele
mentos culturais da Índia, 
Nepal, Brasil e África. Até 

ARTE ÉTNICA 

A Fundación Eugenio Gra
nel! (Pazo de Bendaña) 
abriu o pasado 13 de Agos
to unha mostra cos seus 
fundos de artes tradicionais 
do mundo. Non pechan até 
o 20 de Febreiro do vindei
ro ano. Be Mércores a Luns 
de 11 a 21 h, e de 11 a 14 
Domingos e feirados. 

JORGE BARBI 

O Dobre Espazo do Centro 
Galega de Arte Contemporá
nea ( CGAC), ac;olle o tra
ballo do artista da Guarda. 
De Martes a Sábado de 11 
a 20 h. e Domingo~ de 11 a 
14 h. Até o 5 de Outubro. 

DAN GRAHl\M 

O CGAC oferece unha , 
mostra retrospectiva sobre 
a obra do artista norteame,. 
ricano Dan Graham .. Foto
grafías, deseños, produción 
filmográfica e videográfica, 
instalacións e maquetas, re
al izadas desde os anos 60 
até hoxe, ~unto á obra cria
da a pé fejto para ista mos
tra. Abre de Martes a. Sába
do de 11 a 20 h. Domingos 
e fe,iraqos de 11 a 14 h . Pe-

PRE, HISPÁNICA 

Arte e cultura dos tempos 
pre-cóloniais da América. 
Na Igrexa de San Domin
gos de Bonaval, até o 30 de 
Novembro. 

•MÚSICA~ 

. NA LUA 

Música tradicional galega, 
do Norte de Portugal e ou
tros países celtas. A capaci
dade de interpretación de 
Na Lua, hai que sumarlle o 
traballo de recuperación de 
percusións, melodias e le
t¡as. Na noite do Venres 
12 na Praza do Toral. 

Sárria 
• EXPOSICIÓNS 

As CORES DO VENTO 

O local da Sociedade A 
Unión, acolle unha mostra 
de gravados de 28 ilustra
dores galegos, entre eles 
Miguelanxo Prado, T ókio 
ou Xaquin Marin. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

POLA CONSERVACIÓN 
DO TEATRO PRINCIPAL 

A Plataforma Ciclad~ pola ,. 
Conservación do Teatro 
Principal, abriu nas galerías 
da Corredoira, unha Re
trospectiva tudense que xun
ta 300 fotografias do Tui 
ant igo. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

SENTIDO E 
SENSIBILIDADE 

O Mércores 1 7 ás 8 do serán 

50 ANIVERSÁRJO DO 
FESTIVAL DE CANNES 

Do 16 de Setembro ao 2 de 
Outubro ás 20,30 h. no 
centro Caixavigo, a Alianza 
Francesa arranxou un ciclo 
en versión orixinal subtitu
lada en castelán de cinema 
francés. Os filmes escolli
dos : o día 16, Ridicule 
(1'995) de Patrice Leconte; 
o 1 7, Ma saison préférée 
(1993) de André Techine; 
o 18, Van (Jogh (1991) de 
Maurice Pialat; o 22, La 
Bataille du Raíl ( 1946) de 
René Clément; o 23, Les 
vacances de M. Hulot 
(1953) de Jacques Tati; o 
24, Les 400 c®ps (1954) 
de Francois Truffaut; para 
o 25, Un homme et une 
femme (1966) de Claude 
Lelouch; o 26 Les choses 
de la vie ' (l970) de Claude 
Sautet; o 29, Le Dossier 51 
(1978) de Michel Deville; 
o dia 30, Un dimanche a la 
campagne (1984) de Ta, 
vernier. Xa en Outubro, o 
dia l, ThéresJ (1986) de 
Alain Cavalrer; e o día 2, 
Cyrano de Bergerac ( 1990) 
de Jean Paul Rappeneau. 

ÜCUARTO 
MANDAMENTO 

The magnificent Amber
sons (USA 1942. B/n. 88 
min). Fita de Orson We
Hes de crítica á clase aristo
crática exposta en clave ro
mántica na relación dun fa
bricante de coches e a aris-

. trocrática señoiita Amber
son. O Xoves 11 ás 8,30 do 
serán no Cine Ronsel. A se
guinte sesión é o Xoves 18, 
eón Jhons _(USA. 1996. 



Olhares de 
perfilé a 
montoxe 

teatral de 
Roberto 

Cordovani, á 
direito, e 

Uxio Blanco 
que 

poderemos 
ver os dias 

19 e 20, 
Venres e 

Sábado, en 
VIGO. 

ANOSATERRA 
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Anúncios de balde 
• Mestre en paro desexa incorpo· 
rar-se ao sistema capitalista como 
traballador. Vale·ll.e cualquer 
oficio. Manuel (981) 69 56 82. 

• Nativa, licenciada en Filoloxia, 
con experiéncia, oferece aulas de 
Francés e de Bretón, asi como tra
ducló ns (inglés, galego, castelán) . 
Telf. (981) 57 35 84. Santiago. E
mail : Kerdudo@jet.es . 

• Nativa dá clases de francés. Inte
resados chamar ao 22 80 33 da Co-· 
ruña e perguntar por Loida. 

• Novas actividades na Asociación 
Máxip-lo Gorki de Vigo . O dia 1 de 
Outubro comezará o curso de idio
ma ruso a varios niveis, ademais do 
curso de xadrez para nenos e maio
res. Tamén organizan o 111 Concurso 
de Redacción e Debuxo para esco
lares de 62 de Primária e 1 g e 2Q da 
ESO sobre a "Cooperación , a solida
riedade, o racismo, a xenofóbia etc". 
Para máis información chamade de 
17 a 20 horas ao 22 44 57. 

• Empresa adlcada á, fabricación 
de casas de madeira, Las cinco jo
tas de Galicia SL, necesita carpin
tei ros autónomos para a coloca
ción en obra. Interesados chamar ao 
telefone (986) 25 15 18, ou pasar po
las instalación en: Camiño Chan do 
Labrador, n2 56 a 50 m. do Vigozoo, 
na Madroa. Perguntar por Xavier. 

• Cursos a distáncia de acordeón, 
guitarra e harmónica . Pedidos a 
Edicións Musicais Baños : rua Xoan 
XXIII 13, 7g Dta. - 32003 Ourense. 
Telf. (988) 21 05 85 

• Terra Livre é o portavoz da As
sembleia da Mocidade Indepen
dentista a nível nacional. Pide-o no 
Apartado 561, código postal 36080. 
Enviando 132 pta. en selos . 

• Mércan-se ferramentas de car
pintería en bon uso e remolque pa
ra turismo. Teléfono (981 ) 57 82 59. 
Perguntar por Tito. 

• Vende-se ático na rua Camélias de 
Vigo. Perguntar por Mercedes ou Con
cha no (986) 47 28 05 ou no 23 42 92. 

• Vende-se vinho Condado, bran
ca e tinto, de Arbo, das terras min· 
hotas vicinhas de Portugal. Garrafas 
de 3/4. 100% natural , feito com 

Cor 97 min), primeira lon
gametraxe de Scott Silver , 
que trata da vida de dl!las 
prostitutas en Santa Moni
ca Boulevard. Foi a mellor 
Ópera prima no Fe t ival de 
Donostia n 1996, e Prémio 
do público na Mostra de Va
lénc ia do mes mo ano. A 
e ntrada pa ra cada se ión 
cust a 400 pta. e o abono 
para o mes 1. 200 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

R EFERÉNCIAS 1991-97 

A N ova Sa la C aixavigo 
expón os debuxos máis re
ce n tes de X. Magalhaes . 
Até o 16 de Setembro. 

ETAPAS DE ÓLEO 

Antonia Abad, Jesus Cala
buig e Victoria F: Novoa, 
comparten o espazo da 
Nueva Sala: Caixavigo, a 
partir do 17 de Setembro, 
para amosar os seus óleos 
de bodegóns e paisaxes. 

REAL FÁBRICA DE 
CRIST AlS DA GRANJA 

Caixavigo inaugurou a pri
me iros de mes unha Sala 
Temát-ica n o edi'fício que 
ocupou a sua terccira sede 
(Policarpo Sanz). A pri
meira mostra da sala com
prende máis de 100 pezas, 
desde xerras a luminárias, 
dos séculos XVIII e XIX, 
feitas pola Real Fábrica. 

uvas autóctonas: ~lbarinho, treixa
d u ra , mencia, cainho ... Teléfono 
(986) 26 34 82. 

• Grande oferta de discos e titas. 
Pedidos a Evéncio Baños Rodríguez. 
Xoán XXIII, 13-7QD. 32003 Ourense. 
Teléfono (988) 21 05 85. 

• Busco casiña con horta en alu· 
guer perto de Santiago e comunica
do por autobuses frecuentes. Luz: 
90714 92 78. Tardes e noites. 

• Alúgase vi venda -(60 metros ca· 
drados) en Abeleiros, Domada, a 2 · 
quilómetros do Porto de Santa 
Cruz (Oleiros. A Coruña). Teléfono 
(981) 61 43 48. 

•Transportista tai todo tipo de por· 
tes. Teléfono: (986) 27 14 83. 

• A mocidade da Mesa pol,a Nor
malización Lingüística precisa da 
axuda dos galegas e da.:; galegas 
para facer un estudo sobre o uso 
do galego e o respeito a toponímia 
nas empresas de transporte inte
rurbano do país. Mandade o voso 
nome e enderezo ao apartado postal 
5361-36200 de Vigo e recibiredes a 
relación dos transportes interurbanos 
da vosa comarca para poder levar 
adiante o traballo . Contamos con vós . 

•COPYRIGHT (leia-se "sopirrait"), re
vista electrónica de pensamento, críti
ca e criac;áo que aposta plenamente 
por urna cultura galega-portuguesa, 
chega ao seu número 45 com textos 
recentes sobre economia política ("Oli
garquias e subdesenvolvimento", de 
Jorge Durán , Galiza), comunicac;áo 
("Linguagem e voz", de José Bra
ganc;a de Miranda, Portugal) e linguís
tica ("O Brasil tala a língua galega", de 
Júlio C. Barreto Rocha, Brasil), e . 
com dous monólogos poéticos de Ana 
Silva Fernandes (Portugal). <(OPY
RIGHT incorpora ademais como Su
plemento a revista Poseidónia, elabo
rada pola anónima Companhia Poéti
ca da Meia-Noite da Corunha, com a 
repreduc;áo do seu Manifiesto Poseidó
nia, textos en prosa e poemas de Má· 
rio Cesariny e António Gancho. 
<(OPYRIGHT está no enderec;o da Re
de http://www.udc.es/dep/lx/cac/so
pirrait, onde encontrará intormac;áo 
para o envio de colaborác;óes. 

• Venda de números da revista 
"Música y pueblo de Valencia". Pe
didos a Evéncio Baños, Rua Xoán 

XXIII, 13-7º D. 32003 Ourense. Telé
fono (988) 21 05 85. 

• Alugo casa de aldea na Montaña 
Sul de Lugo. Quincena ou. semana. 
Teléfono (981) 2214 84. 

• Vende-se gata. Cruce persa-an· 
gola. 3.000 pta. Teléfonos (986) 20 
18 25 e 20 16 65. 

1 
• Véndense catro fémias e un-ma· 
cho, Siberian Husky e Alaskan Ma
lamutte, por n'on poder atendelos. 
Prezo a convir. Excelentes reprodu
tores. (981) 65 06. 44 e 909 47 53 02. 

• A Asembleia da Mocidade Indepen
dentista distribue bandeiras da Galiza 
com a estrela impresa (11 Ox90 cm) , 
se queredes recebe-la na vossa mora
da ingresada 1.500 pta. (+300 de gas
tos de envio) na contada Caixa da Gali
za 2091/0500/10/3000087782 e envia
de o resguardo bancário a caixa dos co
rreios 561 C.P. 36080 da Ponte Vedra. 

• Esquerda Nacionalista-mocidade te· 
mos a venda camisolas en fondo 
branco co debuxo da Bandeira da 
Pátria tendo como lema tndepen
déncia. Hai tallas M, L, XL e XXL. Se 
che interesa escreve ao apartado .384. 
1 5780 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 có· 
pías do prólogo do Diário do Che en 
Bolívia, por Fidel Castro, texto pouco 
coñecido . Andrés Bravo. R/Castor 
Sánchez, 11-3Q B. 36600 Vilagarcia. 
Ao recibilo poden mandar a sua vonta
de económica á conta infantil 367082 
do Banco Santander de Vilagarcia. 

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

• Siareiros Galegas está a realizar 
unha campaña de recollida de sina
turas para conquerir a criación da 
selección galega de futbol. Quere
mos cMgar a todo!> os recunchos e 
por iso precisamos da vosa axuda. 
Escrébenos ao apdo. 1007 15080 A 
Coruña e mandarémosvos os impre
sos nos que recoller as sinaturas .+ 

na Alameda, e as galegas 
na rua da Reconquista e 
ao redor qa Estación Ma
rítima. 

•MÚSICA 

FILARMÓNICA 
GUALDIM P AIS 

O Sábado 13 ás 6 do serán 
no auditório de Caixavigo, 
actua a Filarmónica Gual
dim Pais de Tomar (Portu
gal). No programa xuntan 
obra de Llano, David Shaf
fe r, Ve~di, Robert All
mend, Emiel Clodet e Idi
lio Costas. 

BANDOFTHE 
WELSH GUAROS 

A banda da guarda de Ga
lés estará os días 19 e 20 co 
gallo da Exposición Mun
dial da Pesca. Odia 19, ás 
10,45 da mañá~ fan unha 
parada e desfile <liante do 
centro cultural C aixavigo, 
-de· seguido . ás:· 1 L-oferecen 
un coñcerto para ~scólares. 
Ao dia s€guinte, ás 7,30 do 
serán volta'n desfilar no 

. c~ntro cultural e logo, ás 8, 
dan outto con.certo. 

• TEATRÓ 

ÜLHARES DE PERFIL 

A GALIZA EXTERIOR fundamentais, unha de La
xeiro no centro Caixavigo, 
e outra de Granell na Casa 
das Artes. Até Outubro. 

Escm TURA ACTUAL 
DE G&!ZA E ARAGÓN 

Ou O mito de Greta Garbe. 
O nomeado actor e direc
tor do Brasil Roberto Cor
dovani traballa xunto a 
Uxia Blanco, na montaxe 
dos Olhares ' de perfil. Dous 
pases, os dias 19 e 20 ás 
10,30 da noite no centro 
Caixavigo.+ 

Duas mostras monográficas 
de dous pintores galegas As pe zas aragonesas , fican 

EncruciHada XOAN COSTA 

Horizontais: 

1. Saimos do ventre materno 7. Ama, propietaria 8. 
Ao revés, boto sal 10. Espeso, compacto 11. Facer 
raias 13 . Río afluente do Ulla pola marxe dereita 
14. Cualificación escolar entre suficienté e notábel. 
16. Xunte, reúna 17. Símbolo do sodio 18. Dilata
dos 20: En números romanos, cento un 21 . Que se 
pode aproveitar 22. A versión, xenreira 23. A persoa 
coa que falamos 24. Que ten sabor agre 2 7. Alo
morfe do ptonome persoal o 28. Illas situadas fronte 
á Ría de Pontevedra 30. Pr~sente do verbo haber 
31. Nome de muller 32. Producía un son 34. Extra
vagantes de xenio ou conduta 36. Ao revés, nome 
<:lo signo aritmético da suma 37. Ao revés, ore 38. 
Rezo, prece. 

Verticais: 

l. Que nos pertence 2. O periódico A Nosa Terra, 
en siglas 3. Árbore de América, moi apreciada en 
carpintaría 4. Que non está quente nin frío 5. Re
rnuíño que fan as ondas 6. Partiu, foi de dentro para 
fóra 7. No plural, falta de tino ou acerto 9. Aplicar 
unha sanción ou castigo 1 O. Períodos de sesenta se
-~dos 12. Raios de sol 15. Raza,-pobo, nación. 18. 
Forma do pronome persoal 19. Que non ten compa
ñia. 25. Masa gaseosa en combustión que se eleva 
dos corpos que arden 26. Falarei, explicarei 29. Paso 
para fóra 31. Removan a terra facendo sucos co ara
do 33. Taberna Adverbio de lugar. 
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Sete rios da vertente cantábri~ galega. _ 
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Do 12 ao 14 celébrasé en Pantin (Ferro!) un ha proba do campionato· do mundo 

OS surfistas cabalgan nas ondas do mar galego 
-0-- MAR MATO 

Os surfistas da realidade gale
ga distan moito dos prototipos 
do cinema. Cabalgan entre as 
ondas para sortear o perigo 
e a contaminacion das praias; 
pero sen esqi.Jecer que, ante 
todo, son deportistas. Esta 
fin de semana, en Pantín, 
teñen unha oportunidade 
para aprender dos mestres. 

Do 12 ao 14 a praia ferrolana de 
Pantín será o epicentro ·das pi
ruetas dos mellares surfistas do 
globo ao celebrarse unha proba 
puntuábel para o Campibnato 
do Mundo: Será unha oportuni
dade para que os surfistas gale
gas observen aos mestres da 
táboa e como di Carmela Gil, 
sarfista, para aprender "porque 
ves un moi bo nivel nas mesmas 
ondas nas que surfeas ti. É un 
aliciente para nós para coller bo
as referencias". 

Nesta proba de Pantín haberá 
tres galegas: Jagi Iglesias, Eloi 
Cambón e Víctor lván Pombo 
surfearán convidados pala or
ganización aínda que non parti
cipen na xeira competitiva. Sen 
embargo, o surf galega experi·
mentou nos últimos anos· un 
grande auxe: crecemento anual 
do número de deportistas, 9on
solidación da Federación gale
ga ... Todo isto unido ao esforzo 
e á insistencia fixo que este 
ano nos Xogos lntercélticos ce
lebrados en Doniños, Goñi Zu
bizarreta, en infantil e Jagi Igle
sias, en junior, ambos do equi
po Novalbos de Vigo, fosen os 
campeóns das probas entre ex
tranxeiros de nove países .. 

Actualmente ·osan máis de 
douscentos rapaces e rapazas 
federados, pero hai moitísimos 
máis que o toman coma lecer. 
Aínda así os inscritos na Fede
ración alternan as competicións 
cos seus estudos ou traballos . 
Non é asi noutros países coma 
Austrália ou Estados Unidos. 
Neses estados con tradición 
"son xente que se adica só a -
iso- comenta Milo Castelo, o 

campeón galega en · 
surf deste ano. Aquí 
necesitas axudas 
porque .os teus pais 
non che van estar 
pagando as viaxes á 
Francia ou Portugal, 
onde se fan . as com
peticións do circuito 
galega". 

Un deporte caro 

E é qt..ie para cabalgar 
nas ondas con ele
gancia e decisión, 
ademais de segurida
de nun mesmo, hai 
que coñecer pr.aias e 
de~prazarse dunha a 
outra na busca dunha 
sesión inolvidábel de 
bo mar, e iso implica 
moitos desprazamen
tos, ademais da roupa 
e as táboas. En princí
pio, o traxe completo 
de neopreno, un ma
terial especial, vai das 
15.000 ás 45.000, se
gundo a s(Ja gordura. 
Sen esquecer que a 
táboa abala entre as 
trinta e as sesenta mil 
pesetas. Un verdadeir.o meteoro 
de números sen Gontar as cami
setas, os tenis reef, as sudadei
ras, as P.egatinas .. 

Apesar de todo, elas e eles non 
se ven como nenas pijos e non 
comprenden como alguén pode 
catalogalos dese x-eito. Víctor 
Martínez practícao coma un le
cer e nega que sexa un deporte 
para nemas ricos pero admite 
que "hai xen~e de todo". A Ví~tor , 
dálle boa f.orma e ademais car-

- tos, xa que fai táboas con relati
va facilidade. "Pri_meiro fixen un
ha para min e lago os meus ami
gos fóronmas encargando''. Este 
estudante de Arquitectura Técni
ca iniciouse, ao igual ca moitos 
surfistas, da man dun amigo que 
lle emprestou unha táboa cando 
estaba no Instituto. Eduardo, o 
don.o dunha tenda de surf en Bu
rela comezou hai doce anos e 
nunca esquecerá a pegada dei
xada por uns surfistas australia-

netismo das ondas e 
do risco. 

Eduardo, que rexenta 
unha tenda de surf 
en Burela , admite 
que hai que tomar 
precau9ións .e ter uns 
certos coñecementos 
de mareas e do com
portam ento das on
das, ademais de es
tar en moi boa forma 
física. Unhas regras 
de ouro moi impor
tantes pero que care
cen de vixencia ás 
veces. Silvia lembra 
o seu percance nun 
dia de maruxia."Rom
pín as cervicais e dei 
coa cabeza na area. 
Estiven tres meses 
no hospital e puxé
ronme un ferro no co
lo. Tiven o brazo que 
non o podía mover". 

O circuito galega 

No circuito galega de 
surf pódese pensar 
·que é un deporte ma

RON DAHLQUIST cfiista, pero Carmela 
nos a quen ollaba aglaiado. 

Os inicios 

Eran tempos n.ps que apenas 
había catro almas empecinadas 
sobre unha táboa. Daquela a 
agora pasaron moitas resacas 
e maruxías. Agora, calquera 
mañá de verán, no norde de 
Lugo, nas praias da Rapádoira, 
ou de Burela xúntanse tranqui
lamente vinte rapaces da costa 
cantábrica:· A este auxe do surf 
contribwi xente coma Luís Guz
mán que comezou aos dez 
anos nas calurosas e verduxas 
augas caribeñas de Venezuela. 

A loita contra a natureza e 
agresividade. dó mar son parte 
do engado que ten o surf. Al
guns califican este deporte co
mo unha espécie de droga que 
subministra adrenalina a.o tem
po que se esbara por un tubo 
de auga. Sen dúbida é o mag-

Gil aclara que están a menos 
nível ca el~s e que para moitas 
surfistas meterse na auga e loi
tar coas olas é duro de máis. 

Dentro das competicións surfei
ras as tendas teñen un papel 
importante, porque son os 
sponsors destes deportistas. 
Os membros de cada equipo 
son vestidos e arroupados pala 
tenda, que ademais lles paga a 
inscripción nas probas . Eles, a 
cámbio traen trunfos para casa 
e publicitan o comércio ao lon
go de toda a costa. 

Agora o surf está a espera de 
ser declarado deporte olímpico 
a nível mundial. No Estado es
páñol ultímanse os detalles pa
ra a -xeración da Federación Es
pañola de surf, que nun mes xa 
estará composta. Aqui esperan 
que as subvencións medren e 
que a contaminación das augas 
sexa algo do pasado.• 
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A 'guerra 

das 'listas 

MANUEL CIDRÁS 

Antes da guerra electoral, 
que é unha guerra ehtre 
partidos que se declaran 

adversarios, está a guerra das 'lis
tas, que é unha guerra fratricida 
por acadar un posto de afda que 
permita obte-la preciada acta de 
deputado. A guerra electoral é 
un espectáculo que se escenifica 
diante do votante, de forma pú
blica e ostentosa. A guerra das 
listas é unha guerra intestina e, 
xa que logo, oculta aos ollas do 
elector, ainda que poidan ema
na-lo efluvios provocados polos 
desarranxo inte tinais, como 
efecdvamen te emanan. 

A cuestión non é baladí. Os 
electores deciden, co seu voto, a 
correlación de forza · no Parla
m nt , pero n n elix n pr -
piamente. Quen decid n, cunha 
mfnima marxe de erro, os que se 
van en tar no can s son l). 

que mandan no partid s e cla-. 
b ran as li ta , de m do que t. 
que poderiamo chamar pnmeira 
volta ten ca ísimas connota
ción democráticas. O malo é 
que e te vicio orixinal contami
na, quéirase ou non, o refrendo 
popular da egunda volta, a Jo 
voto na urnas. Iso non pasaría, 
ou pasaría menos, e a li tas fo
sen aberta e o cidadán poide e · 
decidir non ó o que vorn s non 
tamén a quen vota. 

A guerra das li tas pon a cada un 
no seu sitio, que é o que lle adxu
d ican o catro que deciden, e 
empre hai sorpresas. De ta volta 

a mái sonada parece que vai e
la marxinación de Virorino das 
listas popu.lare por Ouren e, na
da menos. Vitorino foi a antia
ªº e perdeu a illa, porqu non é 
o mesmo er pre identc da Depu
ración ou, poñamo por ca:o, 
Con elleir Ja Ordenación do 
Territorio ou a i que Pre id nre 
do Parlamento. No Parlam nto 
fála e moito e: mvhtesc pouco, e 
xa e sahe que a pela é a peh 

O populare · <lin que qucren 
gaña-lo ccntr , e def ·nestr,m o 
e píritu de cntnsta. de GDl1-
cia. Franqueira x·:i non gaña ba
talla de poi · de mono. Agora 
é a era de Lalin. 

A x agrafia t ma o lugar da 
p lítica: Lalín é o c ntro d • 
Galicia qu qucren cupar o 
populare . + 

VOLVER AO REGO 

En canto a prensa se ceba na 
monarquia británica, Don 
juan Carlos I e a sua família 

permanecen a cu berta dos papa
razzi e das plumas sensac ionalis
tas. Non será porque os leitores 
españois carezan de morbo, nen 
porque esta monarquia non poida , 
convertirse, chegado o caso, nun 
bon manantial de escándalos 
'(abonda con coñecer os antece
dentes, desenfreados co sexo fe
menino, dos Borbóns anteriores: 
Alfonsos ,XII e XIII). A blindaxe, 
a proba de meios de comunica
ción, provén da transición e 
dunha lei que sacraliza amonar
quía, xunto co exérci~o e a unida
de de España. Quen perde· é o es
pectáculo: vodas sen paix6n, sen 
vício, sen morte. Non tardarán 
en queixarse as televisió~s . + 




