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-Golpe do governo 
( 

central á Xunta 
·-Fraga pede que non veñan os ministros e Caballero aproxímase·aos nacio~aJistas "· 

ao esquecer a 
Galiza nos 
orzamentos 
Fraga lribame recoñeceu que no 
proxecto de orzamentos estatai~ 
apresentado _polo vicepresidente· 
económico, Alvarez Cascos, non 
se contemplan as partidas prome
tidas para millorar as comunica
cións ferroviárias_ Tampouco se
consigna diñeiro para a prometida 
autopista Santiago-Lalín, nen pa
ra a Transoantábrica. Sí hai diñei
ro para as autovías coa meseta, 
pero para o ano 2001 , co que se 
demostra quen non rematarán 
até, polo menos, o 2004. (Páx. 13) 

Os debates do 
I Congreso de Poesía . 
Galega mostran 
a grande vitalidade 
do xénero 
Recitais de máis de trinta poetas 
de todas as idades no marco do J 

Congreso de Poesía Galega 
constituiron unha boa metáfora do 
que está a acontecer no que ali 
se deu en chamar "xénero funda
cional " da literatura galega. Os 
dias 25, 26 e 27 en Vilagarcia da 
Arousa comemoróuse o cincuen
ta aniversário da publicación de 
Cámaros Verdes de Aquilino 
Iglesia Alvariño. (Páx. 26 e 27) 

PP e PSOE mudan a estra.téxia eleitoral 
ant~ o ascenso previsto do BNG 

As espectativas eleitorais non contentan a PP e PSOE, ambos partidos decidiron mudar a es
tratéxia eleitoral ao comezar a campaña. O PP ficha unha nova equipa e tenta dar· un xiro 
"máis· galego". O PSOE achegase ao BNG talando xa de acordes, ainda que sexan pontuais. 

As máis 
gra~des 
mentiras 
eleitorais 
doPP 

~promesas 

do Mago 
Abelino 

As mobilizacións 
irrumpen na campaña. 
Os traballores de Sintel mani
festáronse en Vigo en defensa 

dos seus postos de traballo. 

EMBOSCADAS NO GRAN NORTE 
Margarida Aritzeta 

Mobilización en 
Santiago o dia 11 
contra as 
privatizacións, 

Ferrol · 
en eleicións 

Unha novela de p.cción e int1iga que 
ten lugar no Quebec, protagonizada 
por unha rapaza que se vái ver 
inmersa nunha loita solidaria polo 
respecto ós dereitos dos pobos 
indíxenas. 

ga x1a 

. convocada pola CIG 

A Confederación lntersindical 
Galega chama aos traballado·
res a manifestarse en Santia
go o próximo dia 11 de Outu
bro en defensa do sector pú
blico . A central nacionalista 
m.ostrará a sua oposición á 
política privatizadora tanto nó 
sector industrial como no ensi 
no e na sanidade. Tamén se 
contempla negativamente o 
novo estatuto da función públi
ca que afecta aos traballado
rE:'.s da administración. (Páx. 12) 

Nos dous últimos anos a Ferrolterra perdeu algo máis de 
dous mil postos de trabatlo e anúncianse novas reducións. 
Endesa das Pontes prexubilará entre 500 e 700 traballado~ 
res . Hai que lembrar que Astano, por exemplo; contaba con 
5.500 empregados en 1984. Hai dous anos tiña só 1.97·0. E, 
moi pronto, perderá outros 900, co beneplácito do governo 
central, CCOO e UGT. Tamén para Bazán caen chuzos. 

-
Os teóricos do pensamento único suprimiron das suas 
análises o é:onflito. Todo é progr~sG> ainda que a distinta 
velocidade. Non teñen nengunha hipó tese de man que 
explique

1
retr_ocesos como o da bisharra ferrolana . Por iso 

l).aS campañas eleitorais non se-fala des'tas cuestións . + · 
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ANOSATERRA 2 DE OUTUBRO DE 1997 

,O programaele"itoral·recolle unica'}lente- d~claracións de intencións para acoc·har o 
fracaso _das anteriores lexislaturas 

O PP valeira de cOntido o programa de· 1993 
para ·apresentalo en 1997 

'*PAULA CASTRO· PAULA BERGANTIÑOS 

Nos anteriores co-mícios autonómicos o PP apresentaba un programa de gove'rno no que definia as liñas básicas 
de actuación nos · ámbitos de política económica, institucional, social e cultural. Pola contra, de cara ao 19 de outu
bro, os populares achéganse á cidadania cun programa eleitoral semellante ao anterior pero valeiro de contidos e 
cheo unicamente de decJaracións de intemcións. Conscente das dificultades que terá para revalidar a maioria abso
luta, abre o _seu programa cun chamamento ao voto e lembrando o terríbeis que foron os anos anteriores ao 1989. 

O PP trata de compensar a auséncia de medidas claras coa esperada fidelidade dos meios de comunicación. 
/ -

en un programa de governo, sen 
definir as liñas políticas que re
xerán a próxrma lexislatura e 
sen logros destacábeis tras ou
tros catro anos de governo, o 
PP apreséntase ás próximas 
eleicións . co medo a perder o 
poder. O próprio Fraga destaca
ba, no congreso do PPdG cele
brado o pasado 24 de maio, os 
mesmos "éxitos", a maioria por 
rematar, que xa se recollian no 
limiar do programa apresentado 
pata as anteriores eleicións. Así, 
daquela sinalábanse como lo
gros "as autovias, o plano de es
tradas da Xunta, a electrificación 
rüral, a telefonía rural, a concen
tración parcelária, as infraes
tructuras de telecomunicación, o 
gas natural, ou os parques em- . 
presariais". O feíto de que se ve
xan abrigados a recurrir a eles 
outra vez, non é máis que a de
monstración de que tras doutra 
lexislatura non se avanzou cara 
novas ·consecucións. 

Pero , -pésie ·aos esforzos por 
xustificar os presuntos logros 
acadados, ao final, o próprio 
programa eleitoral -que nc;>n de 
governo- demonstra que os 

_ principais problemas da econo- · 
mia, ~ cu_l tura ou o emprego, es
tá~ por solventar . Por iso, os 

responsábeis de elaborar o pro
grama tiveron que andar con ti
rio á hora de redactalo. Por un
ha banda, non se podian esta
belecer novas liñas de actua
ción, porque implicaría recoñe
cer que .as aplicadas na anterior 
lexislatura resultaran ineficaces, 
pero pola ·butra, non podian re
currir a elas porque de feito non 
serviran para solventar as cues
tións prioritárias qo país. 

1 ndefi nición 

Asl, no caso do· emprego, ·limíta
se a facer unha declaración de 
intencións, ao igual que no. resto 
dos apartados, asegurando que 
"os grandes retos que ten G?-liza 
no imediato futuro, a criación de 
riqueza e, sobre todo, a criación 
de emprego exixen un proxecto 
fortemente comprometido". Este 
proxecto resúmese asegurandó 
que "o PP de Gáliza asume co
mo obxectivos da sua política de 
emprego os seguintes: impulsar
unha política de emprego limpa, 
desenvolver unha política de 
emprego innovadora, implantar 
unha política de emprego de ca
lidade e unha política de empre- . 
go entendida como política de 
sociedade" . Moita política de 
emprego, pero nengunha fórmu-

la para levala a cabo, agás se 
se entende como tal a confian
za que depositan no sector pri
vado como criador de postos de 
traballo "estábeis". 

A auséncia de medidas claras é 
unha constante e o recoñeci
mento implícito de que as pÓlíti
cas previstas no programa ante
rior non tiveron éxito translúcese 
ao longo do texto. De feito, má
lia basearse nos mesmos princí
p!os, son contados os casos nos 
que se lle da continuidade á liña 
emprendida apartir do 94. Pola , 
contra, ábrense novas posibili
dades que non se chegan a de
finir, como no caso do Plano ·de 
desenvolvimento comarcal, e 

, que quedan recollidas baixo fór
mulas como "efectuarase un 
diagnóstico socieconómico e te
rritorial. .. , efectuaranse-proxec
cións demográficas ... , organiza
ranse mesas sectoriais ... ", ou · 
"elaboraranse proxectos ·singu
lares .. ". De feito ·son tan singula
res como "promocionar o pro
grama Consuma productos das 
nasas comarcas". 

Polo mesmo, mentres que a mo
dernización, o deseño de estra
téxias para a competitividade, a 
·promoción do ·consumo interno 

A PANARO 

ou a investigación artellaban o 
programa do 94 para desenvol
ver as políticas agrária e fores
tal , no actual .centran os seus 
obxectivos en "xerar emprego 
non agrário, mediante a acelera
ción do proceso de industrializa
ción da matéria prima e promo
vendo actividades como o turis
mo". lso si, non esquecen reco
ller a sua intención de "defender 
para Galiza un incremento da 
cota láctea, cifrado en 300.000 
toneladas anuais máis". 

liñas recicladas 

En calquera caso, parece ser o 
programa do agro deseñado no 

· 94 o que máis satisfaccións deu 
ao PP, porque ao fin, é un dos 
únicos no que se manteñen as 
políticas deseñadas con anterio
ridade, até o ponto de repetir ca
se literalmente as prevísións re
alizad?s para ~ pasada lexisla
tu ra. E o caso de "promover o 
aceso dos xoves á responsabili
dade e á dirección das empre
sas, o cal facilitará a introduc
ción de novos modelos de inte
gración e de xestión empresa
rial", do programa do 94, resu
mido no do 97 na intención de 
"a·celerar o paso dos mozo~ .á 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

fronte da· titularidade de explota
cións modernas.". 

Cando en Setembro apresentou .o programa, :Abel Caballero xa sementara o país d~ promesas á carta 

Pola contra, a política cultural e 
lingüística sofre grandes mo'difi
cacións a re.speito do deseño 
anterior. Mália ter defendido de 
feito o "bilingüismo harmónico" 
como sinal de identidade do go
verno g,alego e do próprio PP, 
en nengUn momento se recollia 
como tal no programa do 94. 
Daquela, os populares mesmó 
defendian que "a bandeira do 
idioma sexa tarefa' popular" e 
polo mesmo comprometíanse a 
"motivar e prestixiar o uso do 
idioma galega" nos meios e do
cumentos administrativos e a fo
mentalo en "parcelas ou secto
res de povoación menos procli
ves" dos que sinalaban como 
prioritárias ás grandes cidades. 

Á volta de catre anos, e sen ter 
incidido nada nesta liña, o pro
grama eleitoral do 97 dalle a vol
ta para recoñecer explictamente 
que "o PP apoiará o desenvolvi
mento dun bilingüismo limpo e 
harmónico que xere o mútuo en
riquecimento". Para conseguir 
consolidar estas medidas di que _ 
"promoverá tanto a convivéncia 
das línguas como o uso xeraliza
do do galego" e de feito o labor 
de promoción do uso do idioma 
limitarase a seguir "dedicando 
grande atención á promoción do 
galega entre os emigrantes, en 
especial entre os mozos", sen 
especificar se están a referirse 
aos mozos do país ou aos mo
zos tillos de emigrantes. 

Desconfianza 
nos resultados 

As xeralidades, a indefinición, a 
continuídade de certas políticas 
iniciadas nas anteriores lexisla
turas e a repetición, un por un 
dos logros que se destacaban 
no 94 son as características dun 
programa que, por outra banda, 
nen eles mesmos confian en 
aplicar_ Se nas anteriores elei
cións estaban seguros de que 
gañarian, hoxe non o teñen tan· 
seguro. Por iso, mesmo o pro
grama eleitoral comeza asumin
do a posibilidade de non revali
dar governo indicando que "o 
povo galega, co seu voto, con
formará non só o que vai ser o 
noso país nos próximos catro 
anos, senón que decidirá se o 
proceso emprendido nos últimos 
oito anos debe continuar e pro
fundarse até chegar á stia ma
dureza ou se debe emprenderse 
outro camíño". Non deixa de ser 
esta, a demonstración de que 
calquera resultado, nas vindei
ras elei.cións, é posíbel. + 

Abelino e ,a lámpara marabillosa 
"Non permitirei que Galiza ·quede 
atrás". °Esgotábase a primavera 
e, arroupado cunha campaña 
publicitária na que destacaba es
ta frase, o que fora ministro de 
Transportes, Abel Caballero, 
irrompe no panorama político ga
lega para apresentarse como 
candidato a Xunta de Galiza polo 
PSOE. Cando apresentou o pro
grama en Setembro, como se 
dunha carreira se tratase, xa tiña 
sementado o país cunha chea 
de promesas a realizar no su7 
posto de acadar a presidéncia 
do Executivo Galega. A sua idea 
semellaba estar clara. Durante a 
apresentación de candidatos na 
província de Ourense o 9 de Se
tembro xa afirmara "quero ganar, 
governar e cambialo todo". 

O 22 de Xullo Caballero califica 
de "penoso espectáculo" a xira 
de Manuel Fraga e Xosé Mauel 
Beiras por América e destaca 
que o seu partido "é o único 
que ten un proxecto realista, 
adecuado e realizábel para Ga
l iza". Apenas un mes despois 
comeza unha xira de dez dias 
por Arxentina, Uruguai, Brasil e 
Venezuela na que mantén con
tactos coa emigración galega. 

Chega a Bos Aires e promete 
ensino gratuito para os galegas 
residentes ou os seus descen
dentes directos, becas para 
que os filias e os netos de emi
grantes estuden formación pro
fesional e Üniversitária en Gali
za, aumento das pensións e sa
n id ade gratuita por meio de 
convénios do Sergas coas enti
dades sanitárias de todos os 
paises de Sudamérica. Para os 
!'.lUe ainda asi queiran regresar 
aterra natal anúncia·programas 
de regreso, proxectos de reen
contro cos seus familiares e fór
mulas de obtención de viven
cias sociais para instalarse, 

O clímax das promesas de Abel 
Caballero en América apresén
tase durante unha visita ao Fo
gar Español de Anciáns en Mon
tevideo a víspera do casamento 
dos galegas Preciosa Santama
rina de 82 anos e Carmelo Ro
mero de 80. O seu agasallo de 
boda foi o compromiso de des
plazalos a Galiza o vindeiro ano. 

A pesar do dito, compre precisar 
que a sua teima por gañarse as 
simpátias dos emigrantes come-

Abel Caballero promete construir 50 institutos na primeira semana de mandato. 

zara xa a princípios do mes de 
Xullo na sua visita a Suiza. No 
Centro de Promoción da Cultura 
Galega en Lausanne asegurou 

· que adicará "un amplo apartado" 
do seu mandato á búsqueda de 
traballo para os refo(nados--da 
emigración e aos galegos de 
Berna manifestoulles que a sua 
volta toparian "a mellor sanidade 
e educación de Europa" . . _ 

De vila en vila · 

Na Galiza a campaña escomeza 
antes. As suas promesas no pa
ís poderian clasificarse en dous 
grandes apartados: promesas 
pára as vilas, máis ou menos 
grandes, e promesas para os di
ferentes sectores da sociedade, 
de maior ou menor idade. 

No primeiro dos apartados, por 
exemplo, encadrariase a visita a
Vilaboa na que expón e-progra
ma de tratamento de recursos 
baseado na rec:tucción, recupera
ción e o reciclaxe. E dicir, o mes
mo espírito que recollia a lniciati- · 
ca Lexislativa Popular-de alter
nativa ao Plano Sogama que se 
votou no Parlamento e que o 
PSOE non apoiou. Al_í garantiza 

que a empacadora non se faria 
nen en Vilaboa nen en Vigo. 

Nesta -cidade promete 5.000 
millóos para o proxecto Abrir 
Vigo ao Mar, financiar a c9ns~ 
trución dun Coliseum e dun Pa-

-zo de Congresos, supr.imir o 
peaxe na autovia Vigo-Baiona e 
construir un enlace co_aeropor
to. (En infraestruturas tamén 
ten anunciado dLJrante as visi
ta~ ás diferentes vilas, suprimir 
o peaxe nas autopistas da Xun
ta e na fUtura autovia entre Ou
rense e Santiago, ampliar a do 
Cantábrico até Ferro! e_ conse
guir ofertar a viaxe en tren Co
ruña-Vigo nunha hora). 

No Porriño promete elimir}ar o 
pa~o do tren, que divide a vila . 
Visita a canteira de granito e 
senténcia que a X unta jinan
ciará toda inversión en tecno-
1 ox i a que precise o sector. 
Comprométese tamén a levar 
a cabo políticas de abarata
mento do solo industrial para 
"favorecer a c9mpeténcia co 
Norte de Portugal onde é pra:_ 
ticamente gratuito" e garantiza 
UA apoio a empresa cárnica lo
cal Frigolouro. 

Arámio nas orellas de búrro .canso 

Achégase a Tui e comprométe
se a adquirir e reabílita:r o Teatro 
Principal. "Forma parte de Tui e -
da sua memória, inclui.da a- miña 

,. -puntualizou-. Vivín vários anos 
na casa que está ao lado polo 
cal asumo este compromiso pa
ra cando governe". Na Garda 
promete un ha ponte que enlace· 
a localidade con Caminha, unha 
reformá do porto e os vinte mi
llóns que necesita o coléxio San 
Xerome. Durante a sua visita á 
Feira d0 Moble da Estrada ga
rantiza emprender unha campa
ña de promoción do moble gale
g o n·o Estado e fai referéncia 
aos 50 institutos que pensa 
construir na primeira semana de 
governo, un deles nesta vila. 

Ainda que a província de-Pon
tevedra, na que Caballero en
cabeza a lista da coalición,-está 
a co.nsolidarse como a máis be-· 
neficiada palas suas promesas, 
tamén existen exemplos nas 

. outras- províncias. En Lugo 
comprométese a converter Os 
Aneares nun dos maiores par
ques naturais de Europa e a 
mellorar as estradas entre Sá-
rria e Becerreá e esta vila e Ná-
via de Suarna, 

Compriria facer tamén a~gunha 
referéncia ás promesas do se
gundo apartado. O município de 
Outes, onde mantivo unha reu
nión ca ·coletivo de afectados 
polas deficiéncias do servizo de 
urxéncia, é un dos exemplos. 
"Dentro ·dun mes e dous dias o 
seu problema terá solución -afir
niou-. Non só ·terán -un sevizo 
de urxéncia senóñ que poderán 
-elexir o servizo de atención pri
mária, o médico especialista e o 
hospital a onde ser destinados". 
Representantes da terceira ida
de en Vigo tam.én escoitaron 
promesas ·a carta e a un grupo 
de mozos en Lugo anuncioulles 
a creación de 50.000 pastos de 
traballo a través do Plano de 
Emprego Xuvenil. 

Compre sinalar qué no seu fa
cer prometedor Caballero non 
esquence as directrices do al
calde da Coruña Francisco Váz
quez. A dife.réncia do resto dos 
anúncios propagandísticos in
sertados nos meios., os que re
collen as propostas da coalición 

·· para A Coruña están redacta
dos en español e cun topónimo 
non admitido legalmente.• 

Non só hai que ser un político afeito, senón controlará 
maioría dos meios de comunicación, castigándoos sen 
pedra e sen pau, como Fraga lribarne para ser quen 
de apresentar uns orzamentos estatais que castigan a 
Galiza cor:no unha vitória própria. Son eles a 
demostración cádima, escriturada en gorismos ou en 
auséncias cramorosas, de que tendo amigos como 
Aznar e o seu Governo, Fraga lribarne e Guiña Crespo 
non necesitan nengun inimigo. 

que o PP perda o governo na Galiza. Pero fixeron 
xustamente ao revés-. -

Mais, se a confeción dos orzamentos moldada no 
proxecto de Rodrigo Rato discrimina máis unha vez a 
Galiza, adiando· o fin das autovías, esquecendo 
promesas estrela d_o Governo Fraga como o Plano 
Ferroviário, ninguneando ao Parlamento Galego, 
esquecendo as soflamas dos próprios ministros nas 
suas visitas a Galiza, desmentindo os enunciados de 
Xosé Guiña e de Pérez Varela, ríndase do 
chamamento realizado recentemente por cinco 
presidentes autonómicos ... , é pior a utilización da 
chantaxe que tenta realizar o candidato ~a dereita á 
presidéncia da Xunta. 

rebelarse contra esta aldraxe, contra unha nova, 
chantaxe, ao mesmo tempo mentireira. As promesas 
do trato deferente do Gove_rno Amigo ·xa sabe toda a 
cidadanía en que quedaron. Unicamente en prom~s~s 
incumpridas e en propaganda amplamente difundida. -

Afirma Fraga, .tratando de porse arámio nas orellas de 
burro canso, que os orzamentos unicamente son un 
proxecto e que se pode, ainda modificar. O lóxico seria 
que Rodrigo Rato, sabedor de que o PP galego está 
imer, o nunha campaña feleitoral ria que pode perder a 
mai ' ria absoluta e, c91')secuenfemente, o Governo, 
_ad base µns orlzam~ntos á alza, con partidas de 
in estimentos na Galiza que, no seu trámite. · 
r gulamentário no parlamento, poderian ser revisadas· 
á baixa. Mes(no lles serviria esta estraté':<ia no caso 9e 

Afirmar como afirmou Fraga que, se el renova no 
cárrego o PP, .vai mudar os órzamentos -é tanto como 
insinuar que estes foron realizados·para o caso de que 
non gañe o PP as eleicións. O povo galego ten que 

· Mudar a equipa eleitoral para· aferrollar ainda máis a 
alguns meios de comunicaci.ón de pouco lle vai servir 
xa ante un povo que non está disposto a renunciar á 
memória. : · 

O nerviosismo do PP, tamén o do PSOE, asi o . 
demostran, O cámb'io qe estratéxia na sua campaña 
non é máis que a constatación de que as cousas non 
lles van como eles agardaban, de ,que é a própria 
campaña eleitoral a que vai decidir finalmente uns 
resultados que poden levar a uns a perder a maioria 
absoluta e a outros a ser a térceira forza. Polo demáis, 
os inquéritos publiCitados formq,n parte tamén da 

. propaganda, por i$O se equivocan 'tanto.• 
ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 

Fraga prescinde de Madrid e Caballero móstrase dispostq a un.acordo.con Beiras 
~ . . . 

As espectativas de voto· do BNG 
- ., 

obrigan a PP e PSOE a mudar a sua estratéxia 
~A. EIRÉ 

A mensaxe do PSOE foi evo
luindo desde fac-er ao BNG. 
principal blanco das suas críti
cas, rexeitando calquer enten
d i mento cos nacionalistas, a 
admitir xa un pacto, por máis 
que sexa pontual. O PP, p_ola 
sua banda, decidiu tamén facer 
un xiro na sua campaña, pres
cindindo de moitos dos envia
dos madrileños e poñendo en 
mans de Pérez Varela unha es
tratéxia "máis galega". A culpa 
téñena as sondaxes internas. 

Vázquez Portomeñe, conselleiro 
en funcións, afirma que os in
quéritos "son a entronizac;:ión da 
contradición". Xosé Manuel Bei
ras afirma que non fai moito ca
so deles porque "como nós .non 
os ternos, non podemos mani
p.u l al os". O PSOE, pala sua 
banda, sempre saca a tempo 
unha sondaxe da manga nas 
que, invarjabelmente, o na
cionalismo aparece á baixa. 

Pero máis alá dos inquéritos pu
blicados e publicitados, parte 
inerente da campaña eleitoral, 
os partidos teñen as suas pró
prias prospecións demoscópi
cas que inciden directame~te na 
sua campaña, adecuanao pS 
mensaxes mesmo a grupos de 
idade e sectores sociais. 

Dous dias antes de comenzar 
oficialmente a campaña eleitoral 
coa pegada de cartaces, PP e 
PSOE decidiron variar substan
cialmente a sua estratéxia, sen
da máis significativa no caso da 
dereita pois os socialistas distin:
gu í ronse nestes últimos meses 
palas mensaxes contraditórias 
que confunden aos eleitores. 

O PP, consciente do perigo de 
perder a maioria absoluta, risco 

admitido publicamente polos 
seus dirixentes, decidiu prescin
dir da maioria dos enviados de 
Madrid para participar nos míti-

. nes e centrarse só en ministros 
que podan "traer promesas con
cretas". Tampouco os. candidatos 
galegas centrarán a ·sua campa
ña, como viña facendo Fraga até 
de agora, nos logros· de Aznar 
desde a -sua chegada á Moncloa. 

A su·a . demoscopia, realizada se- . 
manalmente, indícalle un forte 
trabase de votos cára o BNG pro-

. piciados por ser unha alternativa 
xenuinamente galega. Na reu
nión da dirección do PP en Ma
drid, Xosé Cuiña, deixou claro 
que ou acentuaban o carácter 
galega do PP ou podían perder 
as eleicións. Os resultados difun
didos polo coordinador partidário, 
Angel Acebes, non se correspon
den éos barall·ados pala dereita 
na Galiza, nen tarí sequer polos 
dados a coñecer por Pérez Vare
la e Guiña Crespo ou por Diz 
Guedes ante -un grupo de xo·rna
listas. Diversas fontes do PP re
coñecen que están no peitoril dos 
37 deputados, meñtres que o 
BNG superaría ao PSOE en dous 
ou tres escan'Os. Sorprendente
mente a empresa que realizou a 
prospeccción para o PP,. Sonda
xe, é a mesma que lle fai os in
quéritos : que publica La Voz de 
Galícia, diferindo os seus resulta
dos finais. A empresa aclarou 
que a non correspondéncia entre 
o número de votos e o de esca
nos atribuidos "débese ás corre
cións obrigatórias realizadas". 

Para lanzar· unha nova estratéxia 
da campaña, o PP decidiu mudar 
aos responsábeis. Fraga apostou 
de novo polo conseleiro Pérez 
Varela, incidindo sobre todo no 
control dos meios de comunica
ción. Xavier Navaza, até de agora 
máximo responsábel do apartado 

· de prensa, man dereita de Xosé 
Guiña, reforzará directamente ao 
conselleiro, mentres Pérez Varela 
desembarcará na sé popular 
cunha nova equipa para tentar 
darlle a voltá aos inquéritos. 

Caballero admite 
un acordo co BNG 

Tamén no PSOE decidiron variar 
o rum9 da sua campaña. Segun
do fontes socialistas críticas co11 
Caballero, "constatouse que as 
mensaxes non só non eran creí
beis senón que eran contraditó
rias, ··desconcertando ao eleitora
do". ' Segundo estas fontes, seria 
o próprio Almúnia e os responsá
beis da campaña vides de Madrid 
os que decidiron que Abel Caba
llero, que cada vez recebe máis 
críticas internas, realizase pouco 
a pouco un tímido achegamento 
ao BNG. Desde o PSOE consta
taron que unha ampla maioria dos 
.seus eleitores "ápoian un pacto 
post-eleitoral cos nacionalistas". 
Tamén comprobaron como a 
mensaxe de Caballero de "gover
nar en solitário" non era creída 
nen pol_o 8% do eleitorado. Desde 
o PSOE chegouse a insinuar a 
Caballero que, de seguir esta es
'ratéxia, podian verse na abriga 
de prescindir del despois das elei
cións para chegar a un acorde co 
BNG, poñéndoll~ o exemplo de 
Manuel · Soto e a alcaldía de Vigo. 

Asi · as coúsas, Caballero anun
ciou que estaba disposto a "che
gar a acordos anuais co BNG pa
ra poder governar". O cámbio foi 
substancial despois de rexeitar 
sempre calquer caste de pacto 
cos nacionalistas e facer dos ata
ques ao BNG un dos eixos princi
pais da sua p(ecampañ?. Ainda 
asi, Caballero, segue a rexeitar 
calquer acordo de lexislatura ou 
de goyerno coa formaeión lidera
da por Xosé Manuel Beiras. 

O candidato nacionalista conside
ra que estes cámbios de Caballe
ro débense a que "non quer facer 
o.ridículo como Aznar con Pujol". 
Por outra banda, Beiras deixou 
claro que de chegar a un acorde 
BNG-PSOE, "teria que ser un 
pacto de lexislatura", e que, en 
. calquer caso, "o BNG nunca acei
tará un pacto alleo ás liñas pro
gramáticas que ten apresentado, 
porque o que nunca aceitarán os 
cidadáns é que unha forza políti
ca faga deixación dos critérios 
cos que concorre ante os eleito
res . Se nós aceitamos governar 
fóra destas coordenadas traizoa
mos aos cidadáns". 

O BNG considera que os acor
des pontuais son posíbeis 
cunha forza política que gover
ne- en maioria absoluta, "porque 
non pode prescindir do resto da 
cidadanía que optou por outras 
forzas políticas'', pero estes 
acordes non son válidos ·"se un
ha forza governa en minoria, 
porque non haberia estabilida
de". Beiras precisou que estas 
afirmacións son válidas para se, 
como agarda, '.'son eu o enca
rregado de formar. Governo". 

·Beiras tamén se reafirmou en 
que o BNG vai seguir coa mes
ma táctica de 'campaña que está 
a levar, presidida por un ton di
dáctico no que se expliquen as 
suas propostas. Nesta estratéxia 
d.i xogar con vantaxe "porque · 
son o único candidato que leva 
mes e pico explicando o progra
ma por toda Galiza. O candidato 
do BNG afirmou que vai tentar 
caer nas trampas dialécticas 
dos seus opoñentes "porque 
senón non me podo centrar en 
explicar o que quera facer". Bei-: 
ras con~id~ra que nesta campa
ña "está en . xogo un ha leción 
etica para os cidadáns que re- . 
claman democrácia". • 

··A moderación 
do BNG . 

O crecemento do BNG ao 
lor:i.go dos últimos anos preci
sa dunha explicación. Desde 
o poder e as suas inmed ia
cións · deuse como boa a da 
moderación. Pero tal resposta 
prov oca unha seg unda per
gunt a: n que e modero u? 
Nesta fase e na que traballan 
hoxe o benególogos. Barallan 
várias hipóte e : a do 1 ma 
ambivalente en ga leg e ca -
t lán, a da falta da e ·trela no 
último cart 1 (ignc rand que 
no c Rgre o fund ac ional do 
BNG foron aprobado com 
ímbolo própri da organi

zac ión tanto a banc..leira con 
e trela como en la), etc. E 
ainda fica unha terceira cue -
tión: porque as outras ofertas 
ínoderadas do campo n a
cionalista non· tiveron éxirn? 

A nengún <lestes expertos e lle 
ocurriu perguntar e e non e
ría a sociedade a que mudou. 
Porque o armadore , o clube 
financeiro ou as coopera ti va 
agrícolas se reunen con Bei ras 
de boa gañ a? Non será, por 

· exemplo, que os pre áxio do 
BNG sobre a UE, outrora me
nosprezados, comezan a facerse 
patentes nas canta de re ulta
dos de moitos empresários que, 
por outra parte, non encon
tran valedor nen na Xunta, 
nen en Madrid? Aca o igm ran 
que hai novas xeneracións que 
non padeceron o amedo
ñamento franquista e que non 
e a u tan xa cando e coitan a 

verba autoderminación? Non 
ten efecto a labor pedagóxica, 
minoritária pero coerentemcn
te ga legu izadora, de inte 
ano ? Aca o n on hai ot1tro 
nací nalismos ne mundo d -
senvolvido que están medran
do ho xe igual que o ga lego? 
Non e perc, tou a ciedade 
nos últimos tempos, a trnvé · 
d xemplo catahín e basen, 
de que contar cunha forza na
cionalista n m ó con ·titu un 
modo de influir no Estado, se
rrón se cadra, o único modo? 
Velaí a lgunhas das lnCiltiple 
razóns de que o BNG sintoni
ce mellar coa sociedade e nen
gunha ten a raiz na suposta 
moderación ou deixación de 
princípios dos nacionalistas. 

1 

A definición máis axustada de 
reacionário quizá seña a de 
aquel que se nega a aceitar que 
a sociedade pode cambiar, a de 
aquel que pensa que un na
cionalista ten necesariamente 
que travestirse de cacique para 
ser votado. Non teñen memó
ria para saber que Castelao, 
Otero Pedrayo ou Suárez Pica
llo foron xa hai ben anos depu
tados a Cortes, grácias ao voto 
optimista e desacomplexado 
dos galegos e que terian chega
d o moito máis al6 se non 
irrumpise a sublevación militar 
que parou o rélóxio da história 
durante cuarenta anos. • 
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Alto e Baixo Miño mobilízanse contra 
a supresión do consulado de Valen~a _ 

5 

O éxito desta iniciativa surprende e contrasta coa política industrial da Xunta 

Doce alcaldes do Alto Minho e do Baixo Miño encabezan a 
mobilización en contra do anúncio realizado polo Ministério de 
Asuntos Exteriores de pechar o consulado español en Va
len<_1a do Minh_o. O peche previsto para finais de a110 motivou 
un .. manifesto asinado paf distintas autoridades políticas do 
Sul do país e a solidariedaqe de distintas autoridades da zona 
do Alto Minho. A actividade de rexistro civil, tradudóns e lega
lizacións no consulado de Valenc;a é·similar á que ·se produce 
en Elvas e Vila Real de Santo ~António , localidades ·do Alem
tejo e Algarve,-respeitivamente, ··onde existen outros consula- · 
dos españois. Contado, o Miriistério emprégou como argu
mento motivos de falta de orzamento e escasa actividade. • 

O parque industrial .de Vilar de Santos 
vende todas as ·parcela~ , en menos de un ano 
Un total de quince empresas mercaron xa a tota
lidade do solo industrial dispoñíbel no polígono 
de Vilar de Santos. Seis destas firmas están xa · 
coñstruíndo nas suas parcelas. Apenas un ano 
despois de que tora tan só un proxecto, o parque 
industrial deste concello ourensán é xa un éxito 
de ocupación. A boa marcha desta iniciativa dé
bese á planificación realizada polas autoridades 

municipais. Fomento do emprego, unha oferta 
axustada á demanda empresarial, unha planifica
ción que limitou ao máximo os custos e medidas 
contra a especulación son µlgunhas das caracte
rísticas do proxecto. O-éxito deste parque, aus
piciado por un concello de menos de dous niil 
habitantes, pon en evidéncia a política de par
ques industriais da Xunta que están case baleiros. 

Por unha pátria liberada, 
lema da FPG ás au~nómieas 
Co obxectivo de difundir o seu _programa político, a Frente 
Popular Galega apreséntase ás eleicións autonómics do 19 
de Outubro .sob o lema Por un ha pátria liberad~. Gládis 
Afonso, Dario Xohán Cabana, Xosé Luis Méndez Ferrin e 
Mariano Abalo son ás persoas que encabezan as catro lis- . 
tas que apresenta a FPG. A organización frentista cuestiona 
o actual marco xurídico-político, tanto no Estado através da 
Constitución como na Galiza co Estatuto_, para solucionar 
os P-roblemas do país. Maria/no Abalo denul"!ciou o "apoiq 
ao réxime por parte das forzas políticas", reclamoi.J a inde
pendéncia nacional e proclamou a solidariedade da FPG-

-0- M.L.C. 

O concello de Vilar de Santos co
mezou a planificar o seu parque 
industrial en Xullo do ano pasado. 
Foi a própria demanda de empre
sários da zona a que impulsou o 
proxecto. Desde un princípio o 
concello, a través da Axéncia de 
Desenvolvemento Local , consen
suou cos empresários as caracte
rísticas do parque para adecualas 
as suas necesidades. O terreo 
escollido para erguer o parque foi 
unha chaira agrícola sen explotar, 
que oferecia poucos problemas 
orográficos para edificar e dotar 
de infraestructuras. Evitáronse lu
gares de interese cultural ou eco
lóxica e procurouse rodear o par
que dunha zona verde. O resulta
do é unha zona equidistante de 
Celanova e Xinzo da Límia, os 
núcleos de povoación de impor
táncia máis próximos. Tal e como 
explcou o alcalde de Vilar de 
Santos, Xosé Antón Jardón, ao 
tratar o concello cos viciños pro
pietários, as negociacións foron 
moito máis fluidas. O concello 
mercou os terreas por cincocen
tas pesetas o metro cadrado. Na 
dotación de servizos e infraes
tructuras negociouse directamen
te coa Deputación, 'Fenosa e Te
lefónica, poñendo a man de qb~a 
o concello. lsto abaratou moito os 
custos, o que posibilitou que o 
prezo do metro cadrado non se ~ 
encarecese demasiado. 

Primeira fase 

O prezo do metro cadrado, xa con 
todos os servizos, quedou fixado 
en perta de mil pesetas. Hai que 
ter en canta que no parque de 
Xinzo , g.uspidado pala Xunta a 

· través de Xestur, o metro cadrado 
oscila entre as duas mi! e as cinco 

mil pesetas. Pasouse entón á pri
meira fase do proxecto. Foron oito 
as empresas que demandaron os 
terreas, co que os primeiros trinta 
mil metros cadrados foron ocupa
dos ao cen por cen. Todas estas 
factorias son de Vilar de Santos, 
algunhas de nova criazón e ou
tras que querian trasladar a sua 
sede. Para poder mercar parcelas 
cómpre presentar un proxecto 
empresarial e o comprador com
prométese a edificar antes de un 
ano. En caso contrário, o contrato 
perde validez. Esta medida evita 
que se faga especulación cos te
rr e os. Ademais , as empresas 
comprométense a criar emprego 
no concello . Seis destas oito fir
mas están xa· edificando no par
que industrial , a maioria relaciona
das co sector da construcción. 
Trátase dun aserradoiro , unha 
empresa do ferro, unha carpinte
ria de aluminio, un taller de fonta
neria e un envasador de carbu
rantes. Tamén se está instalando 
unha cooperativa agrícola de pro
dutos da harta. Nesta fase, o. con
cello seguiu traballando a carón 
dos empresários, aconsellándoos 
para que, á hora de construir, ne
gociaran conxuntamente cos en
xeñeiros e cos distribuidores de 
material. Oeste xeito, ao ofertaren 
unha ampla carteira de cli_entes, 
as tarifas diminuen. Ademais, 
rios terreas de propriedade pú
blica que ten que haber no par
que, segundo marca a lei, o con
cello apoiará aos empresários. 
con novas servizos. Nestas par
ce.las públicas 9 concello instala
rá unha sala d.~ xestión. Segun
do Charo. Quintana, axente de · 
desenvolvemento local : pretén
dese q'ue os empresários contra
ten a un xestor comun _que 0pere 
nestas instalacións. Ademais, a 
sala de xestión serviria para,, re-

cepcións, xuntas e reunións. 

Os parques da Xunta, 
baleiros 

· O éxito desta primeira fase fixo 
que a segunda e a terceira se pu
xeran en funcionamento inmedia
tamente e de xeito conxunto. Ou
tros trinta mil metros cadrados fo- · 
ron ocupados na sua totalidade 
por sete empresas máis, algun
has xa de fóra do concello. Pero o 
parque non queda por isto pecha
do. Está deseñado de xeito aberto 
para que poida medrar en función 
das necesidaaes e da demanda 
empresarial. Ademais, o feito de 
sentir o proxecto como algo co
mun, fai que os empresários xa 
instalados busquen novas clientes 
e actuen de xeito conxunto. O 
grande éxito do parque empresa
rial de Vilar de Santos, unha ini

. cos sectores sociais prexudicados por ~sas mesmas 
forzas. "Coa complicidade doutras torzas, o pior inimigó da 
Galiza, o PP, está a illar.á FPG-dixo Abalcr-; ademais esta 
co11sulta coincide cunha lamentábel campañade ilegaliza
ción de HB, forza coa que nos solidarizamos porque 
despois desa veñen outras ilegalizacións". • 

O Governo de Azn~r 
non · desbot~ r~qrrer á ~NU polo, Arpón, 
Ante o fracaso das xestións do Governo español coas au
toridades arxentinas para solicitar a liberación do buque 
Arpón, o executlvo non desbota acudir aos organos da 
ONU, segundo a resposta dada ao deputado do BNG Gui
llermé Vázquez. O Arpón foi apreixado o 13 de Maio co ar
gumento de que traballaba dentro dos límite~ da Zona 
Económica Exclusiva arxentina. O requerimento do Gover
no de Aznar para clarexar estos límites en conversas bila
terais non foi respostado palas autoridades _de Arxentina. • 

De-núncian ~ publicidade de Augas ·de Galiza 
sobre o encoro da Baxe 
O Venres 26 de Setembro aparecia en todos os xornais unha 
páxina de publicidade do ente Augas de Galicia na que afir
maba que o encaro da Baxe, que afecta. aos concellos de 
Caldas, Cuntis e Moraña, non só era beneficioso senóh que -
non tiña nengun risco meioambiental. A coordenadora anti
encoro denúncia que esta compañia "utilice cartas públicos 
nunha páxina publiGitária que custou millóns de pesetas aos 
galegos para tratar de acabar coa oposición ao encoro, 
falseando, ademais, datos do proxecto". Os-viciños que inte
gran a coordenadora sinalan a falta de ética utilizada para 
convencelos da necesidade da obras.• 

Apreséntase a Mesa 
para traer aos presos independentistas 

ciativa totalmente local , evidéncia O Martes 30 de Setembro ap,resentouse en Compostela a 
o fracaso da política de polígonos , · Mesa para traer aos presos independentistas. Unha iniciativa 
industriais da Xunta. O máis próxi- a-través da que se pretenden estabelecer contactos con dis-
mo, o de Xinzo da Límia, e$tá tintas ir:istáncias a nível galega e internacionál, reabrir LJn es-
practicamente .. baleiro. O mesmo pazo de debate e reclan::iar o translado aos cárceres do páis. 
sucede cos de Arzua, Melide , - · '· Ao acto asistiron a escritora Margarita Ledo, o crego· e histo-
Chantada, Rábade e a· práctica riador Francisco 
totalidape -dos-creados polo go- Carballo, a pro-
verno de Fraga a través de_ Xes- fesora · Elvira 
tur. De feito, desde Vilar de San- Souto e o sindi-
tos acudiuse nun principio á admi- calista 'Manuel 
nistración ·.autonómica para a ere- Caamaño. Das 
ación do polígono, pero ao com- orixes da mesa, 
probar que .os custos se encare- Margarita Ledo 
cian, /o concello tomou a iniciativa. explicou que 
A diferéncia entre o éxito e o fra- "constatamos 
caso, para Charo Quintana, está que despois do 
en que Xestur subcontrata todas tempo transcu-
as operacións, coque o gasto au- rrido , os presos 
menta moitísimo. Xosé Antón Jar- . galegas conti -
dón apunta outro Jactar. " Os polí- nuah dispersos nos centros penitenciários españois e deci ~ 
gonos da Xunta, ademais de ter dimos xuntarmos para iniciar contactos e para que se dis-
prezos elevados,.fanse en base a cuta este feito e que a sociedade galega o reclame". Pala 
critérios políticos, sen ter en canta sua banda, Francisco Carballo destacou a vertente huma-
aos empresários. A oferta e a de- na, sinalando que "non hai razón para que uns cantos pre-
manda deben ir equilibradas".• sos sufran o dobre e a lgrexa deberia ter un papel aqui". • 
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O DESCENSO DO PARO VIVA A REPÚBLICA! 
ANA MOSQUERA 

A rotundidade con que se asegura que nos 
últimos meses se produciu un importante 
descenso do paro, contrasta coa mal inten
cionada· confusión ·de cifras. A existéncia 
de dous parámetros diferentes (INEM e 
EPA) sempre foi utilizada de acordo cos 
intereses de quen govema. Cando se trata 
de facer reformas laborais, faise constante 
referéncia aos dados da EPA. Pero cando 
se achegan as campañas eleitorais, os da
dos mencionados son 
os do INEM. 

ten que f~cer nada máis. Sen embargo, se 
alguén se aponta no INEM, é conyocado a 
selar a sua cartilla cada tre~ meses. Recente
mente existia un prazo de cinco ou seis días 
para persoarse na oficina correspondente. 
Hoxe só é de duas horas do día marcado na 
cartilla. Un desempregado de longa dura-

-ción-que non perciba. pres~acións, antes ou 
despois remata por esquecerse de acudir a 
cita e é dado de baixa, o que_ non quere de

cir que non e.steña ac
tivamente busc-ando 

Coa proximidade das 
eleicións galegas e pa-. 
rC) loubar a última re
forma laboral censen
suada entre sindicatos 
do estado e patron_ai, 
o governo procura 
oferecer unha imaxe 
do paro en descenso, 
en contraste con ou-

'T . · amén se agacha que 
emprego por outros 
cauces. O único bene
f íc io po~ permanecer 
inscrito na oficina de 
emprego, ao que pode 
optar un parado sen 
presracións, cons~ste 
na posibilidade de rea
lizar cursiños de · For-

as cifras de persoas 
anotadas no INEM son 

cada vez menos 
significativas" 

tros países de Europa, 
onde se incrementa, ' 
de forma alarmante, 
por exemplo Suécia, 
onde o paro chega xa 
ao 8,5%, ou Alemaña, 
da que se dí que akanza cifras históricas de 
de ernpregados chegando por prirnelra vez 
ao 11,4%, dado que non quetla tan lonxe 
do 14,35% de parados rexistados nas ofici
nas do INEM de Galiza e moito menos do 
12,5% do conxunto do estado. Non se 
aclara nembargantes que en Alemaña, ao
igual que n.o resto de Europa, o paro míde
se por inquéritos realizados na povoación, 
de modo que para facer unha comparación 
entre dados homoxéneos haber-ia que recu
rrir ans da EPA que situan o paro nun 
20,9% en Galiza e mm 18,9% no estado o 
que representa case o dobre. 

T amén se agacha que as cifras de persoas 
anotadas no INEM son cada vez n~enos 
significativas. Xa non é obrigatório estar 
dado de alta corno demandante de empre
go para asinar un contrato de traballo e ás 
emptesas xa non se lles exixe solicitar do 
INEM novas traballadores. Ademais a cre
cente il~planración de ETT e mitras ofici-

. nas de contratación como o Servicio Ga
lega de Colocación e os seus equivalente~ 
en várias CCAA fai que estes organismos 
absorban unha par.te importante -das de
ma~das de émprego. _ 

. \ 

Por ourro lado, o INEM dificuita a afilia
ción dos .interesados. Se un parado entrega 
q seu currículum nunha ETT, ademais de 
ter máis posibilidades de que o chamen pa
ra incorporarse a un posto de traballo, non 

mación Profesional 
Ocupacional. A prese- . 
leción realizada polo 
INEM para estes cursos 
parece, nalgúns .casos, 
non obedecer a nen
gún critério: traballa
dores da sanidade son 

chamados para cursos -de hostelerja, admi
nistrativos para moldea~ores de poliester,' 

· etc Rexeitar un curso para o que st; foi sele
cionado ou non acudir as probas _de sele
·ción pode significar a baixa na oficina de 
emprego. T amén pode -suceder que unha 
persoa seña preselecionada para vários cur
sos en diferentes centros. De resultar adini
tada nalgún, debe acreditalo . en todos os· 
restantes organismos que a convoquen en 
n.ome do INEM. 

Pero ramén a Conselleria de Familia, 
Muller e ·xuventude comete equivoca
cións. No último mes enviáronse várias 
cartas desd~ o INEM,' atendendo aos da
.dos transmitidos desde esta Conselleria, 
comunicando sancións a persoas ás que 
non chegou aviso das convocatórias e que 
ademáis nas datas sinaladas na sanción se 

_ atopaban realizando outros cursos do 
mesmo plan. lsto pode non ser moi grave 
e arreglarse perdendo unha mañán: pri
meiro pergúntase no INEM, a con.tinua
ción pídese un certificado no centro que 
se realizou o curso e despois entrégase na 
Conselleria. Pero debemos admitir que a 
maioria das persoas inscritas no INEM, 
sen dereitos efectivos, síntense pouco 
motivadas e ante a cantidade de erras 
producidos, non se sabe moi ben s-e por 
ineptitude, desídia ou mala intención, en 

. moitos casos deciden deixalo pasar e 
-aceitan a baixa. + · 

Xosé Lois 

XURXO BORRAZÁS 

T eño escrito un con to que come za así: 
"Había unha vez unha presidenta de repú
blica que tiña dous fillos de solteira. Eran 
insubmisos e okupaqan unha igrexa aban- · 
doi1ada no casco vello ... ". Un conto fan
tástico, claro. Ainda que logo ten un ton 
realista, e ousaría dicir que razonable. Pero 

- hai tempo sabemos que o realismo e a rea
lidade son fenómenos diferentes; como-ta
mén sabemos, os súbditos que pagarnos im
postas en estados monarquicos, que hai zo
nas da realidade non sometidas á razón. 

As monarquías xurdiron á fronte dos exérci
tos, para qfrimir os conflictos por medio da 
forza, e logo convertéronse en símbolos. Esas 
continuan a ser, basicamente, as súas fun
cións. En tempo de ~erra as contradiccións 
que estas figuras absollltas, vitalicias, heredi
tarias e inspiradas suscitaban, eran contra
diccións levadeiras; pero en tempos de paz 
todo era máis absurdo. Para iso fomentában
se as guerras, e a literatura infantil ocupábase 
de enc::her eses baleiros -é o que pedagogos e 
psiquiatras chaman memoria afectiva- con 
historias nas que os reís, príncipes e princesas 
aparecían, se non coma necesarios, si como 
atractivos, mesmo en tempos de paz. 

Un dos argumentos máis repetidos era o das 
vodas: o reí que casa cunha raíña estranxei
ra, o príncipe que busca muller nas festas e 
nos reirios veciños, as princesiñas sensibles e 
durrnidas que acordan cun bico do seu soñci 
de anos. Agora ao príncipe de España ván
selle casando as mozas e súa irmá despósase 
cun xog_ador de balonmán, pero todo se ase
mella. A fin o rapazote é fillo de banqueiro, 
e vasco. Senda a outra .infanta duquesa en 
Galiza con enlace andaluz, a esta tocáballe 
casar en Catalunya. E velaí outro símbolo. 

A actual xeira da monarquía española é o 
legado dun dictador caudillo dos exércitos 
(sen frívolas concesións ás vodas ou ao tem
po de paz). Esta si~ación de feito fo¡ incor
porada á'constitución de 1978 e así quedou 
refrendada a monarquía, coma· tótem e ta
bú, coma intocable símbolo que daba conti
nuidade a situacións pasadas. Cando o cau~ 
dillo dictador, golpista e aliado de nazis e 
feixistas, ía murchando, díxoselle aos parti
dos da clandestinidade: "Home; democra
cia, o que se di democracia, non podemos 
dárvola. Pero ternos aquí na manga un xogo 
virtual que talmente parece a democracia. 
Ghámase Monarquía Parlamentaria. Poñedes 
estas gafas r;i.egras e xa veredes que fennoso 
é to~o. Ten urnas e mil can les de TV, e 
aparenta tres dimensións' \ E os represen
tantes dos partidos, presionados uns e abu
rridos de fotocopias cutres, represión e NO-

. DO outros, quedaron fascinados. 

Ás nacións sen estado, que demandaban a 
súa autodeterminación e diferencia, déuse
)les ademais ·outro xogo, que se chamaba 
Autonomia, e máis canles de TV e máis ga
fas negras. Ambos xoguete§ traían un evi
dente defecto de fábrica. lase avanzando 
de pantalla a pantalla ata ciue atopabamos 
ao monstro Kin Bombón, que con cada 

. disparo da s-úa arma constrituración destruía 
todo o que houbese en pantalla. Todo. Era 
insuperable este Kin Bombón. 

Pero xa se sabe que os nenos confórmanse 
con calquera cousa. Por enriba ao quedar 
sen bateríastagora ve un ·a través das gafas 
como os demais fan o espantoso ridículo 
virtual, coma un mesmo. 

O reí segue a ser o xefe c;los exé rcitos, por
que hai parcelas de estado, de organización 
polí~ica, que son negóciables, pero hai ou
tras que nin un govemo ultraliberaf e om
nipri vatizador pode ceder, que máis b_,n 
rende a incrementar; coma o uso da forza e 
o seu monopolio. lso é intocable e inamo-

vible, e por iso á fronte precisa dun intoca
ble, dun símbolo da inmobilidade. 

Hai outros sectores que se benefician do 
símbolo. Todos os privilexiados defenden 
a persistencia do seu status, da inmobilida
de xeral. A existencia das desigualdades 
xustificase éun xefe de estado que é o sím
bolo das desigualdades. 

· · Entre o reí e os cidadáns hai unha diferen
cia de cualidade. O reí non ten que demos
trar nada, o rei nunca erra, non é criticable, 
sempre é xusto, nada se lle nega, hai que es
t-arlle ·agradecido, reúne todas a virtudes e 
non pa ece un ó vicio. ¡Ch st!, o reí. O reí 
recibe canta do Con ello de Mini tro , 
inaugura .as lexislaturas e abre o ano xudl
cial . E ,noméaos a todos, porque stá por 
enriba. E a ociado con todos o actos po i
tivos (especialmente cos trunfos nos depor
tes) e desligado de todos os negativos. 

En_ tempos nos que ata os Reí Magos van 
cedéndolle terreo a Papá Noel, isro debe
ría provocar hilaridade. Pero non se ven as 
risas, vese o silencio. 

Para iso debe contar con bos aliados, e te
nas. Nomeadamente a igrexa -o de Estado 
Laico tamén o hai que ler aquí coas gafas 
negras- e o grande capital. Entre. todos 
bombardean aos cidadáns con <lúas mensa
xes nidias: A primeira que cada un, e cada 
unha, debe conformarse co que ten e agra
decer as mellaras que lle sexan concedidas. 
Peor lle iría sen a intercesión de quen con
cede as gracias. A segunda, condición ne
cesaria para o trunfo dá primeira, é a nega
ción do corpo e a materialidade; o impedi
mento do disfrute e a imposición de canles 
de representación, de arriba a abaixo; de 
paraísos virtuais e rnáis gafas negra . 

As repúblicas xurdiron para ceibar e de ta 
miserias, para enfrontar e cos Kin Bom
bóns e avanzar pantalla; para non correr 
lastrados nin en.timo mal cando o pa e
mos ben. Corno isto é así, e tamo rodea
dos de repúblicas, e as monarquía teñen 
tanto futuro coma o sombreiros de copa. 

Aquí mesmo houbo repúblicas, a última 
esmagauna o dictador F.F. Bahamond 
-galego coma Fraga lribame- o que logo 
pariu a actual monarquía. Non é eterna 
pois, ao mellar i to upón unha ·orpre a 
para os mái. novos. 

Mentres non chega outra, hai que s ntir e 
partícipes desta voda, ¿como non?. Para iso a 
pagamos, e nas democracias din os libro que 
é o público o que ten a razón. A familia r al 
non ha de ir espida, coma o rei do con.to, e 
as familias imaxinarias admiraranse, como as 
do conto, da suntuosidade dos traxes. 

Para iso pagamos desde os bonequiños da 
tarta ata os agasallos da Xunta, boa parte 
das pamelas e a factura dos hotei . Kilos de 
maquillaxe, alfombras, coches antigos e 
avións privados. E os puros, polo menos 
Montecristo; e Winston de batea para as 
señoras. E o video de Pilar Miró, que sem
pre gusta ter un recordo. E a lúa de meL E 
as flores, as xoias, cada pérola da cola · do 
vestido da noiva. E os panos de man da in-' 

-· fanta Elena, e o barbeiro do seu irmán. E o 
chaqué de Marichalar, estamos en familia. 
E a orquestra e os' licores, que un día é un 
día e un peso ghastouse. 

Estando nunha democracia eles sabe1~ to
do isto, claro, e este artigo é. só unha re
dundancia. En realidade esc.ribino porque 
estou relendo a Freud : castraccións, símbo
los fálicos, marte dos país ... , e para agora, 
no remate, dar outro humilde e garimoso 
viva a repüblica! + 
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Várias organizacións ~studan a constitución dun novo órgano galegq máis democrático 

·Racha a ·conféderaciOn de federacións viciñais 
· ao expulsar a Vigo da asemblea 

O presidente da Confedera
ción de Asociacións de-Vici
ños de Galiza impediu á Fede
ración de Asociacións de Vi
go a sua participación na 11 
Asemblea Xeral da Confedera
ción, celebrada en Redondela 
o Domingo 28 de Setembro. 
Oeste xeito abríuse unha fen
da definitiva no movimento vi
ciñal galego. A instrumentali· 
zación da Confederación por _ 
parte do PP era denunciada 
polo presidente da federación 
viguesa, Xosé Luis Gutiérrez 
Pais, que tamén calificou de 
ditatorial _a atitude do presi
dente, o compostelán Ramón 
Prol, que queriaJmpedir un 
cámbio na dirección. 

A directiva da Confederacíón de 
Asociacións de Viciños da Gali
za ten un carácter presidencia
lista. A reforma dos seus esta
tutos, acometida nesta asam
blea, consolidou os poderes 
dun presidente que pode expul
sar a unha federación sen con
sultar á asemblea. Desde Vigo 
hai tempo que se denúncian as 
prerrogativas de Pr.ol, que non 
dubidou en usalas para impedir 
que saise adiante a candidatura 
viguesa á presidéncia da Con
federación. Nunha reunión pré
via á asemblea e celebrada o 
pasado seis de Setembro en 
Compostela, en vista da anun
ciada candidatura viguesa á di
rección da Confederación, Prol 
negou a esta federación a re
presentatividade acordada pre
viamente para a asamblea e Vi
go respostou cun portazo. Prol 
culminou a operación conside
rando a Vigo autoexpulsada por 
marchar da reunión. 

Oito gardas xurados gardaban 
as portas da sede da 11 Asem
blea Xeral, e cando os repre
sentantes da Federación de Vi
go tentaban aceder ao recinto, 
impediron o seu paso. O aceso 
tamén foi negado ás federa
cións de Salvaterra e Val Mi
ñor , que se incorporaban á 
Confederación pero que apoia
ban as posturas de Vigo de re
novación e transparéncia no ór
gano galega. 

Outra das consecuéncias da 
acidentada asemblea foron as 
fendas abertas nas federacións 
ourensá, coruñesa e redondelá, 
_que ficaron divididas porque al
gunhas das asociacións -que as 
compoñen non gostan dos mo-

. dos exibidos por Ramón Pral. 
No futuro poderian haber re
composicións en cada unha das 
federacións das cidades · ga
legas en f,unción das posicións 
favorábeis ou coritrárias a Ra
món Pral. De momento este últi
mo foi quen deu o primeiro·paso· 
neste sentido e está a tratar de 
gañarse o apoio dalgunhas aso
ciacións viciñais de Vigo que es
tán tora da federación local. De 
todos xeitos, a representativida
de e número de sócjos destas 
asociacións é moi exígua. 

Vellos conflitos 

Os conflitos da Confederación 

paban financiamento . Da noite 
para o dia, e coincidindo coa 
próxima celebración das elei
cións autonómicas , chegou o 
apoio da Xunta e foi posíbel 
celebrar unha asemblea por to
do o alto, con gardas de segu
ridade e azafatas incluidas. A 
cámbio, segundo denunciou 
Gutiérrez Pais , a Confedern
ción ·pa'gou a correspondent~ 
peaxe ao PP . . 

Mália a expulsión , a Federa
ción Viciñal de Vigo renúncia 
a impugnar a asemblea. E·n · 
palabras do seu presidente , 
Xosé Luis Gutiérrez Pais , "non 
queremos recorrer á via xudi-

. cial para solucionar este pro
ble_ma porque é unha opción 
complicada que se pJolonga; 
ademais, tal e como queda a 
Confederación nós nqn ternos 
cabida porque non é unha or
ganización democrática". Má
lia estar fóra, de momento a 
federación de Vigo non vai 
apadriñar a constitución dunha 
nova confederación galega, 
pero si traballará coordenada
m ente con aquelas federa
c i,óns e. asociacións viciñais 
"que estexan por un movimen
to viciñal democrático e parti
cipativo". Outras asociacións, 
como Abr·ente , de Chapela, 
Redondela, estudan a posibili
dade de constituir unha f.ede
ración municipal e unha confe
deración galega. A raiz da ex-

O Presidente da Federación de Asociacións de Viciños de Vigo, Xosé Luís Gutiérrez 
País, promove unha candidatura alternativa á Confederación de Asociacións de Vi-

- pulsión de Vigo da confedera
ción galega, Abrente marchou 
desa coordenadora en sinal 
de solidariedade e os seus di
rectivos amosáronse descon
tentos coa atitude antidemo
crática de Ramón Pral.• 

ciños da Galiza. A. IGLESIAS 

hai tempo que comezaron. Es- habla meses que várias federa-
te órgano levaba desde 1985 cións demandaban a realiza-
sen celebrar unha asemblea e ción deste acto, pero non ato-

ere firmemente todo o 
que leva o logotipo oficial 
da Xunta, probou fortuna 
no SERI correspondente: 

O último invento do 
aparato de propa:
ganda autonómi

co é o Servizo de Resposta 
inmediata. Así escrito. A 
primeira con maiC1 culas, 
para darlle máis bombo e 
boato. Como di un mestre 
dese que deixa 95% da 
clase para Setembro: algo 
que empeza con letra gran
cle é algo sério e de respeito. 
A ocurrencia de Dositeo 
son un par de tl).esas pin
tadas de azul Aznar nas 
que o cidadán va i ter so
lucionados de inmediato, 
dunha forma áxil, os trá-

Publicidade 

Oiga é que o meu rapaz le
va tres meses de vacacións, 
xa ten olvidada até a taboa 
de multiplicar e agora que 
din que o transporte escolar 
non vai funcionar ... a con
testación do funcionario 
pre-&i amente instruido 
non se fai demorar: Mire 
vostede, si quere f ágolle un-

enganosa - ha exención e axuda a au
mentar a estatística de casos 
resaltos e de paso volve para.. 
casa con algo"feito. · · 

mites administrativos que 
doutra forma seica lle levarían vários anos resolver: 

A lixeireza dos procedimentos por desgrácia só afec
ta a determinadas xestións burocráticas. Na conse
lleria de Educación os beneficiados con esta política 
de chegar e encher, van ser exclusivamente aqueles 
que F'idan a isención da matéria de língua gaf~ga. 
En médio minuto, amañado. Liberados para toda a 
vida da asignatura dese idioma que sen ser espafi.ol 
ou inglés alguns empéfi.anse en usar nas escolas .. 
Doutros asuntos do ensino non .se intente obter tan 
acelerada solución. O lio ese dos interinos, as oposi-

. ci.óns do lustro pasado, o desplome arquite.ct6nico 
dos coléxios, a falta de profesorado, o negócio dos 
libros de. texto ... nen saben nen contestar:. 

Un deses forofos de publicidade in~titucional que 

. ~ ,. 
• -': 1 

Inducidos po~a -publicidade do Servizo de Resposta 
lnrn~diata ás. solicitudes á desesperada amontoanse 
nos ficheiros informáticos. 

-Levo oito meses nas listas de espera e quereria saber 
cando me toca. 
- Mire vostede, os trámites apresurados en Sanidade 
só afectan ao funcionamento dos coches fúnebres e 
traslado de restos humanos. 

O resto das prioridades marcadas pok~ SERl son un 
·espello dos asuntos mimados polo executivo: -Máqui
nas recreativas, Bingos e Casinos, licéncia de caza, 
pesca marítima de recreo,. voluntários de Protección 

• Civil. Quedan para outra ocasión os referidos a re
xisto de xogadores de mus e 'dorninó, censo de dele
gados pontifícios e perpétuos con ánimo de lucro. • 

• '1 
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Multitudinária 
' manifestación 
contra a empacadora 
de Pontevedra 

O Venres 26 de Setembro tivo 
lugar nas ruas de Pontevedra 
unha multitudinária manifesta
ción en contra a empacadora. O 
acto.tora convocado palas coor
denadoras de afectados das 
parrróquias pontevedresas d~ 
Terneza e Salcedo , e contou co 
apoio das coordenadoras de 
afectados das parróquias de Vi
laboa, Bértola e Figueirido. O 
PSOE, o BNG, a Asociación po
ta Defensa da Ria e asociacións 
viciñais pontevedresas tamén 
·prestaron O" seu apoio a unha 
das maiores manifestacións ce
lebradas en Pontevedra rios úl
timos tempos. Os asistentes co
rearon consignas en contra do 
PP e do alcalde da cidade, Xan 
L. Pedrosa (PP). • 

MEU aposta por acordos 
pontuais entre 
a oposición a Villanueva 

O Domingo 28 en Corcubión 
clausuráronse as xornadas 
nas que o Movemento Estu
piantil Un"iversitário (MEU) es
tabeleceu as directrices coas 
que desenvolverá o seu 
traballo durante o novo curso 
académico. Segundo · 
informou o. MEU, durante as 
xornadas valorouse o traballo 
do reitorado de Dario . 
Villanueva calificando a sua 
política de antisocial e 
acusan á actual equipa de go
verno de estar encamiñada a 
deseñar un ensino elitista e a 
desartellar calquer movimen
to crítico que exista na 
Universidade de Santiago. 
Segundo explica Fernando 

1 

López, membro da 
asociación, "tentarase acadar 
neste curso a organización 
da a oposición a Villanueva 
por meio de acordes pontuais 
entre os distintos sectores da 
universidade". + 

O 80% dos vertedoiros 
son incontrolados, 
din na Semana de 
Tratamento de Residuos 

Até o 4 de Outubro se 
desenvolve na Federación de 
Asociaclóns de Viciños de Vigo 
a Semana Galega de - · 
Tratamento de Resíduos Urba
nos, que reurw a políticos dos 
tres partidos con representación 
parlamentária, a técnicos ·e eco
loxistas. Os representantes de 
Adega-e das mancomunidades 
de Ferrol e do Morrazo expliE:an 
os planos alternativos a Soga
ma, que está represéntada polo 
seu presidente Xesus Palmou. 
As actividades con rapaces na 
rua ocupan unha parte importante 

- das xorriadas que culminan 
cunha festa na asociación de 
viciños de Castrelos o dia 4 
con pastos dos grupos ecolo
xistas e un concerto folk. 
Manuel Soto, secretário xeral 
de Adega, afirmou que as inci
neradoras só reducen os resí
duos entre un 50% e un 70% 

. en peso e que o 80% dos ver
tedoiros galegas nun cumpren 
os requisitos básic::os. + 
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Unitarismo 
federal 
O MUNDO ÜBRERO do mes de 
Setembro inclúe unha entrevi -
ta con Julio Anguita. O coorde
nador federal de Izquierda U~i
da fala da situación interna da 
coalición, do contexto político 
actual e dá a ua particular vi
sión do federalismo como modo 
de organización partidária, pero 
tamén estatal. 

"[ ... ]M.O.: O concepto de federa
lidade aparécesenos ás veces coma 
unha razón para o desencontro . .. 

].A. : Ben, ese é o problema 
histórico da federalidade en 
España, e nós non estamos in-

-munes a ese mal, eu coido que 
estamos ainda tocados polo es
tigma da rebeldia en contra do 
aparato centralista ... E na nosa 
linguaxe seguen aparecendo 
expresións como centro, cen
tralismo, é dicer seguimos utili
zando palabras máis aló de que 
desapareceran as 
circunstáncias que as 
enxeQ.draron. Por iso eu cando 
falo de federalismo falo de 
construir, porque o federalismo 
é algo unitário. E os repre en
tantes das federacións son diri
xentes federais, que toman de
cisións para todos e son os pri
meiros abrigados a resolvelas. 
Nembargantes, é certo que en 
ocasións, alguns compañeiros 
manifestan unhas visións da 
federalidade que os situa coma 
unha espécie de representantes 
das federacións fronte a un pa
trono; este é un mal que ten a 
sua Lóxica, obedece a esa espé
cie de prevención moi antiga e 
arraigada, pero eu coido que 
hai que superalo xa. A federa
lidade é a construción unitária 

FERRÁN FERNÁNDEZ / Página Abierto 
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de algo: un estado, un partido, 
un sindicato, construción uni
tária que fai a sua unidade en 
función de atribución de com
peténcias a un todo . [ ... ]". • 

Vida e arte 
O recente tremor na ltália, . 
que segou once vidas e causou 
grandes danos materiais -en
tre eles a destrución de impor
tantes obras de arte-, abriu en 
ltália un debate sobre a 
importáncia da vida humaná 
fronte ao valor dos monumen
tos. LA VANGUARDIA reco
lle a polémica a través da cró
nica de Enrie Juliana o diá 29 
de .Setembro. 

"Que é mái imp rtante, 
unha vida humana ou un fr 
c de Giott ? E ta é a p rgun
ta que se formu lan stc dia 
moit cidadán it lian á 
vi ta do vendaval in~ rmativo 
desatad po lo terrem to que 
pa ado Venre fix tre~ar a 
zona montaña a que epara a 
rexións de Umbria e As Mar
cas, a terra natal de Francisco 
de A is, o anto que invitou 
aos homes a ser humilde e a 
valorar as cou as pequena . 
Pero os médios de comunica
ción adoitan dar mái impor
táncia ás grande cue tión , de 
xeito que a ten ión informati
va, e tamén política, de atada 
polo terremoto tivo como 
principal epicentro o grave 
danos que sufriu a basílica que 
o Papa Gregório IX quixo adi
car ao poverello de A i e e pe
cialmente o de perfecto u
fridos nos seus fre cos, autén
tico te ouro artí tico da 
nación italiana. 

O interé polo e tado das pin
turas de Giotto e Cimabue 
desprazou un tanto a atención 
d ollo público sobre a once 
vítimas do ismo e as case vin-
te mil per que durmir n 
fi' rada ua casa a tre últi, 
mas noites. E comezar n as 
pr te ta . 

Moitos dos afectad c n id , 
ran que o aparato loxístic de 
Protección C ivil volcou en 
principal escenário d drama, 
Asis, n detriment das utra 
35 localidades sinistradas, es
pecialmente Foligno e Noc ra 
Umbra, que resultaron 
especialmente afectadas. [ ... ] 

Na discusión sobre o 
valor da arte entrou o 
escritor católico Julien 
Greene, de 97 anos 
[ .. . ] 
O escritor conclue que 
"calificar de desastre o 
que ocorreu en Itália 
non serve de nada: as 
palabras ocultan o 
esencial. Perdemos un · 
pouco da nosa 'Vida, 
non pala obra de arte" 
senón polo que a sua 
contemplación nos 
procuraba. Pero, que 
significa unha obra de 
arte xunto a unha vi-

. da, especialmente no 
país daquel que foi 
quen de bicar os bei
zos dun leproso?"• 
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Ten algun valor a metodoloxia 
marxista, despois da crise do 

· socialismo real? 

Desde finaís do XIX, o marxismo 
codificouse como un pensamento 
pechado, do que deriva por unha 
banda a socialdemocrácia, que é 
algo completamente distinto, e 
pela óÜtra unha via que acaba fi-
nalmente no estalinismo. Identifi
car un pensamento transforma
dor que era moi aberto e con 
moitas potencialidades co socia
lismo real· paréceme un abuso. 

Agora está de moda na histó
ria o chamado modelo narrati
vo. Que opina del? 

É certo que o histor~ador ten que 
ter en conta que sempre está na
rrando, sempre está explicando 
algo. Pero pensar que un retorno 
aos vellos procedimentos narrati
vos solventa os problemas é un
ha simplificación_ Se hai que re
cuperar a narración, haina que 
recuperar nun cadro novo que 
cuestione os problemas que te
rnos agora. Non se pode preten
der achegar a história regresando 
ás vellas biografías de reis e prin
cesas. Canto a novela histórica, 
que hoxe se publica en abundán
cia, como é o caso de O nome da 
Rosa ou das Memórias de Adria
no, demonstra a fascinación que 
exerce a história sobre a xente. O 
problema para os historiadores é 
saber como aproximarnos a ela, 
dun xeito que non sexa a pura 
acción novelesca. Tiñamos que 
tomar exemplo dos científicos 
que están escribindo libros nos 
que apreseñtan problemas fun
damentais de forma accesíbel ao 
grande público. Non sei por que 
ternos que abandonar esa comu
nicación e deixarlles ese labor 
aos escritores, que explican his
tórias de favoritas dos reis para 
vender máis exemplares. 

Tamén hai quen pretende ex
plicar todo con variábeis nu
méricas. 

Ternos que entender que unha 
cousa son os métodos científi
cos, perfectamente válidos, e ou
tra o cientificismo. Os primeiros 
libros que se escribiron segundo 
os métodos cliométricos trataron 
problemas moi concretos e da
ban solucións tamén moi concre
tas. Estes estudos fixéronse para 
verificar, por exemplo, se a es
cravitude nos EEUU era rendá
bel ou se se trataba, pola contra, 
dun negócio en decadéncia que 

.. se teria apagado por el mesmo, 
sen necesidade da guerra de se
cesión. Esa investigación podia 
facerse tratando unha série de 
variábeis determinadas (o prezo 
dos escravos, o prezo do algo
dón, a produción de algodón por 
escravo ... ) As análises podian 
demonstrar que a escravitude 
era rendábel, polo que os resul
tados foron moi satisfactórios_ 
Agora, ben, cando se quer extra
polar isto a solucións globais é 
moitísimo máis difícil, porque é, 
tal o número de variábeis que se 
deberían incluir que o único que 
podemos facer é unha redución 
moi artificiosa, dicindo que supo
ñemos que todo o demais non 
cámbia. Ademais, a ciéncia vai 
polo camiño contrário: está ·des
cubrindo que o mundo real é ex
traordinariamente complexo. 

Cada vez, termos como clase, 
burguesía, feudal ou capitalis
ta úsanse meno&. A que se 
debe? 

O que hai detrás é unha tentati
vq. ~e reemprazar un tipo de 
análise da história, que se fai en 
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Josep Fontana 
'As duas teorias históricas máis de moda están pagadas poi~ 

mesma fundación norteamericana' 
9(> PAULA CASTRO 

JOSEP FONTANA, ESPECIALISTA EN HISTÓRIA CONTEMPORÁNEA, AFIRMA QUE O HISTORIADOR INDEPEN

DEN.TE NON EXISTE E QUE A INVESTIGACIÓN DEBE ORIENTARSE -AOS PRO~LEMAS REAIS DA SOCIEDAD E E 

NON FICAR NA ANÁLISE ABSTRACTA. FONTANA A&ISTIU, O PASADO 25 D_E SETEMBRO, AO I CONGRESO 

GALEGO DO PROFESORADO DE XEOGRAFIA, HlSTÓRIA E CIÉNCIAS SOCl~IS CELEBRADO E~ SANTIAGO. 

función dos enfrentamentos so
ciais, por outra que pretende ex
plicar unha sociedade en equilí
brio e que, polo tanto; busca un
ha terminoloxia que suxira esta
bilidade e que eluda o conflito. 
Isa dificilriente pode ser desinte
resado. E un tipo de terminoloxia 
que rexeita o termo clase, por
que implica división e, pola con
tra, pretende apresentar toda a 
história en termos de relacións 

laborais. Segundo istó, o único 
que haberia ·é xente que está 
unida nun propósito comun, co
mo é. o de producir, e que entre 
ele$ hai . unhas relacións e non 
unhas divisións . Evidentemente 
estamos substituindo non só ter
mos, senón m~smo con~eitos. 

Vostede di que se teña en con
ta a globalización das análises 
e .ª politización do historiador. 

A.PANARO 

O único importante cando estu
damos e analisamos a "história , 
son os problemas reais da socie
dade. Ternos que adaptar os na
sos estudos a eses problemas e 
tratalos polo miudo, como por 
exemplo as condicións de vida e 
non só os problemas abstractos e 

· neutros que se poidan sacar dun 
contexto social. Ademais, coido 
que tomar unha opción diante da 
análise da história ten que ver 
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con tomar 'unha opción nos plan
teamentos e na posición que ur;i 
mantén diante da vida. Trátase 
sempre dunha· opción política, 
entendendo como tal unha pers
pectiva que vqi moito máis alá da 
simplesmente partidista. 

Ten talado de que vivimos nun 
"tempo de fronteira" no. que 
moitos investJgadores se están 
cuestionando os modelos me
todolóxicos que empregaban. 

Dese periodo xurdiu o libro A His
tória despois do fin da História, 
que eu escribin nun momento no 
que preCisaba ordenar as ideas 
polo desconcerto que habia arre
dor. Logo apercibinme de que era 
un libro que tiña un elemento pro
fundo de erro, porque era tmha 
crítiea destrutiva. Penso que ago
ra, diante de toda a desorde e in- · 
terpretación parcial, o que se ne
cesitan son respostas globais. Ti 
non tes moito direito a criticar ou
tros modelos se, logo, non avan
zas respostas e ese libro quedá: 
base só na crítica do desconcerto 
existente para rematar cunhas re
flexións ben intencionadas, pero 
nada máis. Agora cpido que te
rnos que perder de vista a crítica, 
porque o que non serve acabará 
por rematar en si mesmo. 

E que se pode facer cos mo
delos que só pretenden xusti
ficar o sistema polfüco e so
cial dominante? 

Hai que criticar só as causas re
almente malintencionadas e que 
tenden a impulsar unha liña que 
non conduce a nada bon, como 
serian as reflexións sobre a fin da 
história de Fukuyama ou éomo 
esa formulación agora de moda 
sobre o choque de civilizacións, 
ambas curiosamente financiadas 
pola mesma fundación norteame
ricana, a John M. Ofin 
Foundation, que adica millóns de 
dólares a fomentar determinada 
visión no mundo universitário, pa
ra xustificar todo o que implique 
coeréncia co mundo da liberdade 

· de empresa ... As teorías poten
ciadas pola· O/in, sobre o choque 
de civilizacións tenden a transla
dar os problemas do mundo mo
derno a un conflito entre opcións 
relixiosas. lso hai que atacalo, hai 
que combatir esas simplificacións 
mistificadoras 

En ' Europa diante do espello 
analisa as constantes mitifica
cións que se veñen ·facendo 
arredor da história europe~. 

Cos mitos da história de Europa 
trátase de manter unha visión da 
história exclusiva·, que parte da 
concepción de que este é o único 
giodelo auténtico de desenvolvi-=
mento e civilización e que ade
mais emite de forma constante a 
mensaxe de que os demais o 
que tedes que facer é seguilo pa
ra poder acceder á civilización. 
Seguindo ese modelo xustifícase 
o imperialismo coa excusa de 
que axudar aos owtros. 

Pódese estabelecer unha rela
ción entre o fin da história 
coa corrente que defende o 
fin das ideoloxias? 

Son duas caras da mesma moe
da: o pensamento único. Unha 
situación na que os vellos confli
tos xa non existen e tampouco 
hai diversidade de solucións. 
Non é novo, sempre, os que es
tiveron nunha determinada si
tuación tentaron xustificala lan
zando a mensaxe de que se 
chegou ao colmo da perfección 
e que non hai outras posibilida
des me llores.• 
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ENSIN2 

A Consellaria despide a 529 profesore1 e 
obriga a que 63 impartan claSes-en· vilas ··diferentes 
~- P.B. 

Cando ainda 60 profesores non saben calé o centro no que terán 
impartir clase, a CIG ven de confirmar que 529 docentes que até 
agora desempeñaron as suas funcións en calidade de interinos e· 
378 sustitutos estarán no paro durante o novo curso escolar. Asi.:
mesmo á sua c_hegada ás aulas a maioria dos profesores atópanse 
co problema de que teñen que impartir máterias das que-non son 
especialistas e en moitos casos en centros de diferentes vilas. 

A inestabilidade laboral do cor
po de profesores da ESO súma
se aos problemas derivados das 
condicións nas que terá que de
senvolver o seu traballo o profe
sorado que conseguiu praza. 
Segundo informou a ·CIG, du-

T ransladariase ás aforas 

rante este curso 703 profesores 
terán que impartir _unha asigna
tura afin, 64 duas e unha per~oa 
tres. Asi, por exemplo hai do
centes que terán que dar Mate
m á i cás e Relixión, Xeografia 
con Música e Galego ou Física: 

e Química con Debuxo e Forma
ción e Orientación Laboral. 

Asimesmo, 63 do.centes terán 
que impartir clase en_centros de 
diferentes vilas. Como exemplos 
de compartición de centros desta
ca o caso de profesores que dá
rán clase entre Negreira ~ Santia
go, Mos e Redondela, Porltea-

. reas e Vigo ou Nigrán e Baiona. 
Segundo denunciou a CIG a todo 
isto hai que sumar que 60 profe
sores que tendo aprobadas as 
oposicións ainda !JOn · ues foi asig
nada a praza e numerosos casos 
de docentes que ao chegar ~o 

centro do seu hipotético destino 
se atopan coa sorpr~sa de que a 
praza asignada nc;m existe. . 

"Todo isto -explica Braúlio Ama
ro, Secretário Nacional da CIG
Ensino- non é máis q1,.1e conse
cuéncia da política económica e 
educativa que está a desenvolver 
a Consellaria de EduGación desde 
hai vários anos. Namentras se
guen adiante coa sua aposta polo 
apoio ao ensino privado, auténtica 
alternativa ideolóxica do Partido 
Popular, levan ao ensino público 
a unha situación de perda de cali
dade de xeito sistemático".• 

. As monxas de Cluny pretenden vender os terreos do centro de Vigo 
e continuar coa subvención de Educación 
A pretensión da Congregación 
· Relixiosa San Xosé de Cluny de 
trasladar o seu coléxio do centro 
de Vigo ás aforas e proceder á 
venda da parcela enmárcase 
ilunha dobre operación: urbanís
tica, extraendo unhas· plusvalías 
considerábeis, e educativa, reno
vando a subvención mália trasla
darse a unha zona sen necesi
dades educativas desde outra na 
·que hai car.éncias estruturais. 

O proxecto da Congregación de 
Relixiosas San Xosé de Cluny 
de se mudar desde as suas ins
falacións no centro de Vigo, on
se hai necesidade de prazas 
educativas, ·até unha zona con 
menor valor dos terreas para le
var a cabo unha operación urba
nística, data de Xuño de 1992. 

En Xaneiro de 1994 consultou ao 
departamento de Educación do 
concello de Vigo sobre o traslado. 
Cluny afirmaba que os terreas do 
coléxio non cumprian os requisi
tos da Lei Orgánica Xeral do Sis
tema Educativo e a resposta mu
nicipal foi que si habia opción pa
ra cumprir a Loxse e que ademais 

con iso evitábase perder prazas 
educativas nunha zona deficitária. 
En troques, na a_ctualidade-, o 
concello do PP apadriña o trasla
do e a arde relixiosa pretende que 
siga vixente -a subvención da 
Consellaria de Educación cando a 
lexislación abriga a un novo con
certo nos casos de t(aslado. 

Ao-dia-segui'ilte de resultar eleito, 
en Xuño de 1995, o alcalde de 
Vigo, Manuel Pérez (PP), anun
ciou que a liquidación do céntrico 
solar de Cluny teria pronta solu.
ción. A Congregación pretende 
vender a párcela onde está situa
do o coléxio no centro de Vigo e 
construir unh'as novas instala
cións no bairro da Salgueira, un 
lugar onde os terreas son máis 
baratos e onde nas proximidades 
hai a tres coléxibs públicos e Olj
tro concertado. O coléxio trasla
daria o seu alunado á nova ubi-· 
cación e trataria de gañar nova$ 
unidades competindo cos cen
tros situados .na zona. Desta for
ma, o concerto non serviría para 
cobrir necesidades educativas, 
senón para transferir alunado da 
escala pública á privada. 

lncumprimento 
de requisitos 

A pretensión de Cluny é con
querir licéncia municipal para 
construir unha edificación de 
10.855 metros cadrados sobre a 
rasante da parcela que posue 
na Gran Via para un máximo de 
70 vivencias-e máis outms. locais 
de uso comercial. Parellamente -
haberia unha praza· pública de · 
1 .330 metros debaixo da cal ha:
beria catro plantas. O valor duns 
terreas con semellante licéncia 
seria moi elevado e as suas 
plusvalias irían directamente á 
Congregación de San Xosé de 
Cluny. Para a federación do en
sino da Confederación lnter$in
d ical Galega, CIG, con esta 
operación urbanística, calificada 

. de especulativa, Cluny surríaría
se á cultura do pelotazo. 

Un problema a maiores é que 
Cluny quer construir un novo co
léxio nunha zona onde xa hai 
tres centros públicos e un priva- . 
do concertado. Ademais, a orde 
pretenderia conservar o mesmo 

' concerto coa Consellaria de 

. Educación que ten na actualida
de -Cluny é un coléxio privado 
subvencionado- , cando pola 
demanda existente non teria di
reito a un novo concerto nesa 
zona. Compre ter en canta que 
na zona hai 1.582 alunas e en 
todos os centros da área hai va
cantes, o que fai que Cluny non 
veña a cobrir necesidades de 
escolarización, feíto que si xusti
ficaria o concerto. 

"Outro dos requisitos esenciais 
para a concesión da subven
ción, seria o de atender a povo
acións socio-economicamente 
desfavorecidas. Este requisito 
xa o cumpren os centros da .zo
na, e non se podé pensar que o 
coléxio de Cluny o .vai a cumprir 
cando o seu alunado natural 
pertence á zona centro de Vigo 
[onde residen grupos sociais 
con situacións económicas máis 
desafogadas]"; afirma a CIG, 
que anuncia que non permitirá a 
convalidación automática do 
concerto e menos a sua' exten
sión a futuras unidades, para o 
que teria que sustraer. alunado á 
escala pública.+ 
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·rareixa Novo 
Presidenta de Apa 
no conflito da ESO 

'A ESO non resposta ás 
necesidades da Galiza, 
pero hai que aplicar a lei' 

A que se debe o retraso na 
aplicación da ESO? 

A culpa do retraso na· implan
tación do Ensino Secundário 
Obrigatório, ESO, correspon
de á Xunta e ao Governo 
central. Á Xunta porque ten 
transferidas todas as compe
téncias en matéria de educa
ción e non pulou pola sua 
aplicación e ao Governo cen
tral porque non pagou toda a 
débeda histórica no ensino 
nen a Xunta rec amou tal. O 
resultado desas caréncias é a 
imposibilidade da aplicación 
da Lei Orgánica Xeral do Sis
tema Educativa. Ademais , a 
Xunta non · ten vontade políti
ca para aplicar esta lei e para 
botar a andar a ESO. 

Que opina da Loxse? 

Non estou a pral da Loxse 
porque non resposta ás nece
sidades educativas que ten 
este país , pero é unha lei 
máis avanzada que o modelo 
educativo que propón o PP. 
En todo caso, é o marco legal 
vixente e hai que aplicala . 

A ministra cutpou aos país 
do retraso na ESO. 

Só faltaba agora botarnos a 
culpa aos pais de non funcio
nar a ESO. Non ternos a cul
pa nós nen a comunidade 
educativa. A responsabilidade 
corresponde á Administra
ción. A Loxse é desacertada 
para o país porque non se 
adapta á estrutura do país e 
ás suas condicións específi
cas. Ademais a Xunta fixo un
ha rede de centros sen tino e 
nen sequer a aplica nen a pu
blica oficialmente porque nen 
ten diñeiro para executala, 
porque non demandou os 
cartas de Madrid, nen está in
teresada no bon funciona
mento do ensino público. 

'Acusa á Xunta de estar 
contra o ensino público? 

A Xunta promove o deterioro 
do ensirio público e da sua 
imaxe para perpetuar as desi
gualdades e estratificar á so-

-ciedade beneficiando á esca
la privada. Contado, o ensino 
público, grazas ás reclama
cións dos pais e dos traballa
dores, que ás veces tiñan que 
ser máis contundentes, -con
serva a mesma dignidade 
que o privado.+ 
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C~MARCAS 

Nengun representante do PP locar asistiu aos actos 

Un monumento lembra·en Cee a once fusilados en· 1936 
* CARME VIDAL 

Co fin de manter vivo o re
~o.rdo dos que perderon a 
sua vida na defensa das li
berdades e ós direitos so- · 
ciais, o concello de Cee home
naxeou o pasado Domingo dia 
28 aos seus doce vici'ños 
que foron represaliados no 36. 

Nun acto organizado polo con
cello, viciños, familiares e próxi
mos ás vítimas protagonizaron 
unha sentida homenaxe da que 
perdura, ademáis da emoción 
da [embranza, un monumento 
de Alvaro de la Vega e unha pla
ca na que se le: "Aes-defensores 
das liberdades e dos direitos hu
manos no 61 aniversário". 

A iniciativa local foi seguida con 
atención polos vciños que teñen 
na memória aos que perderon a 
sua vida na defensa da demo
crácia. Os irmáns dalguns dos 
asasinados participaron no acto 
colocando un ramo de frores 
diante do monumento e nos días 
anteriores ouvíronse no concello 
os seus nemes e talar da terríbel 
persecución que alguns deles 
sofriron antes da marte. 

No sinxelo acto, o alcalde de 
Cee, Manuel Lamela, no neme 
da corporación municipal , mani
festou o interese en que o mo
numento se convertira en "teste
muña viva de que as suas ideas 
non poideron matalas , senón 
que floreceron" á vez que 'sina
lou a responsabilidade de "con
tribuir a ese florecemento". A 
pesares de que a homenaxe se 
celebraba despois dun acorde 
plenário un ano despois de ter 
sido aceptado, nengun dos re
presentantes locais do PP asis
tiu ao acto, feito que foi criticado 
por alguns viciños que lamenta
ron que, máis de sesenta anos 
despois teimen en seguir botan
do terra sobre a própria história. 

Un dos momentos máis emocio
nantes foi a intervención do es
critor e letrado Baldomero Cores 
Trasmonte, sobriño de Perfecto 
Trasmonte Costa un dos asasi
nados no 36, que se "dirixiu aes 
seus viciños facendo un alegato 
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pola liberdade e a defensa dos 
direitos humanos recollendo o le
gado dos homenaxeados. "Eran 
humildes protagonistas do seu 
tempo, que esperaban para as 
suas utopias un respecto e unha 
lealdade. Eran traballadores que 
buscaban o mellar para os se_us 
tillos e para os seus viciños. Era 
xente que empezaba a vivir, que 
quería propagar as suas ideas, 
que desexaba tempos mellares -
para un povo comesto pola emi
gración" dixo Cores Trasmonte, 

Memória en metal 
que perdura 

O sobriño de Perfecto Trasmonte 
Costa dirixiuse aos que non vivi
ron a represión franquista e ex
presou a necesidade de que po
dan entender "os motivos polos 
que eses homes de carne e óso 
se converteron en homes de fe
rro" dixo , en alusión ao monu
mento que se estaba a inaugurar. 
Quixo desmontar asi a idea que 
pode prender nos máis novos de 
que estes dramáticos feitos pasa
ron en tempos e lugares moi lon
xanos e aí estaba el, os irmáns e 
famliares e os viciños das vítimas 
para lembrar que ali en Cee e en · 
persoas moi próximas se cebou a 
represión franquista. 

Contra o esquecemento conti
nuou a ser a sua mensaxe xa 
que, como sinalou , "os direitos 
humans, a liberdade como enti
dade moral, as liberdades como 
feitos reais non prescriben, os 
recordos non prescriben, non 
prescriben as esperanzas, non 
prescribe o triángulo da vida 
que nos alentou nos momentos 
da treboada". Partícipes foron 
asi os que interviron na home
naxe en Cee dunha "bistória co
lectiva que non se borra tan axi
ña, capítulos duns anais e_scri
tos sobre a vida fuxidia, pará- · 
grafos dunha história colectiva 
que· non puido-escribirse". 

Norberto Recamán, Pedro Ozón, 
Jasé Lago Fernández, Teófilo 
Mejuto Leis, Perfecto Trasmonte 
Costa, Jesus Chouza Figueiras, 
Florentino Canosa Barreiro, Ma
nuel Garcia Castiñeira, Vicente 
Mejuto Leis, -Domingo López Do
mínguez e Victoriano Fiuza son 
os nemes dos viciños agora ho
menaxeados. Forman parte de 
toda unha história de _represión · 
que, como lembra Luis Lamela 
no seu estudo Crónica da repre
sión na Costa da Marte (Edicións 
do Castro), foi compartfda en -to
da a bisbarra onde se sofriron os 
efeitos de teren votado organza-

Perfecto Trasmonte Costa, na foto, fbi asasi
ñado en 1936. Luís Lometa rec~lleu abon· 
dosa documentación sobre a represión na 
Costa da Morte. · 

cións de esquerdas e reRublica
nas ademáis de polo activismo 
sindicalista. Lamela describe con 
detalle todo o proceso até o con
sello de guerra sumarísimo ao 
q'ue foron sometidos os ceense
sencarcelados. Transcribe do--. 
cumentos da época e, entre-eles 
xustifica a publicación das-emo
cionantes cartas de Perfecto 
Trasmonte dicindo -que "a crude
za dos acontecementos vividos 
por unha xeración de galegas foi 
asi, tal como eles mesmos a re-
latan, e asi, considero, debemos 
coñecela tam~n rigurosamente 
eyitando tabúes históricos, políti
cos e sociais que até hai pouco 
existiron". Trasmonte, coñece
dor do seu futuro, dS1spídese dos 
seus na última ca~ta e cun 
"adeus para sempre" di, qesde a 
impoténcia do cárcere e da con
dea próxima, que só lle queda "o 
pesadelo de non ter cometido · 
polo menos o· ~folito que se me 
imputa". 

A represión na c6marca foi ta
mén traida a memória o ano pa
sado polo Día de Galiza Mártir 
nun acto organizado polo Bata
llón Literário da Costa da Marte 
que lembrou a todos os 'sindica
listas que sofriron a dramática 

.. persecución fascista.+ 

DóMSGTICOG 

o ·GATO 
de Adela Leiro e 

Xosé Ramón 
Daporta . 
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O concello de Ferrol 
permite a demolición 
de duas fachadas 
protexidas por Património 

O pasado Luns 29 ~oncluiu a 
demolición en Ferro! de duas 
fachadas protexidas por Pa
trimónio e situada~ na praza 
de Armas, diante do Conce
llo. Lego dunha inspección 
realizada durante o fin de se
mana, o arquitecto do depar
tamento de disciplina 
urbanística indicou que a 
empresa Montaxes /ndunor 
non estaba a respetar o pro
xecto, no que se previa a 
conservación das fachadas. 
Ese mesmo dia este depar-

. tamento de disciplina propu
xo que se detiveran os traba
llos pero 'o alcalde (PP) non 
asinou o decreto.• 

A Deputación de Lugo 
construiu sen licéncia· 
os clubes naúticC>s 
de Belesar e Quiroga 

, Os clubes naúticos de Be
lesar e Quiroga foron 
construidos, segundo .de
nunciou o Colexio de 
Arquitectos de Lugo, sen 
licéncia de obra. Cando 
esa organización tentou 
conseguir información so
bre a primeira das obras, o 
concello de Chantada res
postou que o Clube Naúti
co de Belesar tora execu
tado directamente polo or
ganismo provincial. Sen 
embargo, non existe cons
táncia de que o concello 
concedera a licéncia de 
obra. No ca·so. de Quiroga, 
o concello ainda non 
respostou a nengunha das 
duas solicitudes apresen
tadas polo coléxio. A con
cesión da licéncia e a asi-

. -natura do proxecto por un 
arquitecto son condicións 
-indispensabeis para a edi- • 
ficación. Segundo o Colé
xio de Arquitectos de 
Lugo, estes trámites están 

. a ser vulnerados nos dous 
casos pola Deputación, 
que preside Francisco Ca
charro Pardo (PP). • -

Avalancha 
de inauguracións 
en Pontevedra 

A campaña eleitoral en Pon
tevedra está marcada pola 
inauguración de diversas 
obras cuxa demora na cons
trución prolongouse durante 
moitos anos. d auditório e o 
recinto. feiral hai tempo que 

- tiñan que estar rematados 'e 
n~ sua construción o presu
posto inicial foi sobardado 
ampliamente. Outra das 
obras rematadas agGra, esta 
con inusual celeridade, foi a 
do estacionamento baixo · 
chan do Campo da Feira, o 
máis grande da cidade, que 
foi rematado con tres meses 
de antecipación. 
Recentemente tamén foran . 
inauguradas várias obras en 
Monteporreiro. + 
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Peches, folgas e cortes de tráfico coinciden en várias empresas 

A CIG chama a mobilizarse 
·o. dia 11 contra as privatizacióris 

• 
.io- M.V. Un sector estratéxico 

A CIG chama aos -.traballadores a manifestarse en San.tiago 
o próximo dia 11 en defensa do sector público. A central 
nacionalista mostrará a sua oposición á política privatiza- . 
dora tanto no sector industrial como no ensino e na sanidade. 
Tamén se contempla negativamente o novo estatuto da fun
ción pública que afecta aos traballadores da administración. · 

Da Lndústria que actualmente 
.controla o Estado depende o 
14% do produto industrial bruto · 
galega e o 10% do emprego di
recto. Pero· ao abeiro destas 
empresas de grar:ide dimensión 
viven numerosas factorias auxi-

-Manuel Mera, presidente da 
central, non fuxe da crítica por 
ter escollido datas eleitorais pa
ra a mobilización. "Todo o con
trário -afirma-, a data foi esco
llida a mantenta. Os nasos dele
gad os nas empresas que se 
queren privatizar din que ten 
que · ser agora, porque é cando 
aos partidos, sobre todo ao que 
governa, nor:i lle queda máis re
médio que escoitarnos". 

As declaracións do ministro de 
Industria Josep· Piqué de que· no 
ano 2000 todo o sector público 
industrial estará privatizado, con
firman, segundo a CIG, as pia
res espectativas e botan abaixo 
a promesa da Xunta de que As
tano ia seguir en mans públicas. 

O asteleiro ferrolán ve como se 
manten a proibición, incluida no 
Plano Estratéxico de Competiti
vidade, de non contruir barcos 
por outros dez anos. Pero ade
mai s, a. redución do cadro de 
persoal prevista, e as subse
guintes indemnizacións, poden 
empiorar a sua cor1ta de resulta
dos en 1998, dando lugar a un 
déficit que xustifique o seu pe
che. Aos recentes cortes .de 
tránsito promovidos polos traba
lladores de Astano, bai que su-

~ liares, de transp'orte e ser.vizos 
que se poderian ver ameazadas 
noiuturo. " 

mar os peches· en lmenosa, em
presa dedicada á fabricación de 
maquinária, desagregada no 
seu dia do asteleiro. Tampouco 
a ela se lle aventuran bós dias. Unha das áreas máis afectadas 

palas privatizadóns ·será sen 
A lista de ·empresas afectadas é . · dllbida a da Ferrolterra. A políti-
importante .. Endesa está privati- ca guvernamental pode poñer 
zando o capital e os sindicatos en sério perigo a sua estabilida-
aspiran agora a que a priv?tiza- de social, toda vez que a bisba-
ción non seña total, .de modo rra perdeü máis de 2 mil empre-
que o Estado conserve a sua go? en dous anos, aos que se 
capacidade de manobra. lnex- pode ·sumar a prexubilaciqn de 
pal canta xa cun precontrato de entre 500 e 700 traball~dores na 
venda á multinacional A/coa, factoria de Endesa nas Pontes. 
pendente na actualidade da de- As cifras de Astano son ilustrati-
cisión do consello de ministros ·e - vas: se en 1 984 contaba con 
da UE. O preacordo non garan- 5.500 traballadores, en. 1995 o 
te o mantimento do persoal e · seu plantel estaba reducido a 
promete uns investimentos· de · 1970. Os plans en curso, apro-
4.500 millóns en dez anos, unha bados p_olo governo, CCOO e 
.cifra curta para unha empresa UGT, deixarán --un cadro ·de per-
das suas dimensións. Tamén o soal de só 1084 empregados. -
asteleiro de Bazan está amea
zado. Para el está prevista unha 
redución de 1 .200 empregados, 
o que deixaria o cadro de perso
al actual en só 2.200 traballado
res. Máis ao sul, Celulosas vive 
en Pontevedra unha foJga e os 
traballadores do asteleiro vigués 
de Barreras mol3ilízanse estes 
dias contra unha privatización 
·inminente, ainda que na actuali
dade a sua carga de traballo é 
abundante. 

Manuel Mera explica que "se 
non podemos parar as privatiza
cipns, cando menos ternos que 
mostrar a capacidade de res
posta dos traballadores, de mo
do qJe se conserven unha parte 
significativ.a dos empregos". O 
presidente da CIG declara que 
"non podemos renunciar, en 
nengun caso, a é¡ue en Galiza o 
sector público teña un papel 
determinante".• 

SINTEL: .O MODELO. LABORAL 
ANTICASTRISTA 

¡· MANUEL :fyf ERA 

• Sintel era até hai pmíc:o lll~ha filial da Telefónica, pro
priedade desta empresa nun cen por cen. Foi privati
zada no ano 1996 dun xeito escuro e sen unha infor
mación precisa ao Comité de Empresa, despois de 
gastar máis de 5 mil millóns de pesetas no seu sanea
mento. Candq se foco a venda, _ainda na etapa socia
lista, falouse de que nela interviran directamente 
persoaxes do PP. Despois de gañar ester partido as 
eleicións xerais engadiuse 

subcontrata anda nos 2 millóns, e fon unha meia de 
60 horas á semán. Por iso a proposta do expedente 
de regulación prese;1tado pala direción de Sintel é 
ben sinxela: recolocar 7'09 traballadores en subcon
tratas e 485 como autónomos. 

Non se entende· porque Telefónica, o Governo, prí
vatizou en 1996 esta empresa que traballa para ela 

nun 90% ainda lrnxe. 
T ampouco como pode caque con Sintel ·o PP pagaba 

o apoio á campaña eleitoral 
por parte do opositor cuba
no Mas Canosa, residente 

'A . · proposta do expedente 
lar a boca o Ministro de. 
T raballo ante un "plan de 
r~struturación" tan salvaxe 

- en Miami. de regulación presentado 
pala direción de Sintel é ben 

sinxela: recolocar 709 
traballadores en -

subcontratas .e 485 como 

e falto de argume.ntos, a 
pon ser o Je encher os pe
tos deste millonário e líder 
da Asociación de Amistad 

_ Cubano-Americana, vence-

Mas Canosa pula agora por 
reducir O· cadro de persoal 
mm 62 %; 1.411 operários, 
deles 165 

1 

en Galiza dun · 
plantel de 190. Unha redu
ción que non ten funda
mentos na má situación da 
empresa, xa que en 1996. ti
vo unhas gañáncias antes 

,,. " auto nomos 

·-- liada aos sectores máis ra
dica is e reacionários do 
exílio cubano nü"s Estados 
Unidos. Tamén bate . esta 

de i mpostos de máis de 
3.400 millóns de pesetas .. O único argume_nto é de 
que "no futuro pode _non ser competitiva" .. Agora a 
empresa xa fai un 60% da facturación por meio de 
subcontratas e filiais, e pretende con esta regulación 
rebaixar drásticamente custos e aumentar, ao mesm() 
ritmo, benefícios, xa que o salát'io mein dun traballa
do~ de Si'Y]-tel é de 2, 5 millóns de pesetas ~ o dunha 

. proposta contra o di~curso 
que a cotio nos oferece Ja
vier Arenas, quen afirma 

que o Executivo esta polo emprego indefinido e 
contra a precarización. A postura que tome a Cldmi
n istración fre.nte a este conflito poJe aclarar até 
que ponto o Governo Aznar debe favores e até -on-
de chega o doble discursó.• · 

MANUEL MERA é presidenk da CIG 

2 DE OUTUBRO DE 1997 

Fundos de· solidaried.ade 
MANUEL CAO 

Un dos efecto non desexados da plena ii1t grC!ción d E tado 
e pañol na moeda única europea é a posibilidade de perder o 
fundos que na actualidade se reciben da Unión Europea. Ois
que cando o chanceler Kohl ve o ánimos moi levantados nas 
reunións da ÜE pon en circulación un papeliño no que o mi
nistro de Finanzas explica calé a aportación.de Alemaña á ar
cas da UE. En 1995 o saldo neto de cada país revela que a RFA 
aportou o 53% frente ao 7% de Fráncia razón de peso que pode 
explicar, por exemplo, a promesas incumprida do novo go
vemo francé e a sumi ión aos <litados teutóns. O dita de 
"quén paga manda" óe ser certeiro pero, moitas veces, non · 
coincide o pagador c que pón o carto . 

Antes, a créncia eft que cacique local era o que acadaba deter
minado favor era bastante comun e corre pondia á tradición hi -
tórica do funcionamenro corrupto da admini tración e pañola, 
facilitando a campañas eleitorais e a fa l ificación na rcpre nta
ción política. Na actualidade, podemo dicer que a corrupción na 
utilización fo fundo püblicos democratizou , non endo xa ó 
para di froite dunha minoría de podero o . Esta ituación ó é Pº" 
síbel se existen recursos en abundáncia. Poi b n, todo indica 
que, cada v z máis, os que pagan queren limitar as aportacións e 
tamén conrrolalas. O próprio Pasqual Maragall, favorábel a te 
fundos, indicaba a necesidade de introducir critério de respon a
bilidade, eficiéncia e flexibilidade, pois non pode ser que unha 
CCAA, por exemplo, necesite fundos sempre, pois nalgun mo
mento ha de pasar a ser aporradora neta debido aos positi o re
'sultados acadados polo recursos inve tidos. De non er asi habe
riase de concluír da inutilidade ou ineficácia de e mecani mo 
de solidariedade e reequilíbrio e sustituilos por ourros. O marco 
financeiro da UE 2000-2006 xa contempla a cesación do recur
sos que percibian detenninadas rexións obxectivo I ao superar o 
75% do PIB comunitário (Irlanda e País Valenciano, entre elas). 

'O -Estado espanol pode perder 
bastantes recursos de solidariedade 

coa ampliación da UE, máis isto 
verase compensado polos benefícios 

· derivados da nova moeda" 

Todo indica que o Estado español pode perder bastantes recur
sos de solidariedade coa ampliación da UE, máis considero que 
isto verase compensado polos benefícios derivados da nova 
moeda en forma de menores tipos de interese, estabilidade de 
prezos e mellares condicións globais para a competitividade ao 
tempo que se amplia o meryado a novas países que supoñen 
novas o portunidades de negócio. No caso galego, son impor
tantes os fundos proéedentes da UE -sobre .todo ben utiliza
dos- pero tamén o son .as condicións globais antes sinaladas. O 
noso p-aís non .pode ter coqio horizonte, a medie; prazo, a ob-

. tención de subvenci_óns ou esmolas ·que nos permitan ·ir tiran
do, senón que ha de ser capaz de deseñar e aplicar, por el mes
mo,-políticas xeradoras de actividade económica e posros de 
tr~ballo apoiándose na _demanda antes chamada externa. . 

No caso de) Es;~do español; o r1ovo sistema de financiación do
tará de máis recursos a cada CCAA, dependentes da sua pró
pria evolución económica, para financiar· as actividades das 
institucións de autogovemo. Pronto, os cidadáns; no exercício 
d~s seus direitos democráticos, empezarán a pedir contas ás 
institucións que financian e prócederán tranquilamente a sus-
_tituir aos grupos governantes inefiq.ces. • · 
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Empresários de Vigo 
queren mercar Barreras 

O asteleiro público de , 
Barreras é apetecido por 
vários grupos de 
empresários que poderian 
facerse cargo del, toda vez 
que o governo central aspira 
a desfacerse antes do· ano 
2.000 da prática totalidade 
dos seus grupos industri~is. 

Agora mesmo o asteleiro 
canta cunha carteira de 
pedidos de 38.000 millóns de 
pesetas que darán traballo 
até finais de 1999. A 
facturación no primeiro 
semestre de 1997 foi de 
6.000 millóns de pesetas, 
cuns benefícios de 60 
millóns antes de impostas. 

A privatización foi contestada 
polos traballadores, reunidos 
en asamblea, que xa 
anunciaron várias 
mobilizacións. • 

Ente de Pontevedra 
Fraga recoñece a discrim¡nación e promete rnud~la se sae ~eelexido 

Os orzamentos estatais retrasan 
en paro desde o dia 29 

• j 

.a construción das principai·s if!fraéstruturas 
-0- A. EIRÉ 

Fraga lribarne recoñeceu que no proxecto de ~>rzamentos estatais 
apresentado polo vicepresidente económico, Alvarez Cascos, non 
se contemplan as partidas prometidas para millorar as comunica
cións ferroviárias. Tampouco se consigna diñeiro para a prometi
da autopista Santiago-Lalín, nen para a Transcantábrica. Sí hai 
diñeiro para as autovías coa meseta, pero para o ano 2001, co -
que se demostra quen non rematarán até, polo menos, o 2004. 

O proxecto de Orzamentos Xe
rais do Estado dálle as costas a 
todas as reivindicacións unáni
mes do Parlamento Galego e ta
mén ás grandes promesas reali 
zadas polo Governo autonómico, 
adiando ou excluindo de dotación 
ás principais infraestruturas ga
legas. A Comisión Mixta Xunta
Fomento propuxéralle ao ministé
rio de Economía un investimento 
próximo aos 48.000 millóns de 
pesetas nos próximos catro anos 
para o ferrocarril galego. O pró
prio conselleiro Xosé Guiña pro
meteu no parlamento acadar un 
investimento nunca inferior aos 
40.000 millóns de pesetas, senda 
apoiado por todos os grupos polí
ticos. Tamén Fraga lribarne con
siderou a millora ferroviária unha 
prioridade do seu Governo, in
cluíndoa como unha das suas 
grandes promesas eleitorais. 

A realidade orzamentáric;:t lévalle 
a contrária ao. PP galega e xa 
non é que non se note-a 9rnista
de da que tanto presume Fraga, 
senón que se patentiza, máis 
unha vez, ·a discriminación de 
Galiza. O programa de Actua
cións Ferroviárias de Galícia 
contará con só 4.350 millóns pa
ra os próximos catro anos, como 
se pode comprobar, moi lonxe 
dos 48.000 millóns demanda
dos como necesários. Este in
vestimento irá destinado princi
palménte á millora de línea Vigo
A Coruña, a máis rendíbel do 
Estado. Outros 1 O millóns de pe
setas irán destinados a suprimir 
pasos a nível e 30 mil-lóns para 
os acesos ao porto de Marín. 

Fraga lribarne non puido negar 
esta evidéncia na rolda de prensa 
celebrada o 1 de Outubro. Reco
ñeceu estas cifras afirmando que 
"só son un proxecto de orzamen
to", e comprometéndose, "se saio 
reelexido", a facer que o Estado 
invista no tren galega os 48.000 
millóns de pesetas demandados. 

Até de agora cando desde a 
Xunta tentaban maquilar os in
vestimentos nas infraestruturas 
tiñan o recurso de incluir todos 
aqueles orzamentos que se reali
zaban fóra da nasa nación pero 
que puidesen incidir, dun ou dou
tro xeito, nas nasas comunica
cións con outros lugares. Nas in
fraestruturas ferroviárias sempre 
se incluia como orzamento a dé
bito de Galiza o famoso Túnel do 
Guadarrama. O PP declarou es
ta obra prioritária, a Xunta ven- · 
deuna nos próximos anos afir- · 
mando que acurtaria a viaxe en 

· duas horas de Galiza a Madrid, 
cinco presidentes autonómicos 
viñeron a apoiar a Fraga e reivin
dicaron para esta obra 4.000 mi
llóns de pesetas nos próximos 
orzamentos -de 1998, pero só 
aparecen consignados agora 
500 milló.ns. O túnel prometido 
semella que vai ter que agardar 
anos e que o A VE a Málaga e a 
Barcelona vai ter prioridade. Se
cadra tamén o tren rápido a lrún. 

Novo retraso 
para as autovias 

As ·autovías coa Meseta sufrirán 
un novo retardamento ._ria sua fi
nalización. Se tiñan que rematar 

en 1993, segundo acordo asina
do entre Fraga e o Governo cen
tral, que lego se foi ampliando 
até 1995, 96, 98, 2000, agora 
está orzamentáriamente demos
trado que van sobardar o ano 
2004 sen que estean finalizadas. 

Tanto é así que no Programa 
-p/urianual de Orzamentos hai 
consignadas tres partidas de in
vestimentos para o ano 2001 pa
ra tres tramos da Autovía do No
roeste, os que van de Castro ao 
Cereixal. Tamén hai consigna
dos partidas para a Autovía Rías 
Baixas para o 
ano 2000, o que 

berá 215.000 millóns de pese
tas do Fondo de Participación 
dos Ingresos .do Estado (PIE). 
A esta cifra haberia que. unirlle 
39.000 millóns da cesión do 
IRPF e outros 2A.550 millóns 
do fondo de Compensación 
lnterterritorial (FCI). · 

Para o BNG o Governo "non du-
. bida en recorrer a artificios con

tábeis para manter as cantas 
baixo control", apostando por 
unha política de "axustes mc::ine
taristas con total despreocupa
ción polo emprego ·e polos salá-

rios que, no mi
llor dos ·casos, ti-

- can conxelados". demonstra que A 
non estará tam- realidade 
pouco rematada 
até anos despois. 
O investimento 
nas estradas ga
legas sufrirá para 
o ano 1998 unha 
merma do 12% a 
respeito do an-o 

orzamentária 
lévalle a contrária 
~o PP galega 

Asi, son os minis
térios de Traballo 
Asuntos Sociais 
e Agricultura os 
que apresentan ' 
reducións dos 
5,4 e 4 por cento 

anterior. o minis-
tro Rajoi prome-
tera recentemente que o investi
mento nas estradas galegas pa-

. ra o próximo . ano seria de 
50.000 millóns de pesetas, pero 
esta cifra sé' se acada se suma
mos as partidas que se van in
vestir en.Castela-León. 

A prometida autopista Composte
la-Lálí n e a sua continuación en 
Ourense non ten consignada nen
gu nha partida nos orzamentos. 
Tampouco hai partida orzamentá
ria algunha para a xa famosa 
nonnata Autovía do Cantábrico. 

Galiza· castigada 

. Pésie a todo, Fraga lribarne 
afirma que "Galiza sae. benefi-

. ciada" no r'eparto que fai Ma- 1 

drid dos orzamentos. Basea a 
sua afirmación en .que a· aplica
ción do novo sistema orzamen
tário á nosa comunidade rece-

a respeito do 
1997. O BNG. ta
mén critica que a 
política fiscal siga 

a ser regresiva gravando máis 
os gastos de consumo do que 
as rendas é o património e au-

. ·mentando as taxas dos impo·stos 
especiais. 

Tamén o PSdG critica estes or
zamentos. ·Emílio Pérez Toruri
ño, responsábel' de infraestru- . 
turas do Governo de Felipe Gon
zález · considerou· ridículas as ci
fras que o proxecto orzamentá-· 
~io lre asigna ás infraestrutüras 
galegas. Touriño afirmou que "a 
este ritmo as autovías non esta
rán rematadas nen para o ano 
2002, sorprendido _polo pouco 
que se lle asigna a Galiz~ nes
tes orzamentos "en pleno per-io
do eleitoral". Abel Caballero con
clue que este castigo orzamen- . 
tário a Galiza demonstra que 
"Fraga xa non pinta nada en Ma
drid e que ninguén lle fai caso, 
nen aqui nen alá".+ · 

O cadro de persoal de Ence 
iniciou o Luns dia 29 un 
paro de quince dias en 
protesta poi~ ruptura de 
negociacións do convénio 
colectivo, ·coa doble táboa 
salarial como prtncipal 
ponto de desac.ordo coa 
patronal. O paro é o maior 
nos 35 anos de história da 
factoria pontevedresa.• 

O empresários cons6tuen 
con UGT e CCOO 
unha comisión para 
a negociación colec6va 

Representantes da 
Confederación de 
Empresários de Galícia e das 
centrais sindicais UGT e 
CCOO acordaron criar unha 
comisión de seguimento da 
negociación colectiva, 
destinada a "axilizar o 
proceso negociador". A 
comisión estará integrada por 
António Ramilo, Xesus 
Mosquera e Xesus Díaz. + 

CIG·Metal cri~ca a 
desaparición da Axéncia -
lndustrial~do Estado 

Coa última decisión 
91..!Vernamental a rama do 
metal da CIG considera 
confirmadas as sua$ 
análises sobre política 
industrial. "A Axéncia 
Industrial do Estado 
-sinala esta central- foi 
criada hai dous anos e xa 
naquel intre alertamos e 
denunciamos a 
preparación prévia dQ 
sector público industrial": 
Na AIE estaban integradas 
as empresas en proceso de 
reconversión ou 
reestruturación. En Galiza 

- daba cobertura a 7.000 
postos de traballo directos 
das empresas Bazán, .. 
Astano e lmenosa en 
Ferrol, Santa Bárbara na 
Cor.uña e Barreras en 
Vigo.+ . 
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.A Federación de_ Sociedades Galegas na Suíza edita Diáspora en colaboración con A ~osa Terra 

Reclaman má.is estudos sobre a emigraci~n e 
1 • 

critican a · deixadez daS insíitucións 
-<>- x.c. 

A Federación de Sociedades 
Galegas da Suíza, que agrupa 
a once das principais agrupa
cións dos emigrantes na Con
federación Helvética, ven de. 
editar o segundo número do 
seu boletín Diáspora, que rea
lizou desta valta en colabo
ración co semanárió A Nasa ,
Terra. Pa.ra arroupar este no
vo lanzamento da publica
ción organizouse un ciclo de 
conferéncias sobre Galiza, 
unha proxección histórica 
cara o ano 2000, na que in
terviron os historiadores Biei
to Alonso e Luís Obelleiro. 

Küsnacht, Val do Rhin, Xenevra, · 
Zürich e Zug foron os lugares vi
sitados nesta xira, nun encentro · 
que .ambos historiadores califica
ron de "moi satisfactório, porque 
nos permitiu coñecer de cerca 
unha realidade que marca a his
tória de Galiza nos últimos sécu
las". Precisamente apuntar as li
ñas de traballo pendentes no la
bor de investigación sobre o 
éxodo galega foron o centro das 
intervencións de Bieito Alonso. 
Criticou os tópicos sobre a emi
gración galega a América e a 
Europa, "a emigración é sempre · 
un fracaso colectivo, a imposibili
dade dunha nación de alimentar 
aos seus tillos e dé\flle un futuro. 
Coñecer as causas da emigra
ción galega é importante porque 
permitirá poñer os alicerces que 
permitan darlle volta á situación". 

Reivindicou o enorme labor que 
de sempre realizou o asociacio
nismo galega no exterior "na 
emigración naceu a bandeira, o 
himno. Desde, aló chegaron os 
cartos para redimir os foros, er
guer escalas e pagar os profe
sores. Foi Franco o que impediu 
cóntinuar con ese proxecto de 
ensino laico e progresista q!Je 
se fomentaba nas escala$ de 
emigrantes". Na mesma inter
vención criticou a deixadez das 
institucións universitárias á hora 
de fomentar a investigación so
bre a emigración "será porque 

DA 
TEIRA 
ASllALiLiADA 

Despedido 
-por descobrir 
ao xef e entrando 
nunha residéncia 
escolar 
E~ Sada ~n traballador da em
presa de seguridade Sérramar fo i 
vítima dun despido ~o ter descu-

'- . 

ispe a realidade política e as 
complicidades de moitos secto
res económicos e institucio
nais?", perguntouse. 

Pota sua banda Lois Obelleiro fi
xo fincapé na actual coxuntura 
económica de Galiza, "para un 
historiador pode ser atrevido fa
cer unha prospéccción de futuro, 
pero na actualidade enfrontámo
nos a retos de grande importán
ci a, e mesmo podemos talar 
dunha oportunidade histórica 
porque da man do nacionalismo 
pode vir unha grande mudanz~"· 

Obelleiro lembrou outros mo
mentos históricos de espran
za "como o nacido arredor da 
República, cando o Estatuto 
permitia albiscar unha muta
ción no país, . e a própria emi
gración americana asi o ,com
prendeu, enviando a naciona
listas como Suárez Picallo ou 
Alonso Ríos par-a seren depu
tados". 

En Xenevra, ambos historiadores 
saudaron aos m'áis de douscen
tos asistentes á 11 festa da emiso
ra galega Galiza_ Sempre. 

XA:-..: CAHBALLA 

Canta~~~ contigo 
Agora véñennos con que aqui o que non fai deporte é porque non 
quer Que adeinais de terra única é terra de campións, porque "catro 
de eada cinco galegos teñen ao seu carón unha instal-ación deporti
va". Como case sempre os sumatórios de Fraga son falsos. Cando a 
rede de paradores apropriouse-hon só dos qu~ el fixera senón dos an
teriores. Agora fai o mesmo con todo tipo de instalacións cando até 
o último profesor de educación física sabe a miseria de lugares onde 
moios e mozas teñen que facer algun adestramento, e mesmo un ci
dadán calquera sabe que só na pantasia poderá dar unhas pancadas a 
un balón, xogar ao baloncesto ou nadar. Mellorouse, só faltaba!, pe
ro o critério deportivo segue a primar o espectáculo por sobre o ser, 
vício ás xentes: Agora o PP ven de incluir no seu programa "que as 
instalacións escolares se usen por outras entidades fóra do horário 
escolar". Hai xa quince anos, en 1981, incluía o Bloque esta reivin
dicación no seu programa. Nunca é tarde.• 

berto ao seu xefe entrando nos 
edifícios que el vixiaba. O caso 
de Xosé V.H. pódese calificar _de 
máis que peculiar xa que ao' tem
po que denunciou que duas per
soas entraran na residéncia que 

· vixiaba, foi despedido por unha 
delas, o xerente da empresa de 
seguridade. O feíto tivo lugar na 
madrugada do 29 de Agosto. Du
rante un mes o comité de empre
sa de Serramar tentou arranxar o 
despido pero a rotundidade am_o
sada polo xerente Carlos S. F. fi, 
xo que a CIG, central que ten 
maior representación · na empre
sa, · denunciara publicamente o 
suceso. A matriz da empresa de 
seguridade Serramar, en Cadiz, 
xa anunciou a sua intención de -
readmitir ao despedido e chamar 
á atención do xerente na Galiza. 

X.V.H . leva oito anos traba, ' 

lland~ como garda de segurida
de na .residéncia O Mosteírón de 
Sacla. Ali residen durante o 
-curso escolares dependentes do 
Instituto Social da Mariñ-a. Na 
madrugada do 29 de Agosto 
ainda non chegaran os residen
tes ainda que eran vísperas dos 
exames de Setembro. 

O vixiante, cufi contrato de 
servizo e que xa estivo contra
tado por duas empresas encarre
gadas da seguridade do coléxio 
anteriormente, veu perto das 
cinco da mañá como duas per
soas saltaban o . valado da finca 
e entraban. Pouco despois _as 
duas persoas entraban por unha 
das fiestras. Na finca do Mostei
rón. hai vários edifícios é o gar
da meteuse nun 'deles desde o 
que t~ lefoneou por unh~ liña 
interna ás instalacións nas que 

Bieito Alonso e Luís Obelleiro 
durante a intervención en Zürich 
presentando a revista Diá1pora. 

Denúncian 
manipulacións do PP 

Durante unha das charlas en 
Zúrich os asistentes denuncia
ron a circutar que a revista "Es
paña Exterior" está enviando 
masivamente,. para promover o 
voto a favor do PP. O xornal 
está'dirixido por Francisco Gó
mez-Soto, que asina o escrito e 
promove unha "suscripción es
pecial para afiliados ao Partido 
Popular no exterior" amparán -:
dose que na sua presentación 
estarian presentes ministros e 

- altos cargos do partido gover
nante. 

A mesma circular explícase a si 
mesma "España Exterior mar
couse un obxectivo concreto : 
concienciar o decisivo voto da 
emigración". Segundo os datos 
que fornecen de 850.000 poten
ciais votantes hoxe e 1 .400.000 

- no ano 1999, "unha cantidade 
tan importante pode provocar ou 
afianzar unha maioria absoluta 
para governar a España". 

Na mesma liña que a carta dirixi
da por Fraga aos emigrantes a 
circular de España Exterior que 
pretende fomentar noves suscrip
tores, finaliza cun sorprendente 
chamado: "o vindeiro 19 de Outu
bro celébranse eleicións ao Par
lamento de Galiza e ternos aínda 

supuña que se atopaban os dous 
homes. Estes colleron o teléfo
no e o vixiante advertiuHes que 
xa tiña chamado á Gardá Civil. 
Foi entón cando se identifica
ron e tamén cando o xerente 
anunciou o despido. Despois de 
un mes, no acto de conciliación 
do dia 29 ·de Setembro, o xe
rente mantivo a decisión. 

Desde a CIG non aven turan 
qu~ a causa da entra~a do xe
rente na finca estea relacionada 
coa afiliación sindical do traba
llador . N inguén sabe porque as 
duas persoas saltaron o -v~lado. 
A delegación galega da empresa 
Serramar está en Monforte e 
emprega en todo o Estado a 

. perto de 700 persoas . Ao ente-
rarse da denúncia pública da 
CIG, comunicaron que o traba
llador estaba readmitido. • 

2 DE O UTUBRO DE 1997 

Abre unha oficina 
de meio ·ambiente 
en Ourense 

Da colaboración entre o grupo 
ecoloxista O Brote e a Casa da 
Xuventude de Ourense nasce 
a Oficina de Información Meio
ambiental. Os promotores de 
Otima non só queren limitarse 
a tramitar denúncias senón ta
mén a resolver dúbidas sobre 
delitos e grupos ecoloxistas, 
como organizar acampadas, 
onde atapar libros, cales son 
as últimas notícias sobre eco
loxia etc. Esta oficina comeza 
abrindo catre horas diárias, de 
once a unha pala mañán e de 
catro e media a seis e media 
pala tarde. As intencións son 
chegar a.solucións para as 
propostas que se formulen e 
dar a coñecer as actividades 
que ofertan as distintas organi
zacións meioambientais. • 

Un profesor de Educación 
Física apresenta un 
contencioso contra a Xunta 
por 150.000 pesetas 

Antonio Piñeiro, profesor de 
Educación Física no instituto 
de bacharelato da Guia, en 
Vigo, ven de apresentar un 
recurso contencioso
administrativo para reclamar 
150.000 pesetas de subven
ción. Este profesor reclamara 
unha subvención que cubrira 
matrícula e viaxe para asisitir 
ao Congreso Panamericano 
de Educación-Física O 
desenvolvemento do nena, 
fundamento do desenvolve
mento do ser humano, que 
se levou a cabo no mes de 
Xullo en Ecuador. Piñeiro leu 
duas ponéncias e impartiu 
un taller en Ecuador. A nega
tiva que recebeu da inspec
ción educativa de 
Pontevedra baseabase en 
que as axudas só se outorga
ban a profesores de idiomas 
e que encontros como o de 
Ecuador celébrábanse máis 
perto. António Piñeiro pede 
un baremo á hora de conce
der axudas para que non 
queden en mans de
decisións arbitrárias. • 

A alpinista Chus Lago 
sube ao Cho Oyu 
de 8.200 metros 

A escaladora Chus Lago, do 
Clube Montañeiros Celtas, su
biu o Venres 26 de Setembr9 
ao cúmio do Cho Oyu, un mon

te que mide 
8.201 metros e 
se atopa na 
cordilleira do 
Himalaya. É 
unha das ca
torce 
montañas que 
meden máis 
de oito mil me

tros no mundo e que tamén 
quer¡en escalar este ano ·as 
irmáns Martínez Novas do Po
rriño. Chus Lago é a primeira 
muller galega que alcanza un 
pico tan alto, comezando a_sua 
aventura a primeiros de Agosto 
en solitário. Xa no periodo de 
aclimatación subira ao campo 
base do Everest e ao monte 



PENí'NSULÁ 
2 DE OUTUBRO DE 1997 ANOSATERRA 

A ONU non se pronunciou en apoio da dispersión dos presos 

·A proposta lexislativa de reforma dO Códigó ·_Penal 
rebaixarase ao seu paso polo Parlamenté> · · 
~ x.c. 

Na reunión do Pacto de Madrid 
decidiuse que as propostas de 
reforma do código penal, surxi
das desde o governo despois 
xa do asesinato do concellal 
do PP Miguel Ángel Blanco, 
deberán ser revisadas á bai
xa no seu trámite nas Cortes. 

Á Ministra de Xustiza non lle 
gustan as medidas propostas , 
porque lle parecen moles e que
reria máis mán dura. En aras a 
manter o consenso Interior tivo 
que rebaixar as suas preten
sións de cárcere para unha 
manchea de supostos, pero 
mantivo as propostas referidas 
ás contramanifestacións que 
son duramente castigadas con 
multas e prisión, que alguns gru
pos poñen en tea de xuizo pola 
posibilidade dun uso abusivo. 

A proposta cuestionada formula 
que "os que impidan o lexítimo 
exercicio das liberdades de reu
nión ou manifestación, ou pertur
baren gravemente o desenvol
vemento dunha reunión ou ma
nifestación lícita serán castiga
dos con prisión de dous a tres 
anos ou multa que poderia che
gar aos 36 millóns de pesetas". 
O BNG considera qüe se debe 

Jaime Mayor Oreja, minislTo de Interior. 

mellorar a redación do apartado 
5 do artigo 514 do Código "co 
fin de garantir que non exista in-

seguridade xurídica nos aspec
tos referidos ao dereito de mani
fesfación e reunión, na defensa 
de ideas e intereses sociais". 

A xuizo da,. organización na
cionalistá a reforma acordada 
na reunión do 30 de Setembro 
"non é a c;ie Xullo, senón unha 
máis reducida e constituciónal
mente aceitábel". 

Non houbo ácordo da ONU 

Unha filtración de Interior levou 
a titulares a semana pasada 
que a ONU tiña rexeüado unha 
demanda apresentada- pol~i'
Asociación para a Prevención 

: .• J 

M. VEIGA 

da Tortura, contra a dispersión 
de presos da ETA. Sen embar
go este rexeitamento non se 
produdu segundo un portavoz 
da Comisión de Dereitos Huma
nos do organismQ .internacional 
con sede-en Xenevra. 

John Mills expl[coü c:¡ue non sé 
. podía ter~1:>r.0ducidq ése apoio á 
política dé disper.sióh:ch gover- · 
no, toda-ve? que non puidó-ainda 
ser trafada nas reuhiói1~._ánúais 
que se cel~t;>r:aron)m Abril ; nen 

- tampouco-. foi -quén -de -explica,r 
cal é o trámite en camiño PC?rgue~_. 
a tendéncia deste orga.nisfno_ é .
gardar á 'éonfideñdalidade du~;, . 
rante toda a tramitación.+ . - -

• ~ I 

Cada vez máis petto da:P~fia de-~orte 
Parece ~omprensíbel que a viuva dun garda éivil 
asasinado rec:;entemente por ET A declare ao coñe, 
cer a marte de dous terroristas nun tiroteo que lle 
parece "fantástico". O que non resulta tan fácil de 
entender, é que o ministro do Interior .califíque de 
éxito o suceso. Desde'-Jnha perspectiva democrática 
e ao amparo da lei, unha operación policial ben feita 
é aquela que remata coa detención dos delincuentes 
e a sua post.a a disposición da autoridade xudicial. 

Esta é a c~n~id~ración ¿~ _todas~· derñaiÚo~as' pblí--- . 
ticas qué. lc;mbai:on a actuación .da Garqa Civil, pero 
lamentaron as mortes. Mayor Oreja, arrastrado polo 
ambiente dos tiltimos-meses', .ten propensión a saltar 
a raia que separa un .réxime democrático daqµel qu€ 

. non o é. Con posturas asl, o PP está máis perto cada 
dia da lóxica da pena de morte. Esquecen os que_ asi 
pensan que dos réditos políticos dos fusilamentos do 
27 de Setembro de 1975 viviu ET A rrioitos anos.+ 

• J -

Po{a súa posición ~eo-
gráfica, Cuba é un desti
no turístico por e;rr,efen
cia e ponte natura{ entre 
as .9lméricas e 'Europa .. 
'Brindar a posibi{ü{ade 
áe tras{aáarse a outros 
punta5 ~ fl,~~ . 

~ ' . 
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Ansón compra Villa Giralda 
Luis Maria Ansón, ex-director 
de_ ABC, negócia en Estoril a 
compra da quinta Villa Giralda, 
que durante o franquismo tora 
residéncia de Juari de Barbón 

. ca obxe.cio de convertila nun 
museo dos anos de exílio 
~oluntário da Monarquía. Villa 
Giralda foi centro de peregrina
ción dos monárquicos que re
clamaban a restauración na 
persoa do pai do actual rei 
Juan Carlos, nomeadamente 
Pe_m~n, Satrústegui, Sainz Ro
dríguez e o próprio Ansón, que 
tora, con 22 anos, secretário do 
Consello Privado do sucesor 
de Alfonso·x111. 

Como representante do Grupo 
Televisa, .integrado dentro de 
plataforma Vía Digital promo
vida polo governo Aznar, An
són é protagonista sobrancei
ro da guerra das lrcéncias da 
televisrón dixital. • 

Acto repubUca~o ao . _ 
témpo da vodá da infanfu· 

O Venres·3 de Outubro no 
barcelonés báirro de Gracia,: 

' ierá 1ugar=µn acto político dé 
afir!TI~clón _republicana orga-' 
nizádo-por Esquerra Republi
cana de Catalunya no que .: ·· 
participarán d~stacados diri= 
xentes· desta for~. O acto 
coincide coa celebración da 
voda de Cristina Barbón, filla 
do rei Juan-carios l. Os orga
nizadores sinalan que "a 
convocatória non vai contra 
ninguén, que .é de afirmación 
republicana".+-

-1 Vó en Cubana de 
Aviación: Santiago de 
Compostela - La Habana -
Santiago de Compostela. 

-1 Inclue 6.noites no Hotel 
Vedado de La Habana en cuarto 
doble e almorzo, e traslados ao 
aeroporto de La Hab$1Ila 

~ Safda: 11 de Octubre ás 

12, 30 de Santiago d_e C. 
Regreso: 17 De Octubre 
desde La Habana. 

-1 Vó en Cubana de 
Aviación: Santiago de 
Compostela - La_ Habana -
Santiago de Compostela. 

-1 lnclue lO noites no Hotel 
Vedado de La Habana e.3 
noites no Hoiel Los Caneyes 
de Santa Clara en cuarto 
doble e almorzo, e traslados 

ao aeroporto de Lá Habana. 
-1 Saída: 11 de Octubre ás 
12, 30 de Santiago de C. 
Regreso: 21 De Octubre 
desde La Habana. 
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O trinta cabodano do seu asasinato reavivá-a rnemória das vítimas das ditaduras latinoamericanas 
- ~ • - 1 : -

O ·achádego dos.re_stos do-:Che 
··anima á b.usca de desaparécidos en Bolivia 

-0- ÁFRICA LÓPEZ /LA PAZ 

Cando se comemora o trinta 
aniversário do asasinato de 
Ernesto Che Guevara, o achá
dego -d'os seus 'restos está a 
dar pulo en Bolívia á apertura 
de novas investigacións sobre 
casos de políticos desapareci
dos baixo rexímenes ditato
riais. O festival q_ue neste mes 
de Outubro se vai celebrar en 
Vallegrande en-lembranza do 
revolucionário -latinoamerica
no servirá tamén para avivar 
a memória e rexeitar o silén
cio que ainda se mantén so
bre a represión. Un d~s ca-: 
sos máis polémicos é o do lí
der socialista boliviano asa
sinado Marcelo Quiroga San
ta Cruz, activista ·contra a re
presión militar que foi quen 
de levar a xuízo aos ditado
res René Barrientos e Banzer. 

_ Ernest;; Guevara f~i capturado polo exér:cit~ boli,~fono -despois do combaté da Que· 
br~da del Yuro, o. 8 ·de Outubro· de 1967,_ e as~sinado ao dia seguinte. Poucos días 
despois de coñecerse a noticia da ca.ida· do Che en Bolivia, o 18 de Outubro, tivo lugar 
na Praza da Revolucié!n, en La l::labana, unha vefada de homenaxe e lembranza do 
guerrilleiro, na que participaron centos de milleiros de cu~nos. No discurso deste acto 

. Fidel dixo: "Se queremos expresar como desexamos que sexan os nasos fillos, debe-

cendente, chegando mesmo a di
cer que non lle importaria que se 
ampliasen os rastrexos a desapa
ricións acontecidas durante o seu 
governo, de carácter ditatorial, 
entre o 71 e 78. Provocando a in
dignación dos tillos, mesmo che
gou a declararse "amigo" de Mar
celo. Diversas va.ces do actual 
governo de Banzer advertiron en 
várias ocasións -publicamente
que pedir xuízo para os asasinos 
de Marcelo Quiroga ten riscos xa 
que se abriría unha comporta pa
ra a revisión da senténcia do no
meado "xuízo do século" (contra 
a ditadura de García Meza) que 
rematou coa condea a 30 anos 
de prisión para García Meza, en
tre outras. 

O asasinato de Marcelo Quiro
ga, ao igual que o do sindicalis
ta Gualberto Vega e.o xoven de
putado Carlos Flores, aconteceu 
o mesmo día do golpe de Garcia 
Meza no 1980, cando case ao 
final da reunión de urxéncia da 
Comisión para a defensa da De
rnocrácia, un fato de páramilita
res asaltou o local no que esti
veran reunidos os antigolpistas, 
matando i::io momento a Gual
berto Vega, e algo despois aos 
outros dous. Os familiares de 
Marcelo non están de acordo 
cos procedemento~ da actual 
Comisión d~ investigación, á 
que acusan de encobrimento. 

~utros desaparecidos 

Aínda que o caso quemáis reso
áncia está a ter' é o de Marcelo 
Quiroga, non se trata dun asunto 
illado. A família de Carlos Flores 
Bedregal tamén solicitou a princí-

Até hai poucos meses ignorába
se o que acontecera cos restos 
do Che, capturado e asasinado 
na povoación de La Higuera, en 
1967 -por or-de do dictador René 
Barrientos que estaba apoiado 
pala CIA- cando levaba vários 
meses neste pais andino nun 
grupo guerrilleiro. A raíz das de
claracións hai uns anos dun mili
tar boliviano nas que indicaba o 
posíbel lugar de aterrramento dos 
restos do lexendário comandán
te, comezaron os rabuñazos á te
rra de diversos grupps de estudo·
sos para ver de atopal_os. Pasa
dos uns meses encontráronSé 
ósos dalguns guerriileiros, pero 
do Che nen rastro. Foi un grupo 
de cubanos e arxentinos o que, 
aplicándose a n.ovos rastrexos, 
con dados e hipóteses máis rigo
rosas, levaron o seu empeño até 
o fin . As suas pesquisas comeza
ron en Maio na zona de Valle-

mos dícer con todo o corazón de vementes revolucionários: Que sexan coma o Che!" 
- pios de Setembro que se amplia

do en gran medida por familia- _ se a búsqueda aos seus restos, 
res de Marcelo, porque ambos correron a mesma 

do carismático dirixente. s,ocia
lista b·oliviano Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, asasinado baixo o 
réxirrie dictatoral de García Me
za (1980-81) reclamasen máis 
unha vez indagacións sobre. os 
seus- restos. Familiares e ou
tros interesados en non esque
cer a história recen-te boliviána 
demandan que se busquen ta
mén os autores materiais da 
marte, sina)ando que non abon
da con que alguns responsá
beis políticos do crime estean 
no cárcere (García Meza, o seu 
ministro do Interior Arce Gómez 
e outros) a resultas do xuizo de 
responsabilidades contra ·a dic
tadura garciamecista, impulsa-

. grande e foron seguidas con 
grande expectación internacional. 
As declaracións do militar bolivia
no Gary Prado, qu,e participou na 
captura do Che, manifestando 
que o seu carpo fara queimado, 
xogaron ao despiste na busca. 
Coidase que é posíbel que se de
se orde de incineración pero ta
mén se sabia que non houbera 
tempo suficiente para queimar to
do o carpo. Despois dalgúns me
ses de investigacíóns atopáronse 
sete cadáveres nunha fosa e tras 
as verificacións oportunas, un de
les resultou ser o do Che. 

Froito' destas peticións foi a deci
sión de formar unha comisión gu-

.· vernamental de investigación, xa 
no_ mesmo mes de Xullo, por or
de do ainda presidente Gonzalo 
Sánchez de Lazada (o novo pre
s i o ente elixido daquela, Hugo 
Banzer, ainda non tomara pose
sión). Cando isto ocorreu estaba 
no ar o interrogé;lnte de cómo rea
cionaria Banzer ante este asunto 
unha. vez no ¡;>oder, xá que tiran
do dos tíos poden saír á luz da
dos que o implican. Sen embar
go, de xeito contrário ao espera~ 
do, Banzer amosouse condes-

sorte. Asemade, a Asociación de 
Desaparecidos repetidamente 
reclama que se extendan as in
vestigacións ás cruentas ditadu
ras de Natush e García Meza e 
da de Banzer e, de forma indivi
dual, bastantes familiares inciden 
nas mesmas demandas. Son ví
ti mas dunha história repleta de 

· go'lpes de estado, resultados 
electorais non respeitados, asa
sinatos misteriosos ou descara- . 
dos de políticos, de universitários 
e de sindicalistas, masacres im
punes sobre a povoación (espe
cialmente de Localidades minei
ras) e un múltiple etcétera.• , 

Mália que· os viciños do lugar pe
di sen que os deixasen onde 
apareceron co fin de que se 
construise un mausoleo-museo 
do Che, os seus restos foron 

Noventa inil desaparecidos en Latinoamérica 
trasladados a Caba, a tempo pa- A preocupación polos abusos 
ra a festiyidade da Revolución e de poder non é de data recente 
a festa da mocidade. No entan- en Bolívia, -aínda que nestes 
to, en Vallegrande vaise celebrar momentos estea éobrando un 
por todo p alto o 306 arilversátio • relativo auxe. Así, a Asofamd, 
da marte de Ernesto Guevara, "· Asociación de Fam;fiares de De-

- para o cal xa se ten confirmada tidos Desaparecidos e Mártires 
a asisténcia a un gra~de festival ,· pola Liberapión, ten o seu pri-
para este comezo de Ou1ubró, -· · meiro Xerme no ano 70 -tras as 
de lnti lllimani, Fito Páez, Víctor ditaduras de Barrientos e Ovan-
Heredia, Teresa Parodi, León do- e operou brevemente ·nos 
Ciieco e. Vicenté Feliú. poucos interlúdios democráticos 

entre ditadur.a e ditadura até 
Máis restos 11perdidos" q\..le, do 82 en adiante, poido 

funcjonar e desenvolverse de 
A culminación destas investiga- forma máis ampla e sistemática. 
ci-óns incitou a que familiare-s - -Axiña-adquiriu personalidade 

xurídica e afiliouse á Federación 
Latinoamericana de Familiares 
de Detidos, Desaparecdos e 
Mártires pola tiberacón, com-
'partindo os seus obxectivos de 
rescatar con vida ás vítimas da 
desaparición forzada, de investi
gar todos os casos procurando 
xulgar aos responsábeis e de 
promover normas xurídicas na
cionais e internacionais que evi
ten a impunidade e servan de 
prevención a este delito. 

Segu_ndo datos desta últim'a 
F~deración, estímase que en 
Latinoamérica hai máis de 

90.000 persoas desaparecidas. 
Nesta rexión do mundo a desa
parición forzada comezou a ser 
empregada como forma de re
presión política nos anos se~ 
senta, especialmente en Haití e 
Guatemala, e posteriormente, 
na década dos setenta, e con 
resultados xa sistematizados, ~ 
aplicouse con grande intensida
de nos países do Cono Sur. A 
ditadura de García Meza, unha 
das máis sanguiñenta de Bolí- '. 
via, estivo asesoré;lda directa- · 
mente polo nazi Klaus Altmann 
Barbie e recibíu considerábel 
apoio da Arxentina de Videla. 
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-O Papa non ·se reunirá 
cos Sem Yerra brasileiros 

O arcebispo de Rio de Jariei
ro, Gardenal Eugénio de 
Sales, rexeitou a petición do 
Movimento dos Sem T erra 
(MST) para reunirse co Papa 
durante a sua visita ao Brasil, 
entre o 2 e o 5 de Outubro. O 
motivo aducido para denegar 
a xuntanza é triple. Aléganse 
as "estrictas limitacións do 
programa" do pontífice, "o ca
rácter non nacional da visita" 
e o "coidado para non criar 
precedentes". Sobre a negati
va, un dos membros da direc
ción nacional do MST, Gilmar 
Mauro, dixo que "se fose un 
veto político seria moí lamen
tábel". O temor a un veto polí
tico estaría xustificado, xa que 
De Sales representa o conser
vadurismo no clero brasileiro. 
O MST solicitara a audiéncia 
con Wojtíla para agradecerlle 
o seu empeño "a prol dos tra
balladores rurais" e para pedir 
a sua bendición.• 

Os suizos aproban que o · 
governo distribua heroina 
aos toxicómanos 

O pasado Domingo 28 Suiza 
aprobou en referendo a polí
tica de distribución de 
heroína aos toxicómanos 
baixo control médico. A ini
ciativa Mozos sen droga, 
que reclamaba un cámbio 
na política do Governo en 
canto a programas de 
desintoxicación e defendía 
a abstinéncia como único 
sistema para axuc;tar a supe
rar a dependéncia, foi rexei
tada pQr un 70% da povoa
ción. Actualmente o gover
no suízo segue unha políti
ca baseada na prevención, 
na terápia de axuda, na 
redución de riscos mediante 
a aportación aos toxicóma
nos dunha asisténcia espe
cífica e na represión co ob
xecto de desmantelar o trá
fego de drogas.• 

Kabila afirma que 
as poténcias conspiran 
contra o Congo 

O governo da República 
Democrática do Congo 

• (RDC), antigo Zaire, acusou á 
Unión Europea de constantes 
inxeréncias nos asuntos inter
nos do país baixo pretextos 
humani.tários. A UE pedíralle 
ao governo da RDC que lle 
permitise á ONU investigar as 

matanzas de. 
refuxiados 
ruandeses de 
étnia hútu. As 
masacres fo
ran presunta
mente come
tidas por tút
sis ruandeses 

, alistados no 
· exército da 

Laurent Kabila. . RDC. A UE 
advertiu que a cooperación 
coa RDC dependerá d(\ 
respeito aos direitos 
humanos. O governo de Lau
rent Kabila' contempl'a e~ de, 
claración como "unha chanta- ' 
xe e unha morbosa perfídia .---
dos ocidentais que nos 
queren dar leicións".+ 
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MAis RÁPIDO. MAis CÓMODO. MAis ·ADI-ANTADO ... PAGou A PENA AGARDAR POR TI. 

XA POD ES SUBIR Ó TRD E DESCUBRIR TÓDALAS VANTAXES QUE SÓ CHE PO!JE OFRECE.R UN TRtN DE ÚLTIMA 

XERACIÓN. XA PODES CHEGAR A TEMPO E_ MÁIS RÁPIDO CA - NUNCA Ó TEU DESTINO. XA PODES VIAXAR. 

COMODAMENTE SENTADO, COA TÚA PRAZA RESERVADA DE ANTEMÁN. XA PODES ESCOLLER HORARIO, POLA AMPLA 

F R E c u E N c I A Do s. 3 8 T R E N s o u E c o B R E N o c o R R E Do R A. e o R u Ñ A - V I G o . X A p o D E s D E s F R u TA R 

~IAXANDO, CADA DÍA. 

PoR FIN. vELAouí TE-Lo TEu TREN. o Noso TREN.'· REXIONAIS RENFE. IMos· ·A MAIS ·. -

-~REXlciNAIS 
~RENFE 
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}:. /t. . ,¿,'_:_/1rl'/' Nega ser neto 
de Castelao · 

¡ 

En Malpiccl En coñecemento da publicaci.ón 
que se efectua en "Galiza-A Nasa 

·nenas e grandes Terra'"do dia 25 do actual, nº 797, 
páx. 7, cómpreme comunicarlle 

falan galega. que fun totalmente alleo ao ven-
cella que erroneamente se me fai . 

Mesmo as coa figura de Alfonso D.R. Gaste-
lao, no nº 3 da revista "Ibero 

señoras News", de Xullo de 1997, páx. 86. 

emperifolladas De ali , que enterado do artigo ci-
tado, cursei< ao SF. Director don 

no café. O Francisco J. Fernández Cid, me-

coméreio diante fax do día 6 do actual [Se-
tembro), a n.ot.;:i. que _lle estou a re-

. mitir a vostede, Aprov~Jto . para ·~ anúncia en reafirmarlle que .en nengun acto 

galega ó aluguer da miña vida invoquei o carácter 
que menc;iona a citada revista, 

de videos·. A sinxelamente porgue ·narí é certo. 

maioria vota á Por último, a publicación da súa 

RomaL 
- digna tJire.cción ·contén expre-

sións extremadamente duras 
cara á miña persoa, que respei-
tosamente estimo non merecer, 
polo meu labor, que é o de moi-
tos galegas-que vivimos nesta · 
grande ·terra. 

Convencido que se ríos coñecé
semos· isa non ocorriría, polo que 
espero que algun dia poida ser e 

" entretanto., saúdoo coa meirande 

-E¡, vilas como a '.·· 
citada, o galega 
é maioritário con 
moito. Os 
cativos son 
monolíngües. 
Pero a maioria 
dos profesores 
de Primária son 
de fora, viv~n na 
cidade e dan as 
c.lases en 
castelán. Coma 
se o tempo non · 
pasara. 

As casas de- " 
Malpica teñen · 
_cinco_ pisos 
(nove pola tac.e 
da praia)~ Para 
iso botaron (con 
b) .ao Bloque da 
~lcaldia. Agora a 
maioria están 

consideración e respeito. • 

XesE M. CASTELAO BRAGAÑA~ 
(BUENOS AIRES) 

Lembrars.e 
de Álvarez 
A miña carta é para referirme á 
empresa onde traballo, A!varez. 
Sei que, nalgún intre, chegará a 
sensibilidade dalgunhas perso
as, que dentro da súa mente ha
berá algún extrano sentimento, -
que, ainda que non queiran, lles 
sexa alleo. Levo na empresa 
desde o ano 1971, 26 anos. -Ou
tros levan máis. 

Álvarez, é unha das empresas 
que máis xente acolleu baixo o 
seu teito. Chegamos a ser 5.000 
e pico de traballadores. A cidade 
de Vigo sabeo·, pero é bó relem-

- bralo. Quera suliñar que, d~spois 
de Citroen Hispánia, nós; sf>mos · 
os segundos. Pois ben, agora, 
somos 900 (máis ou menos):_ 

Inda que somos poucos, seguí-· 
mos senda, dentro de Europa, a 
mellar fábrica en porcelana fina e 
vidro. Agora, seguimos facen~o 
fermosas vaixelas onde, o traba
llador-a coa súa sabéduría e as 
súas mans, segue a tradición 
dos grandes alfareiros. Aqueles 
que, Rintaban a man fermosos 

· xarróns con unha sensibilidade 
mesmo de grand.es mestres. 

. · Nestes intres, seguimos a tradi
ción. Adornamos as mellares ca
sas (por así decilo) nas fermosas · 
noites do nada!, ríos días máis 

--
= ~':.-= -=-

<{7 minerais ~ ouri_ves • 

MINERAIS, FÓSSEIS, CONCHAS, GEMAS 
COLECCIONISMO DA NATUREZA 

Rua do Vilor, 29 • Telf. (981) 58 28 33 • Compostela 
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PÉREZ!! 
QUE ME SUBAN UN CAFÉ, 

UNHA ASPIRINA E UN VÁLIUM. 
E QUE ME POÑAN O 

BARÓMETRO A VER SE 
CHEGOA 38 

importantes das nosas vidas. 

Agora, queren_ tacemos desapa
recer. Roiaf China, nestes in
tres, está durmindo un sono ... 
As súas má-
quinas están 
paradas, non 

~~~~ ~1 f~n~~~ As pombiñas 
se unhas ás deberían 
out ras. As arrincárlle os 
pombiñas son 
t e s t e m u ñ a ollos a quen 
desta desfei- puxo as 
ta. Elas debe-
rían arrincár- _máquinas neste 
lle O$· 01105 ª · sono profundo. 
quen puxo as 
m á q u i n a s Ai! Señor 
neste sano Director, se 
prefurJdo. Ai ! _ .. 
Señor Dire.c- tarasen as 
t~r, $e_falasen . ed 1 ª~- p_ar~de·s .... ! pa~ es .... 

. É a' definitiva, 
d in ,_ a 1 g ú ri s . , 
Que pasará connoscó? En que . 
re.matará esta empresa? Des
pertemos cidadáns e povo de . 
Vigo! ou é que, con raña-ceas e 
chalés a nasa xuventude terá 
dabondÓ postas de traballo? En
tre todos despertém·os. a empre
s.a! Chámannos tolos aos que 
pensamos desta maneira. Voste
de, que pensa señor Director? 

Desde aquí, pregámoslle aos 
señor~s do comité nos infor
men. Que fixeron e tan os res- , 
ponsábeis do Concello? Antes 
da sfra ch.egada ao poder, ate
recen o oi.Jro e o mauro e des
pois ... ! Todo queda en nada! o 
poder cégalle os olios! 

Só veñen a facer ~ visita para 
recol"ler os votos que lago no 
cumpren.+ 

GUADALUPE NOVELLE PÉREZ 
(PORRIÑO) 

Erros de expressom 
-É pena que cartas , como esta, 
que tentam chamar a aten<;om 
para erras de expresom cometi
dos polos redactores nas p~ginas 
de A Nosa Terra sejam muito 
raras. É pena porque, nom senda 
estas deficiencias linguísticas in
frequentes em periódicos redigi
dos em códigos mais normaliza
dos que o nosso, muito mais co
muns tendem a ser num idioma 
minorc~do como o galega-portu
gués da Galiza e, sobretudo, 
quando os redactores e revisores 
demonstram ainda ter tam pouca 
sensibilidade e rigor no manejo 
da sua ferramenta de trabalho 
como os d'A Nosa Terra . . 

Com efeito, a título de exemplo, 
repare-se na redacgom de dous 
cabec_;:alhos aparecidos neste 

· ano nas páginas do periódico, 
que ilustram muito bem duas ca
tegorías de vício linguístico infe
lizmente recorrentes. O primeiro 

·corresponde a primeira página(!) 
do 6 de Margo P-assado e reza: 
"A reforma laboral devolve as 
mulleres a casa". Obviando o la
·mentável facto de o enunciado 
aparecer escrito com ortografía 
espanhola, observe-se que o seu 
sentido entra em contradic;om 
com a ·mensagem da correspon
dente notícia, dado que a valori
zagom ·da reforma laboral que 
quer transmitir o jornalista é ne
gativa (a reforma laboral, ao fa
vorecer os contratos precários e 
o desemprego, confina as mul
heres na casa), e o título parece 
exprimir umha . circunstancia po
sitiva, por exemplo, que a refor
ma reintegra as mulheres a pro
pri edade (ou ·O desfrute, ou o 
conforto) da casa. Aqui aconte
ceu, como aliás em muitas ou
tras ocasi6es nas r;>áginas d' A 
Nosa Terra, que se utilizou inde
vidamente a preposigom a para 
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introduzir o objecto directo , por 
influencia 'do espanhol, com o 
que aquele se tornou objecto in
directo. Mas, como é conhecido, 
excepto nos raros casos que se 
podem prestar a ambiguidade, 
em galega nunca se antep6e 
preposic_;:om algumha ao objecto 
directo ("devolve as mulheres a 

. casa" serja; portanto, a formu
lagom correcta). 

A segunda categoría de erro que 
quera denunciar campa no ca
begalho da noticia aparecida na 
página 8 do recente número do 
25 de Setembro (cuja leitura prin
cipalmente instigou esta carta): 
"O contrato galega dos mancon
tros suprime a devolución de car
tas aos clientes ". O que aqui 
mais fere a sensibilidade é o de
gradante uso das vozes vulgares 
mancontro e cartas, em vez das 
nom marcadas, esperáveis na lin
guagem jornalística, telefone ce
lular e dinheiro 
(mancontro , 
além de vul -
gar, apresen
ta , na sua 
constituigom, o 
labéu sintácti
co do espan
ho l; telefone 
celular é, natu
ral e economi
cam en te , o 
termo usual no 
galega-portu-
gués de Portu-

Em galego 
nunca se 
antepóe 
preposi~om 
algumhaao 
objecto directo. 

gal) . Se, pola via do plebeísmo e 
da ignorancia da diferenciagom 
de registros, nós próprios reduzi
mos o idioma galega a um sáfaro 
linguajar tabernário, como pode
mos esperar que a Telefónica ou 
qualquer outra instituigom fora
nea vaiam reconhecer os nossos 
direitos linguísticos? • 

JORGE L UAZES DO P A<;O 
(VIGO) 

700 Ensinantes 
despedidos 
no ensino público 
Todo vai ben . Novo curso esco
lar. Un ano máis a Consellería 
de Educación dita nos meios de 
comunicación: "absoluta norma~ 
lidade no comezo do curso". A 
prensa recolle ao ditado. No pa
sado curso foron máis de 300. 
Non pasou nada. 

Este ano uns· 700. Tampouco 
pasa nada. Son PNNs? Son tra
balladores/as do ensino público, 
desde hai moitos anos -algúns 
até 15 anos-. Tiveron oposi
cións para aprobar? A solución 
este curso consistiu en""!)QO pra
zas, para un colectivo de máis 
de 2.000 PNNs. 

Moi ben, hai que loitar, e loitou
se; contra a Consellería, contra 
o Partido Popular. Son os inimi
gos; os causantes da desfeita 
do público en favor do ensino 
privado, e a causa de todos os 
males_ que xa coñecedes. 

Pero non abondou. Aos PNNs en
cirráronlles os parados; nestes 
tempos o traballador en precário 
ven senda o culpábel do paro. 
Houbo que loitar contra os traido
res, asinantes de acordos ás aga
chadas, os de sempre, con eles 
xa contabamo9, CCOO, UGT, 

· AMPE. .. Até cos compañeiros tí
vemos que pelexar. Na CIG non 
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tanto en inverno 
como en verán. 
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E normal que os alcaldes vaian ás procesións? 

Xoan Xosé Asunción Xoan António Vicente Conceición 

Dependente Ama de casa Estudante Dependente Ama de casa 

É normal que os alcaldes Cada un fai o que quere; Paréceme ben polos al- Tanto me ten, éme indi- Penso que é normal que 
vaian ás procesións reli- o que é crente vai ás pro- caldes se queren ir ás ferente se un alcalde vai a vaian, é unha boa imaxe 
xiosas, eu son partidário cesións e o que non é procesións, sexan ou non unha procesión ou se non que dan os al~aldes can-

Un encarga~o 
·de MZ-OV faille 
unha confidéncia 
ao· traballador: 
"Co_n que non 
gañe o PP, 
quédámonos 
sen trabal lo". As 

porque empre son un crente non vai senon ·crentes. Cando van e vai, é cousa del, 'non mi-
exemplo para o povo. Vai quer. Alguns alcaldes non son crentes é porque ña. De todos xeitos; se 
o católico; se o alca lde non son crentes e van o toman como ir a unha non spn creentes, non en-

do van á unha procesión, 
mália que se caefra é un. 
pouco hipócrita que 

obras do tunel 
da Cañiza están 
p~radas, pero é 

: porque se 
1. acabaron .os 
1 cartas do 

non é católico non estou por cumprir, porque pen- celebración dalgo, pero tendo moi ben para que vaian se non son creen-. 
dacordo con que vaia, san que o eleitorado vai- con outra vocación que , van, se cadra fa.nno como tes. Pero iso é- segundo 
que pinta un non creente nos castigar e non vai vai máis aló do puramen-
nun acto coma ese? Na vot~r por eles nas eléi- te relixioso, non hai por-
procesión cada quen vai cións. Non todos somos que ir ás procesións uni-
segundo a sua ideoloxia, iguais e se eles eren que camente porque se ten fe 

quen acodé a unha mani-
festación de signo civil, 
non sei. En todo caso, 
non é cousa miña quen 

como o mire cada quen, 
hai xente que non o mira 
mal. Pero se o alcalde é 
creente paréceme ben -

-: Ministério. 
1 

é como ir a mi a, tráta e indo a facer .o ridículo e5' relixiosa, hai outras ra- vaia a ese tipo· de manifes- - que vaia, eu gasto de que 1-
dun acto de fe.+ tá ben, pois que vaian. + zóns para acudir.+ tacións públicas.+ 

se quixo entender o movimento 
asambleário de final de curso pa
sado, non era 
oportuna unha 
folga indefinida 
pesto que po- Son os 
día fracasar 
(sempre cami
ñando sobre 
seguro). Non 
fracasou~ ocu
pacións de 
centros, nega
tiva a avaliar, 
mobilizacións 
diárias, dous 
decretos de 

causantes da 
elta do 

público en favor 
do ensino 
privado. 

servizos mínimos da Conseller!a, 
ameazas ao Comité de folga ... 
Pero eran moitos os inimigos e o 
sistema teno ben montado. 

Todo vai ben: 700 despedidos. 
Alumnos/as sen 
praza en centros 
públicos. Millóns pa-
ra a privada. Silén-

outros apresurábanse a esquecer 
o pasado. Eran os tempos dos 
demócratas emerxidos do lameiro 
fascista e postas ao día na transi
ción monárquica, todo por un pre
zo, unha "pequena" hipoteca cha
mada constitución do 78. 

Anguita é no teatro da política es
pañola o actor que ten un certo 
aire, se cadra unha pose somen
te, namentres recita un monólogo 
longo e aburrido denantes de al
zar o pano e que entren os acto
res principais, os cales acordaron 
en segredo o desenrolo da trama. 
Quizais Anguita fixese o imposí
bel denunciando a guerra impe
rialista dos EUA no Golfo Pérsi
co, nembargantes é conveniente 
non esquecer que tamén F. Gon
zález, fixo outro tanto para que 
España non entrase na organiza-

ción belicista OTAN, organización 
militar na que evidentemente en
dexamais ingresamos. Xa nos 
enganarón e 
burlarán mais 
dúnha vez as 
su postas es- IU xamais tivo 
querdas espa- -
ñolas, mellar vida própria. 

·non fiar neses. 
Por moi boas 
verbas que te-
ñan os seus feítos non son de es
querdas: Para certos políticos o 
recurso a demagoxia é unha ten- · 
tación irrefr~ábel pois é moito 
máis doado matar dragóns que 
coller ratos. Anguita merendase 
un dragón cada día no parlamen
tiño dos madriles, iso é o facedei
ro, outra causa é 6 de cazar os 
ratos, eses non -pertenecen a 
nengún mundo imaxinário e na 

Suso Sanmartin 

. estexa na procesión. + 

España dereitista corrican polos 
corredores dos ministérios e cé
banse nos orzamentos que os ci
dadáns pagan obrigatoriamente a 
Facenda. · 

É mais que dubidoso talar de "na
ci.onalismo español de esquerdas" 

- por riba de todo sempr~ irnos ter 
un moito de español (por demais) 
e moi pouco de esquerdas, é moi
to máis axeitado empregar o ter
mo imperialismo español rosáceo .. 
Desde· os tempos da transición a 
hoxe, as esquerdas españolas no. 
fondo están pidíndonos raposeira
mente que anulemos os nasos si
. nais de identidade que como pa
vo nos diferéncia dos outros. Para 
as esquerdas españolas é unha 
cuestión marxinal, para os na-

- cionalisfas é fundamental, pois 
non desexamos ver a Galiza cati

vada nunha masa de 
engrudo graxento 
centralizado aesde 
Madrid cun prostitui-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.1 
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cio na prensa. Moi
tos liberados sindi 
cais nos despachos. 
Apatía nos claustros 
escolares .. .• 

MANOLO BESTEIRO 
(COMPOSTELA ) 

NotJ · l>~B)t(~AI 
~ C(U~/<t, 

vous 
S€r ll&, 

do funcionamento. 
democrático. 

Nestas eleicións. on-
de se· vai ·decidir _o 
futuro da nosa na
ción: Que demos 

O enredo 
xeral 
da esquerda 
española · 
Persoalmente sem
pre atoparei errado 
talar de decéncia 
dentro do xogo políti
·co desenrolado no 
Estado español. Non 
hai nen moita, nen 
pouca, sin~lamente 
non hai. A honesti
dade morreu vítima · 
da doenza do alzai
mer, r.;n,entres L!.ns. e _ 

1 ;, j l. ~ •. 

,~ 

/ 
/ ' 

vai pintar Anguita'? 
O certo é que An
guita emprega a 
Galiza a xeito dun 
sinxelo peón de xa
drez, u(lha peza a 
inmolar, na Joita in
terna polo pooer na 
dirección ' do PCE, 
ese e non outro é o 
fondo do problema. · I 
Falar de IU é pura 
quimeira. A coali- · 1 
ción xamais tivo vi- · 1 

·da própria e agora 1 
Anguita para salvala I 
receitoulle unha au-
tópsia. 1 

En canto a platafor
ma -PSOE-EU, é de 
sobra proveitosa: 
clarifica o escenário 

1 
1 
1 
1 

No inte.rior da 
província de 
Lugo as xentes 
están 
engaioladas ca 
PP. Como coa 
divinidade, di un 
comentarista. 
Pois non, non é 
amor. Trátase de 
algo prosáico: a 
empresa con 
máis 
empregados da 
preví ncia é a 
Deputación. 
Máis os postas 
indirectos que 
xera en 
contratas. 
Cando µn 
mociño. aponta 
-bóas maneiras. e' 
o alcalde nota 
que lle tira o 
nacionalismo 
oferecelle un 
posta de 
traballo. E adeus 
Beiras, adeus 
fbntes. 



-. 

· Unha emisora 
dá canta dos 
pastos de 
traballo que se 
perderof} n~ 

. agro no último 
mes. ·Chaman a 

_Manuela López 
Besteiro para 

.que se . 
pronúncie. A 

, conselleira di: 
"Se fose na 
indústria ou nos 
servizos ainda 
nos preocuparia, 
pero-no campo! 
Ademais nós 
estamos pala 
concentración 
parcelária". 

O libre~ 
r 

mercado entra 
palas fiestra·s do 
idioma e 
quédase a vivir 
no naso caletre. 
AgoraJodos din 
"vender". Até os 

1 éomunistas talan 
asi: "ternos que 
saber vender/le 

, á xente o noso 
programa". En 
Estados Unidos 
din: "Síhtome 
como un millón 
de~ dólares", para 
dicer que se 
sinten ben. Ou: · 
'·'É bonita como 
un millón de 
dólares'.',. para r 

-_: aHrmar,que unha 
1 moza é g_uapa. • 
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político, xuntando votos progre
sistas e se a plataforma de es
que rdas e a unidade dos na
cionalistas no BNG empurrán no 
mesmo sentido desenmascaran
do os oito anos esc"uros e de me
do da dereita Fraguiana, e pro
poñendo unha alternativa"de go
verno mellar,. entre todos acada
remos "xubilar" o mais que visto 
presidente vitalício Fraga. Pala 

Gonzalo 

· outra banda non debemos ter 
nengún medo ás críticas que·poi
dan provir de A. Guerreiro, pois 
as posíbeis ·críticas ian ser moi . 
pouco críbeis para . .a maioría dos 
galegas, e mais parecería qUe 
certas persoas no PSOE-EU ten
tan inutilmente acochar caréncia 
de programas e de liderato abso
luto. Permítaseme rematar unha 
cita de A. Guerreiro- dun mitin do · 
ano. 93: "Hai ·outr~ política econó
mica distinta á do governo de Fe- - · 
lip·e, Aí está, por exemplo, a polí
tica económica de Bill Clintón, 

. quen por certo, non é sospeitoso . 
de formar· parte da nasa coali
ción". Ostras coa esquerda ver
eladeira!+ 

GONZALO BLANCO V ÁZQUEZ 
(ÜURENSE) 

DE. FiZTG, 
'VllRrMO~A 

Galiza libre -
de burros 

-TAH BE.H 
OUi '~¡ HOH· ~¡ Vi 

Leendo a carta de, uri que ·di -per
tenecer a AMI sorprendeume que 
viñese a dicir algo así ~orno que 
non estabamos preparados para 
comprender a alternativa. que re
presentan. Un adica boa parte do · 

· seu tempo a ler libros, revistas e 
xornais e logo resulta que non · 
está preparado para entend~r 'al
ternativas. No mito da caverna de 
Platón un prisioneiro consigue li- , 
berarse das cadeas e saí ndo do 
mundo das sombras consegue . 
ollar a realidade. Volve xunto aos 
prisioneiros a contarl'les o que 
VÍU, que rompan as cadeas e o 
sigan, dilles: Os prisioneiros má
tano para non escoita-lo. O mes
mo Xesús, o enviado, marre para 
levar a verdade. 

Menos utópico o meu veciño 
nos tempos da ditadura do ante
rior escribía nas paredes. da em-
presa "Con · 
hotel o sin ho-
te I estamos 
contigo Fidel 
y al cura que A pintada 
no corte caña poderíá ser: 
lo man.damos 
para España". "Galicia livre de 
P_uxér?.n o na - burros". 
rua. Ma1s pre-
to ternos o 
asasinat.o" de 
Miguel Ángel Blanco. Cando a· 
algún de ETA lle perguntañ ·se 
non teñeo. outro método de aG
tuar din que isa é asunto deles; 

-

que vas ~a · decir río es más bello 
que_ el silencio no lo vayas a de
cir" ~ Se non fas frases como as 
do meu veciño ou debuxas como 
Xaquín Marín mellar pintade os 
foqiñ9s. Claro que tamén pode _ 
ser como dicía Bono de U2. 

-Tiven unha visión! 
-Que visión? 
- Televisión! 

LUIS S. SEOANE (NARóN). 

Asasinato 
de indíxenas 
hondureños 
Durante os últimos meses vense 
producindo un alarmante au
mento da violéncia contra os in
díxenas. en Hgncluras, ao tempo 
que aumentaban as súas protes
tas pedindo que _se compran os 
acordps adoptados polo governo 
relativos ao reparto das terras. 
O pasado 1 O de Agosto, Adán 
Romero e Pedro Ramos, indíxe
nas tolupanes, _foron. executados 
extraxudicialmente por uns terra
tenentes presuntamente vincula
dos' 'coas autoridades locais e o 
'e-xéréito: O 1 E? de Agosto_, Antonio 
Pérez, indíxena chorti , resultou 
grave_mente feridó nunha embos
ca,q;'p:- cando' saía da sua casa, 

Pintadas como as de: "Galiza liv-
re" son ·como ises trens de.anún
cios nos que se ·aproveita para ir 
mexar. A -pií)táda-podería ser: 
"Galicia livre de burros". Non me 
resisto a comentar na c¡¡ue poñen 

~ ~ras; participar nunha taiga de fa
mra na capital. AntoniO'ºAquino, 
outro .. diri.xe·nte chorti, ern;;ontrába
se no domicílio cando un grupo 
a,rm.ado disparou contra-a casa. 

"Independencia'! .. Debérían_,9sinar .. Os homicídios tiveron lugar tras . 
como escravos dó corazón. ·ca- : unha série de ameazas contra. di
mo :di El Último de la. Fila: "si -lo. . rixentes indíxenas. Os informes 

con que canta Amnistía Interna
cional indican que escuadróns de 
vixiantes fortemente armados es
tiveron patrullando diante das ca
sas dos indíxenas e gravando en 
vídeo os seus movementos. Se
gun os infor-
mes de Al, alo-
menos 25 per-
soas de distin- Ninguén 
tos grupos ét-
nicos e implica- compareceu 
das na defensa diante dos 
dos direitos 
dos seus po- tribunais para 
vos foron exe·- re5ponder por 
cutadas extra-
x ud~cialmente estes 
durante esta asasinatos. 
década. Até o 
momento, nin-
guén compare-
ceu diante dos 
tribunais para responder por es
tes asasinatos. O temor pala se
guridade dos pavos indíxenas ve
se ademáis acrecentado polos in
formes que indican que terrate
nentes e gandeiros estanse a 
equipar con ametralladoras AK47 
e outras armas de grande calibre 
e están estreitando os seus lazos 
cos militares. 

Se desexa facer algci a pral dos 
indíxenas hondureños escriba ás 

. autoridades pedindo que se to·
men medidas imediatas e efecti
vas para a proteción de todos os 
povos indíxenas e que cumpra 
os acordos firmados: S. E. Car
los Roberto ·Reina ldiáquez / Pre
sidente de la República de Hon
duras-/ Casa Presidencial,· 6ª 
Avenida, 1ª. Calle I Tegucigalpa, 
Hondurás I Fax. +504 344 947. 

Se desexa máis información so-

r-- _·:_ __ - -- - - - - - - - - - _ :__ - ------ - - -- - - ---- - - -- __ ,:-_ ___ ... ..::,;. __ - ·-- - ----, 

Depo~es 

•CANAS • CARRETES • 
~ -~ 

- •GRAN. YARIEDAPE · 
EN APARELLOS • ,. ., 
•CEBOS VIVOS • 
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bre este ou outros casos, póñase 
en contacto con Amnistia Interna
cional río telf. de Vigo 22 5? 52. 

LUISA M" FOEZ. HERMIDA 
. . -(PORTAVOZ AIN!GO) 

Estrela ·galega 
Hai pouco, ouvim na rádio um
ha cangóm enmeigadora de 
coragóms, coma a língua gale- · 
ga, "língua pelas fadas inventa
da para enmeigar coragóms" 
(V. Lamas Carvajal). A locutora 
da rádio apressentou , para fe
cha-lo programa., um tema dum 
tal Xosé Manuel Budiño , um 
novo gaiteiro moanhés do que 
nom tivera ouvido talar antes. 
Mais, como a mússica gelta é a 
minha favorita, carreguei o bo-

. tóm de gravar e permanesgim 
á escuita. Em quanto soou 
aquela gaita enfeiti9ada, o meu 
carpo éxperimentou inéditas 
senssagóms de grande exci
ta9óm. Durante os intres que 
durou a cangóm , o meu carpo 
ficou paralisgado á vez que o 
meu coragóm latexava bulidei
ro. Por ums intres, a parte es-
pi ritoal paresgeu abandoa-lo 
quarto á procura da idílica 
paissaxem que refleitia a fer
mossa voz daquela gaita, tan
guida pelo espirito ceive dum 
gelta galega. Nom cabia dúbi
da, a suxeridora voz daquela 
gaita gelta ocupara o meu co
ragóm . Dende entóm , ela domi
na o meu ser. Ela empurra-me 
a seguí-la coma as sereas aos 
marinheiros. Ela é a dona do 
meu ser, da parte ceive do _ 
meu espírito. Ela, máxica sen
hora que nos transm ite a voz 
da Mai Galiza, senhora creada 
pelas fadas geltas que prote
xem.a Gram Gallaecia. 

O casso é que os galegas esta
mos de noraboa por mor do 
r99ente nasgemento dumha nova 
estrela no ceio mussical 9elta, um
ha estrela nova aprendiz de co
meta que brilha coa for9a ·ceive da 
livre Gallaecia primitiva, do fundo 
espírito secular da Mai Galiza; es
trela nascida no seu dumha terra 
meiga enfeitada cos máis fermos
sos agassalhos do Gram Espírito 
da Natureza. 
Nobre filho da 
Gallaecia, que 
a tua luz nom 
se apague e Estamos de 
nos alumee a 
todos. Porque, 
coma Zaratus
tra, eu também 
"amo a quemé 
livre de co -

noraboa por mor 
do re~ente 
nas~emento 

dumha nova 
ragóm e de es- I . 
pírito ". E por- estre a no ce10 
que "os tem - mussical ~elta. 
pos som che-
gados"; e por-
que, como di-
ria Celso Emi-
lio Ferreiro, todo o teu· ser está 
ven9elhado á terra, sabe-te aterra 
tuda na memória, terra o vieira, te
rra a tua história, terra esta voz , 
que no desserto berra.+ 

GALizA CARVALHO PINHEIRO 
(TUI) 

A 
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Mundo, demo e carne, 01 grandes temas de Mall. Á direita, autoretrato de Xaquin Marin. 

Os debuxos de Max e Xaquin Marin protagonizan 
as Xomadas de Banda Deseñada de Ourense 
O autor de Mallorca estará presente na inaug~ración q dia 3 

-0- A. ESTÉVEZ 

O Sábado 3 de Outubro comezan as IX Xomadas de Banda Dese~ 
ñada en Ourense coa presenza dun dos máis reputados debuxantes 
de comic do Estado e de Europa: Max, e cunha retrospectiva de Xa
quin Marin, un dos pioneiros na Galiza. O programa das xomadas 
que duran até o dia 11 inclue exposicións, cinema, mercadiño e 
mesas redondas, ~ coincide coa apresentación nestes dias dunha sé
rie de animación infantil na TVG, Os vixiantes do Camiño, estrei
tarnente relacionada coa banda deseñada xa que Miguelanxo Prado 
é o debuxante. Tamén foi o responsábel da versión animada da pelí
cula Homes de negro, da produtora Spielberg. As novas relaciona
da e a "novena arte" saen do siléncio nas xornadas de Ourense 

Ás d c d medi dia c meza 
percorrid polo mundo da ani
maci nen Our ne. Na Casa da 
Xuventude, Femando Ruibal re
cebe prémio como gañador do 
concurs galega d Banda De e
ñada. Posteriormente, pasarase 
ao Museu Municipal para pre
miar utra vez a este rapaz ponte
vedrés que coa sua história Illado 
merece o recoñecimento ao me
llar autor afeizoado. Neste esce
nário tamén recebe Suso Iglesias, 
director do programa televisivo 
Xabarin, o prémio Ourense de 
Banda Deseñada. Este espácio e a 
sua mascota, ademais de basearse 
nos debuxos de Migudanxo Pra
do, canta con apartados que fo
mentan e afondan na banda de
señada como o apresentado polo 
Doutor TNT, que encarna Car
los Portela, guionista de comic. 

xornadas poñerao a visita de 
Max. O criador de Peter Punk e 
promotor da revista mallorquina 
Nosotros somos los muertos, estará 
presente o dia da inauguración 
para apre entar a mostra de ma
teriais orixinais da sua obra bai
xo o tftulo Como Perros! 1 criada 
para o Salón de Cómic de Barce
lona e montada no. Museu Mu
nicipal. Ás oito da tarde Max, d~ 
nome Frances Capdevila, parti
cipa ese mesmo dia nunha tertú
lia cos afeizoados e afeizoadas. 

son tamén os seus promotores, 
- que apostan por unha revista 

con plena liberdade criativa coa 
fin de "recuperar aos leitores que 
abandoaron ou non chegaron a 
interesarse polos tebeos". 

Dous dias máis tarde, August 
Tharrats,Tha, estará nas xoma~ 
das nas que expón unha retros
pectiva da sua obra, marcada 

· polo humor absurdo, que recolle 
parte das séries publicadas na re
vista El Jueves . As suas viñetas 
pasaron por publicacións tan di
ferentes como TBO, El Papus, 

. Cimoc ou F luide Glacial. 

Vintecinco anos 
de Xaquin Marin 
Vintecinco anos 
máis un é o título 
da retrospectiva 
do debuxante Xa
quin Marin, nasci
d o en Ferrol en 
1943. As suas cb
laboracións abran
xen revistas e xor
nais como Chan: 

--

O fanzine só custa vinte pesos e 
serve para enteirarse do que vai 
pasar nas xornadas. 

· O cinema vai ter presencia nestas 
xomadas despois da aceptación 
que tivo este apartado na anteríor 
edición. No salón de actos da Ca
sa da Cultura terán lugar as se
sións de vídeo e cin~ma, que co
mezan o dia 7 con El príncipe va-. 
liente, película rodaaa en 1954 
baseada no cómic de Hal Foster e . 
protagonizada por Robert Wag
ner, James Masan e Janet Leigh. 
Ao dia seguinte emitirase un tra
ballo realizado en plastilina na 
Escala de Imaxe e Son da Coruña 
titulado Akelarre e unha produ
ción belga tituladá A aceituna 
sanguiñenta. Tamén se emiten 
tres episódios da série de anima

' 

ción Cuttlas, ba
seada nos debu
xos de Calpúrnio. 
O terceiro dia tó-

. calle o turno a 
T ank Girl, pelícu
la baseada nos có
mics dos británi
cos Alan Martin 
e Jamie Hewlet, 
que narra as 
'aventuras dunha 
rapaza nun mun
do no que o .auga 
é o ben rriáis pre
zad o. Pesonaxes 
de carne e oso 
mestúranse con" 
ilustracións orixi
n á is de cómic. 
Ice-T e lggy Pop 

Eleicións 
e ditadura 
~ . 

• Lors DrÉGUEZ 

9rirneiro dixo que non ia debater 
cos outros representantes políticos 
porque eran uns maleducados e anda
ban ·arreo a insultá-lo, el, que non afo
rra adxectivos para os demais en canta 
roda de prensa dá. A úl_tima 
cancionciña é que non debate porque 
"no me da la gana". Asi entendemo
nos mellor, todos. E non lle dá a gana 
porque sabe que, con Beiras, home 
formado na cultura nacionalista -a del 
foi a "nacional"-, pouco ten que facer. 
Que vai dicer un home que aceitou, 
abendizoou, a brútal desfeita ~-los nosos . 
sectores produtivos máis importantes. 
Que-lle entregou o agro ao ex~ranxei
ro, e a pesca que na história foron 
construindo as xentes do mar. Que lle 
ofereceu en bandexa o comercio naso 
ás mllltinacionais do seetor dicendo 
que asi se modernizaba. Que desfai o · 
idioma próprio ou o submete ao sa
crosanto império do español en canto 
abre a boca. A sua cultura de xugos e 
frechas pouca esperanza pode ter nun 
país que foi sempre vítima dos seus 
aguzados rapinazos. 

Ási que non é raro que o eterno 
de Vilalba -antes fora o etemo de Fe
rrol- se negue a un debate no que, por 
contraste, non vai quedar ben. Desco
bririan-se-lle as mentiras todas que 
decote nos bota sen pinta de rubor. 
Durante estes longuísimos anos de 
reinado, el e os seus servidores, atixe-
ron-se de tal modo ao monólogo que 
xa tef!en perdido o sentido do coló
quio. O diálog9, a crítica, pasan, asi, a 
ser proibidos. E cultura aberta, de so-
rrisos .e-contrastes que xa non poden · 
aturar. Volve ser isto, ao parecer, cou
sa de masóns e comunistas. Ah, os 
vellos tempos do tirano! 

Aais ainda non para ai o choio. 
O medo á perder tanto tecelán caci
quil incrustado PC!r toda a nosa xeo
grafia, -os favores son sempre canteira 
de votos e submisos- abriga-os, agora, 
a se mostrar tal como os pintamos. 
Até lles sobra a careta formal que esi
xen as democrácias por eles estableci
das. Sigamos compoñendo o cadro. 
Quedan-se en Lugo cos dous locais de 
máis aforo, o dia 14 de Outubro ,- PFIIª · 
que os nacionalistas non os podan 
usar. Dous locais para o mesmo dia e a 
mesma hora. Xa Fraga acadou o don 
da ubicuidade? Tamén a Xunta Eleito
ral está da sua parte. Que significa 
isto? E no Saviñao, o alcalde do Señor 
pecha o local público para que Beiras 
non poda falar. 

.ffoo podemos nós dicer simples
mentes que teñen medo dos resulta
dos elel.tora_i~. Xa o sabemos. O pro- . .:
blema é máis profundo, pois cando Ün 

Ü ·seguinte paso neste percorrido 
é a visita á exposicjón do Prínci
pe Valiente no Liceo. Esta série 
histórica foi criada polo estadou
nidense Hal Foster en 19 3 7 e 
publicada en xornais e revistas. 

Moitas poden ser as perguntas e 
intereses suscitados pola presén
cia deste debuxante e guionista. 
De ser un dos artistas en banda 
deseñada máis representativos e 
ocupados nos anos 80, -deu unha 
viraxe á sua traxectória profesio
nal apartándose da comerciali
dade. Como exemplo, o afasta
mento de El VibÜra. Achegouse 
á mitoloxia, reinventou á Alicia 
de Lewis Cairol para culminar o 
proceso de cámbio na revista 
Nosotros somos los muertos, que 
edita xunto a Pere Joan en Pal- . 
ma de Mallorca. Os mortos son 
as vítimas da guerra na Ex lugas
lavia, idea antibelicista coa que 
nasceu a revista perp os mortos 

Teima, La 
codorniz, A Nasa 
Terra ou lnterviu, 
entre outras. Con 
motivo da exposi
ción, no fanzine 
das xornadas, Siro 
López escrebe so
bre o trabaUo de 
Marin; Miguelan
xo Prado sobre 
Max; Carlos Rafa
el, un afeizoado de 

Viñeta de Nós somos o• mortos 
11993), de Max. Escrita e debuxa· 
da desde a rá~ pola pasividode 
de Ocidente diante das atrocida· 
des de Karadzic ·e as suas tropas 
en Bósnia desde 1992. 

. partido que leva anos gQvemando 
comeza a mercar xomais que xa dan 
as notícias ao ditado, cando pecha a 
TV pliblica aos que se lle apañen e 
cerra os locais para que non podan -
falar ... situa o panorama político ime
-diato nos preámbulos que poden con
solidar unha feroz e xa transparente 
ditaduí-a. Fraga é un ditador, tamén o 
sabemos. Pero a sociedade, as institu
cións, os meios de comunicación, non 
se poden submeter aos seus delírios. A 
campaña eleitoral, pois, xa non é tal. 
Asi -<lestruídos os contrastes de pro
gramas e alternativas- converte-se na 

participan como ... burla maior da base en que se sustenta 
· actores neste tra- a democrácia. E pastos asi, 0 gañador 

Max e Tharrats. 

Un dos mellares momentos das 

· Ourense, sobre . 
Tha; e o debu ante brasil.eiro 
Carlos Henry sob~e a situación 
da banda deseñada no seu país. , 

ballo no que ª das últimas convo~átorias, de seguir, 
música a poñen Hole, Bjürk, Devo converterá este País nun couto gran, 
e Partishead. As xornadas coinci- de para as cazatas do amigo madrile-
den coa recente morte do editor ño. T m sério é o momento que vive-

mos. E tantas causas nos xogamos o 
L_~~~~..:...:..__,.~~~~~~~~~_:-C-~_:~~~~~~~~:--·~~~~~~c:.___:~~~~~~~~~--:--~~~~~~~~~~--¡ · próxilnodezanove.+ 
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• Xosé Lois 
repasa as suas 
f antes de humor 
na .apresentación 
dos 318 chistes 
O Venres 26 de Setembro o hu
morista Xosé Lois apresentou o 
libro 318 chistes·, editado ria co
lección Prensa e Criación de A 
Nasa Terra, na libraria Torga de 
Ourense. Acompañado de Cesá
reo Sanchez, presidente de Pro
mocións Culturais, o humorista 
repasou as sua~ fon tes de humor . 
como a,s institucións, a língua 
ou os políticos. Cesáreo Sánchez 
reseñou dos seus chistes "o saber 
recoller a complexidade dun po
vo e retratalo con humor e dig
nidade ". + 

•A película 
A noiva 
da medianoite 
no festival 
de Los Angeles 
A adaptación cinematográfica 
do guión inédito de Luis Buñuel 
e Xosé Rúbia Barcia A noiva da 
medianoite foi seleccionada para 
participar no festival 
internacional de cinema de Los 
Angeles, que se celebra o 23 de 
Outubro. O filme, que dirixiu . 
António Simón, foi selecciona
do entre mil fitas senda a única 
representante do Estado . 
español. Ao mesmo tempo será 
estreada na semana 
internacional de Valladolid.• 

• Estudos galegas 
en Tréveris 
DÓ 8 ao 11 de Outubro 
celébrase o 5º Congreso Inter
nacional de Estudos Galegas 
na universidade alemana de 
Tréveris por decisión da 
Asociación Internacional de Es
tudos Galegas. O congreso 
atende a diferentes ámbetos di
vididos en seccións: a que .se 
adica á imaxe e o concepto de 
"galega" fóra e dentro de Gali
za, a que se centra na lingüísti
ca, a de literatura, a de Histó-

. ria e Ciéncias Sociais e a de 
Arte. Durante o congreso, que 
coordena o centro galego en 
Tré~eris, participarán numero
sas persoas tanto de Galiza co
mo de fóra: Xusro·González Be
ramendi, Rosário Álvarez, Ba
sílio Losada, Margarita Ledo, 
Anna T urbau, Xosé Chao Rego 
e Isaac Diaz Pardo, entre 
outros. 

É posibel incribirse como parti
cipante durante o diada inaugu
ración do Congreso, no que se 
disporá de duas horas para a ma, 
trícula. A apertura oficial canta 
coa actuación de Mercedes Pe
ón. No prezo de matrícula inclú
es_e un programa turístico, con
certos de música clásica e a cea 
de clausura ainda que non o alo
:;:¡:amentq, que é responsabilidade 
dos participantes.• 

'· 

·a~~o 
....................................................................................................... . . . : 

• -Manuel Gallego J orreto 
recebe .º prémio nactoh_al de Arquitectura 

O arquitecto do Carballiño 
Manuel Gallego Jarreto foi ga
lardoado co Prémio Nacional de 
Arquitectura polo traballo reali
zado no Museu de Belas Artes 

. da Coruña. Gallego reseña des
.te edifício a sua funcionalidade 
e sinxeleza que serven para 
non eclipsar as obras que 'nel se 

-.. expoñen. Manuel Gallego co
: mezou traballando no estudio 
: dun arquitecto célebre tanto · 

dentro como fóra do país: Ale-
. : jandro de la Sota. Algunhas 

das obras máis destacadas de 
Gallego son o Museu da Cole~ 
xiata de Santa Maria na Coru
ña, a reabilitación da Casa da . · 

Cultura de Chantada ~demais 
· de .vivencias en bairros como o 
c01~postelán de Vite ou o co
ruñés de Monte Alto. Por bu
rra.parte, Cesar Portela mere~ 
ceu o Prémio da Pedra e da Tec
nóloi¡a, que se cqncede na feira 
de Verana, polo sua obra na 

. Casa das Ciéncias-Domus da 
Coruña realizada 
conxuntamente co xaponés 
Arata Isozaki. O X.uri deste ga
lardón é que escolle as obras xa 
que non son os arquitectos os 
que optan a el. A Domus xa re
cebeu.o pasado ano o prémio 
especial da Asociación de Gra
niteiros da Galiza. • 

. .. . . 

. . 
····~··························································································~······· 

• Concerto para 
a Insubmisión 
O Sábado 4 de Outubro, a partir 
das nove da noite, tén lugar a 
festa da ANOC contra o exérci
to e a favor da insubmisión, na 
que participan catro grupos: Co, 
lar humano, reggae desde Barce~ 
lona, Choµteira, música popular 
co disco novo Ghuaue! máis 
Skamio e Meninhos da Rua. O 
prezo do concerto é de 800 pese
tas na venda anticipada e 1.000 
na billeteira e o lugar é o centro 
viciñal do bairro de 
Lavadores.• 

•O escultor 
Xuxo gaña 
o prémio do 
Casino Estoril 
O escultor Xesus_ Vázquez Pardo, 
Xuxo, de Vigo ainda que vive 

-en T omiño, foi o gañador do 
primeiro prémio no concurso 
que organiza a Galería de Arte 
do Casino Estoril en 
colaboración coa empresa de 
servizos informáticos Edinfar. 

Desta vez o tema do concurso 

de escultura foi "empresa 
virtual" para o que concorreron 
53 obras de diferentes países, 
sendo a primeira vez que se 
apresentar.on esculturas desde o 
Estado español. 

A obra premiada titúlase 
Zigurat, feíta en aceiro inoxidá
bel, representa un lugar máxico 
entre o divino e o humano no 
que se amosa o servizo qt..'e pres
ta a informática aos usuários. 
Xuxo, que xa ten vários prémios 
tanto dentro como fóra da Gali
za, recebe con este galardón tres 
millóns de escudos nunha ceri
mónia que se celebra odia 15 de 
Outubro en Estoril. + 

• Artistas . ouren~áns con A Mesa po'la Normalización 
A libraria J' orga de Ourense foi o lugar no que se apresentou o catálogo Ourense por Dignidade o 
dia 25, no que se recollen as obras de pintura, escultura, fotografia, textil e ilustración de 46 
artistas. A iniciativa promovida por A Mesa pola Normalización Lingüística está enmarcada na cam
paña comezada hai tres anos para re·cuperar o topónimo e secundada por grande parte dos habitantes 
da cidade e da província. Asunción Arias, responsábel da Mesa en Ourense sinalou que "o galego 
non é propriedade de ninguén. A nosa língua é de todos nós. Dos nesos ancestros que nola foron pa~ 
sando na sua oralidade, nomeando os lugares, os rios, as fontes, a paisaxe, os sentimentos, o 
pensamento, as partes do noso corpo. A fala confórmanos e os qu_e hoxe vivimos na Galiza ternos a 
débeda de prestixiala e entregarllela ás novas xeracións". O catálogo conta con obras de Acisclo, Bu, 
ciños, Anxel Huete, Celina Ramos, Maria Ruido, Xaime Quessada e Carmen Luna, entre outros. + 

ANOSA TERRA 

• Encontro 
de Títeres 
en Santiago . 
A asociación cultural Barriga 
Verde organiza entre os dias 6 e 
12 de Outubro o I1 Festival In
ternacional de Títeres de Santiago 
de Compostela. A apresentación 
tivo lugar o Martes 30 de 
Setembro na Praza do Toral e 
durante a sema~a que vai durar 
o festival contarase coa partici
pación de compañías proceden, 
tes de China, de Bélxica e do 
Estado español.• 

• IV Festival 
Internacional de 
Cine e Vídeo do 
Meio Ambiente 
en Barcelona 
Do 5 ao 9 de Novembro a cida
de barcelonesa de Gavá acollerá 
a cuarta edición do Festival de 
Cine e Vídeo do Meio Ambente. 
O certame ten como obxectivo 
principal ser o ponto de encen
tro de realizadores e produtores 
independentes, cadeas europeas 
e americanas e como tal un xei
to de difusión e de divulgación 
audiovisual, unha ponte entre 
creadores, entidades, organiza
dores e público en xeneral, para 
afondar na problemática do 
meio ambiente. 

Durante o certame 
proxectaránse filmes como 
Warshots do director alemán 
Heiner Stader, Lesson of Dark
ness de Wemer Herzog ou Sen 
querer de Ciro Capellari. No 
apartado documental apresén
tanse cintas como Trafino 
(Ecuador), As pantasmas na Pa
tagónia (Arxentina) e A nena 
das neves (Fráncia). National 
Geographic tamén estará 
presente, fora de concurs , fe
recendo o e treo mundial 
dunha das suas últimas produ
cións. • 

• Espiral Maipr 
convoca 
uncertame 
de ensaio 
O director literário de Espiral 
Maior, Miguel Anxo Fernán 
Vello, .apresentou na Coruña o 
primeiro prémio de ensaio que 
convoca a-editorial e o único 
na Galiza con esta temática. A 
convocatória "quere posibilitar 
a criación dun espazo aberro 
para un ensaismo ·con vontade 
de estilo e de intervención crí, 
tica, con alento analítico e ca
pacidade discursiva, para, des
de calquer tema, óptica-ou en
foque contribuir á reflexión in
telectual e á construción dun 
pensamento do noso tempo im
bricado na cultura e na 
sociedade". O prémio, en cola
boración coa empresa Galigraf
Galicia, inclue a publicación da 
obra gañadora máis 500.000 
pesetas . • 
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Obras 
incompletas 

Título: Ánxcl Fnlc. Obra galega completa. 
Tomos 1e11. 

Edición: lntmLlucc i<Í n e nocas de ClauJio 

R,1drígue: Fer. 

Editorial: Gahxi<i. 

A edición de corpus literarios 
completos, soe ser boa idea edi
torial ainda que o autor sexa ben 
malo, non é o caso, pero quen 
vend b n abe canta xente 
compra só para ornato, poden 
ser edición mal plantexadas, 
p uco éria e en rigoros idade, 
dá igual se fan bonito. Obvia
ment non e tán exentas de ris
co, empr pode - r que non se
xan todo o comp letas que se 
p n. aba, farrago a e mala de 
ler -o homenaxeaJo pon a habe-
1 'ncia lirerária para que o home
nax aJor so liloquie intertniná
bei mo tra d erudito fr n 'tico 
por lucir e- ou, simple mente, 
que un competidor tire outra 
mái atractiva a un prezo moi 
competiti o e que, por riba exa 
mái completa, mellor de ler e 
con compilador meno nece ita
d Je bombo. De calquera ma
n ira, é un produto editorial de 
caducidade a moi longo prazo. A 
rendabilidade inmediata unica
mente e pode pretender en i -
temas literário como o noso, 
en normalizar e d~ coñecedore 

da ua própria dimen ión ocio
- temporal e e rética inclu i e. 

Ei logo que, para o compilador, 
o éxito e rá a egurado e ten for
tuna e abe escoller un autor con 
garantia e ·rética ·. En e ·e ca o 
tanto ten que e perda en divaga-
ións mái u meno oportuna , 

a calidade da obra compilada 

NARRATIVA 

Ánxel Fole. 

descCilpaas, perdóaselles o mal 
feita qu están polo pracer que 
proporciona a leitura. Rodríguez 
Fer foi consciente da altura lire
rária de Ánxd Fole e, se cadra, é 
esa a razón da parca introduc, 
ción, mínima e incompleta. Por
que por moi brillantes, erudito , 
ráncio e impresionante xuízos a 
que -<:hegara, sempre ía escintilar 
con méirande por~ncia outra luz: 
o aber contar de Anxel Fole. 

O dou volumes xuntan Á lus do 
candil, Terra brava, Pauto do de
mo , Cantos da néboa, Historias 
que ninguén ere e un xeito o con
xunto de "obra dispersa" no que 
teñen cabida di cursos, prólogos, 
recen ión , algunha incur ión 
na poe ia, afori mo ou os contri
but~ á xornalí tica a que a man 
de Anxel Fole nunca deixou or
fa. Non hai obxección ·alientá
bei no tratamento lingüí rico, a 
cargo de Armando Réqueixo. 

GuieirQ 
CULTURAL 

Sen embargo estranase un de 
non atapar aquí a Lexandre de 
Arcos, ou a Neumandro, Lucen- . 
cio ou Xelos de Órbán. Nen se 
mencionan. Non dicir nada dos 
diferentes p eudos de Fole é tre
mendamente 
emprobrece-
dor. A perso-
nalidade lite- Tres 
rária de don 
Ánxel non 
sae afortalada, 
tod_o o con
trário. As dr
cu n táncias 
levárono a 
empreg.ar di
fe rentes no
mes· que tapa-
ran o seu, pe-
ro foi el quen 
o e colleu e 

páxinas para 
retratar a · 
vida deste 

· autor non 
chegan nen 
a aperitivo 

fíxoo por algo, not} por casuah
dade ou eufonía. A maneira de 
Pessm1, se se quere, el sabia que n 

NARRATIVA 

tema determinaba o nome con 
que asin~ba. E de-ese xeito sé foi 
conformando a sua personalida-

. de, mediante a suma dos distin
tos sernas EJUe conforman a fra
gáncia da flor. ·xa dixemos que a 
introducción peca de parca, fica 
en un.has liñas xerais que preten
den decribir a vida de Fole. Qui
za is Rodríguez Fer confiaba en 
que as próprias palabras de don 
Anxel, sempre cori. mestria di_s
postas, coadxubaran na intelec
ción do que non está alí explíci
to. Pero demasiadas confianzas 
soen ser mala causa: tres páxinas 
para retratar a vida deste autor 
non chegan nen a aperitivo de 
frugal refección; iso si, lago ve
ñen sete _que antecipan o índice, 
o único que en elas hai é a rela~ 
ción de textos compilados; con 
indicación da procedéncia. Uns 
pecan con exceso e outros por 
defecto, corno é o caso, se non se 
quere pensar en un desleixamen
to impróprio, por irrespetuoso, de 
quen emprende a tarefa de com
pilador. Desde aquí, nós unica
mente sinalamo·s a chata, a au
séncia a paliar en sucesivas edr
cións e que agora deixa un mal 
sabor de artigo por encarga. T o
da o mundo se adica, mesmo por 
prescrición da Conselleria, a fala·r 
da vida e milagres de aquel ao 
que lle toc6u ser protagqnista do 
Dia das Letras, pero co que fan os 
dernais nunca di·sculparemos o 
que ·non facernos nós. -

Tendo ampla pervLvencia no 
mercadó, estando correctamente 
confecionadas e dotadas do 
atractivo preGiso a quen compre 
para decorar, é mo i difícil un 
traballo de ~stes. Comp ilando 
ben, podes quedar sen espácio 
para· a introducción,. ou ao n~vés. 
Sexa como queira, semp re hai 
un prexudicado, o autor. 

XOSÉ M. EJRÉ 

As armas delicadas, dez relatos sorprendentes, cheos de acción e invadidos por unha 
forte tensión emotiva, é unha viaxe ata un dos momentos máis sórdidos da historia 
actual, os primeiros anos da postguerra. Con relatos de maq.uis e fuxidos como pre

testo, o autor amosa aquí ata onde pode Ghegar o ser humano en condicións adversas. 

NA MESMA COLECCIÓN 

X ERAIS 
AS ARMAS DELICADAS 

~" ~~ 
O LUME POLAROID 

Estro Montaña 
DE SANTO ANTÓN 

luis Manuel García Mañá Suso de Toro 
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canta de libros 

Histórias e personaxes 
eventuais 
Vinteun son ns pmtagon.istas de Even
tuais, uAha novela Je Xavier Franco 
que aparece na colección 
Docexvintedous de Sotelo Blanco. Os 
personaxes protagonizan historias 
coti<Ís nas que· 
o traballo, os 
amigos, o amor, 
a mlisíca, a soi
dade etc son vi
vidos por caixei
ras de supermer
cado, vellos d~ 
taberna, obreirns, 
parados ou artis
tas. O libro con
centra en di<'ílogos 
e situac ións con
cretas a 
<lescripciói1 dos _ 
personaxes sumidos 
na incerteza que, para 
o autor, caracteriza a sociedadc Je ho
xendia. Xavier. Franéo ~studou Xeogra
fia e História e na aétualidade traballa 
d~ func ionário. • 

A solidariedade 
coa natureza 
de ManÜel Facal 
En Manuel Faca!. Pintura e collage 
trátanse as verrú1tes menos proxectad <is 
deste artista, principalmen
te coñecido po
los seus grnva
dos. Nascido en 
Carballo hai es
ccmírios impor
tantes_na sua rra
xect<íria: Malpi
ca, Vigo, Barcelo
na, G recia, Porto 
Rico e Sitges. Ac
tualmente vive na 
montaña de Mála
ga ainda que en 
Carballo se lle tributou 
unha homenaxe recentemente e no ano 
1986, ademais dunha-exposic ión no co
ruñés Kinskn Alfonsn, realiza os grava
dos para os ver os de Cesáreo Sanchez 
no libro Mar do fin dn rerra. Os textos 
desta edición de Espiral Maiur, cuxo · 
respons;Üiel é Carlns Dinz, pertencen a 
X. Anton Castro, Xavier Seoane e Al
berto Gonz;í lez Alegre.• 

Max e Lilí 
. Dominique de Saint Man; e Serge 
Bloch son os autores da 
série Así é a vida, lihros
tebeo protagonizados por 
dous inmíns: Max e Lilí. 
T rn<lucida e ed ita da ao 
galego por Galaxia a cu
leccitín consta de seis-tí
tulos nos que, sobre todo, 
pi:evalecen consellos para 
os pe4ueno · leitores: hai 
que ler, amar ans· 
anima is, combatir o rn
cismn ou mesmo 
aprender a Librarse 
dos ex traños con 1mís 
int!:!ncilÍns. • 

Usos e costumes 
en Gales · 
Edicilíns Laiovento apresenra o lihru 
Folclore galés, de Trefor_M. Owen, in
vestigador do Musen Nacional de Ga: 

les. A primeirn edi
c ión dn lihrn data 
de· 1959; nito anos 
mfüs tarde sae un
h,1 segu nd;1 mudifi
cada. Nas ·uas p<Í
x ina - Owcn.escre
be sohre a 1 íngua 
galesa, ;1s festas, as 
uadici()ns e-rnrnén 

descrebe as rebci (ms socia is nun país 
· pnuco etll"lecido na Caliza. A 

rraduc.i(m é de Manuel F. Vicitcs. • 

.. 



;:..) 

.. , 

24 -2 DE OUTUBRO DE 1997 • NQ 798 

Patada · 
na cara 
ao Partido 
Socialista 

Título: R1~s~1+rndu fimd. 

Director: Juan Amonio Barclcm. 
Protagonista: Mnr Flmcs . . 

Resultado final narra as lembran
za · dunha muller en canto fai 
tempo antes de ir recoller o resul
tado dunha análise que ditamina
r<·Í se ten ou non un can.ero no co
lo do útero. P )la sua cab za, en 
habitual recur o de flash-blacl<., · 
van pasando o seus últimos vinte 
anos, desde o mozo comunista da 
universidacle, até os comezos e 
posteri()r frustración do seu ma
trimónio cun empresário socialis
ta. Mar Flores é a interp1:ete prin
cipal dun pa-
pel adaptado· 
a ela e no que 
e desenvolve Hai que 

sen que ren
xan demasia
do as cader
nas do filme. 
Na sua defen
sa hai que di
cer que non o 
fai pior que 
outras "con
sagradas", co- ' 
mo por exem-

recoñecerlle 
a sua 
franqueza e 
vontad~ de 
intervención 

plo Maribel Verdü. 

Contra o que poida parecer, .mes-
1no polo 'cartel anunciador da pe
lícula, J .A. Bardem narra unha 

.história moi lonxe da frivolidade. 
Trátase da crónica, en traz¿ gro
so, da .transición, da frustración 
comunista e da resistíbel ascen
sión dos novos ricos ao abeiro do 
Partido Socialista. Non é un fil
me a altura de outros do mesmo 
director. A sua elementalidade 
demostra certa despreocLLpación 
pola obra artística, sobre todo 
tendo en conta que cabia esperar . 
máis de 'alguén que filrnou A mar
te dun ciclista. Pero hai que r~co
ñecerlle a sua franqueza e vonta-

l
de de Ú-1tervención. Bardern recu
pera escenas ( intencionadarnen-

1 te) esquecidas da ' transición: as 
cargas na universidade," as mortes 
de Vitória, os asesinatos de estu
'dantes por policías de paisano, o 
1múltiple crime dos avogados la
boralistas de Atocha e faino con 

LUÍS MAGÁN 

im~xes reais do seu arquivo. Non 
·e casual que os méios de comuni
cación vencellados ao .PSOE (El . 
País, Canal Plus ... ) teñan arreme
tido contra a película. O panfleto 
de Bardem dispara contra eles di
rectamente, contra o seu non dar 
a cara nos tempos de Franco, 
contra a sua cobiza e arribismo, 
contra as suas festas ateigadas de 
cocaína. Bardem non aporta nada 
ao que xa se sabia, nen profundi
za nunha análise sobre· a transi
ción que ainda está por facer, pe
ro recorda feítos importantes, 
nui"L _filme vócacion.almente co
xuntural e arroutado. + 

M .• VEIGA 

Unxuri ben 
orientado 

Evento: f.csrivnl de Cinema de Duno~tíH. 
Datas: Do 18 no 27 de Setemhrn. 

Donostia volveu ser lugar de en.
contra cinematográfico. O Fes
tival Internacional de Cine ven 
9e clausurar a sua. cadraséximo
quinta edición. Ao longo de dez 
xornadaso evento que acolleu 
nas suas duas -seccións de com
petición arredor de sesenta pelí
culas da máis recen.te produción 
internacional o_fereceu, reparti
dos en dez apartados, un total de 
máis de dmiscen~os títulos. 

Un total de quince títulos, abso
lutamente inéditos e proceden
tes de moi· diversos países, com
petiron dentro da Sección Ofi
cial pola Cuncha de Ouro, má-

. ximo galardón do certame. Eco
ando ainda polos corredores do 
histórico "Maria Cristina", · cen
tro neurálxico do festival, u de
sat ino do palmarés da pasada 
edición, os numerosos meios in
formativos aqui congregados re
cibímos este ano con norrnalida
de as máis equilibradas decisións 
do Xuri internacional presidido 
por Zhang Yimou. Dentro da 
complexidade que comporta de
cid ir sobre unha ope;ación' de 
tal natureza -pór a competir fil
mes- , a presente sustenta-se no 
coñecimento de causa e na apli
cación do septido comun. 

Se cadra unha iniga excesiva 
(Cuncha de Ouro, mellar filrne; 
Cuncha de Prata, melfor direc
ción), aínda que coerente, a deci
sión que atinxe a Claude Chabrol 

resulta pertinente. Rien ne va plus 
.non: é o mellor do veterano cine
asta francés, mais constitue un.ha· 
ollada irónica e mordaz sobre a ar
te da simulación, p~rsonificada 
nunha singulár parella de colotei
ros atarefados mm.ha sorte de res
titución da xustiza social con pre
ferente atención a sí próprios e 
mesmo con capacidade para refl.e
xionar eri.col das suas habilidosas 
accións. Firelight, primeira longa
metraxe do británico Wi.lliam Ni
cholson (Prémio Especial do Xuri 
e Prémio á Mellar Fotografía) é 
un.ha pulcra e beh medida, exce
lente narración sobre unha forza
da relación que se acaba conver
tinclo en, forre paixón amorosa, 
história na que tamén se tocan os 
temas da pulsión da matemidade, 
as nais de aluguer e a eutanásia. 

A xuventude, ·representada por 
un xuri de esrudantes entre 1 7 e 
21 ~nos, co~cedeu tamén o seu 
galardón a este filme. Martin (Ha
che), co-produción hispano-ar
xentina, última entrega de Adolfo 
Aristarain, história de desencon
tros afectivos e dificultades rela
cionais, con traballados diálogos e 
magníficas interpretacións, filme 
sen dúbida merecente de mellor 
sorte, .víu reflectida a sua presén
cia no palmarés mercede á conce
sión da Cuncha de Prata ao Me
llar Actor a Federico Luppl. Este 
mesmo galardón no apartado fe
minino fo¡ para J ulie Christie po
lo seu traballo na estrámbótica -e 
delirante cousa titulada Afterglow, 
do norteamericano "afrancesado" 
Alan Rudolph. Sophie Marceau 
/Firelight, Isabelle Huppert/Rien ne 
va plus, Vanessa Redgrave/Mrs. 
Dalloway, Cecilia Roth/Martin 
(Hache) -están sobérbias: ou sexa, 
poderian ter recibido igualmente 
di to galardón. I went dawn, imaxi
nativo "thriller" en clave cómica, 
recibíu o Prémio do Xuri, o Pré
mio Novos Realizadores, unha 
Mención Especial da Fipresci e o 
Prémio ao Mellor Guión do Cír
culo de Escritores Cinematográfi-

Voda real e 
futbol para 
o Outono 
Para montar unha televisión pre
císanse especialistas no mundo. 
do futbol e no do corazón. O res
to pódese encher coque veña el.e 
Hollywood. Os do futból propor
cionan cada dia meio telediário, 
a inda ·que dean en falar da segun
da división B, e os do corazón, 
normalmente mulleres, poden 
procurar outras novas para o tele:.. 
d iário e a inda un programa com
pleto e elegante de média tarde 
sobre as intimidades da Condesa 
de Alba. A esta altura, a chegada 
das equipas que xogan a UEFA 
aos aeroportos estranxeiros mere
ce enviado especial a pé de pista, 

· con entrevista de cinco segundos 
incluida, todo un derroche de 
crónica deportiva: Chegaron moi 
ben. Veñen moi animados, te-· 
ñen boa cara. Que tal vos vedes. · 

cos. O Prémio do Público, dotado 
con cinco m!llóns de pesetas e de- . 
cidido por votación popular, fo¡ 
para The full monty, dinámica, di
vertida e un chisco amarga comé
d ia do británico Peter Cati:aneo, 
asimesmo ga
lardoada cun 
Prémio Espe
cial po-la 
ocre (Orga
nizaci<)n Ca
tólica Interna
cional do Ci
ne). Inexpli
ca belmerite .. - . non reconect-
da polo Xuri 
internacional, 
Hombres ar
mados, de 
John Sayles 
(Prémio da Fi
presc i, Gran 
Prémio da 
OCIC e o 
Prémio á So
lidariedade) 
constitue, 
adema is 
dunha arri ca-

Ecoando 
ainda o 
desatino do 
palmarés da 
pasada 
edición 
recibiuse 
con 
normalidade 
as máis 
equilibradas 
decisións do 
Xu~i deste 
ano. 

da e interesante operación de pro
dución, unha mirada independen
te sobre o grave problema do ex
termínio da povoación indíxena 
en terras mexicanas, narrada con 
intelixéncia, sensibilidade e eficá-
cia. 

Pola sua parte, o x.uri de 
Alma/Autores Literarios de Me
dios Audiovisuales concedeu o 
seu galardón' ao mellor guión a 
Alan Rudolph pola citada After
glow. Como dicia o toreiro: "Hay 
gente pa tó". En Zabaltegi/Zona 
Aberra, sección destinada a aco
ller filmes xa mostrados noutros 
festivais, prirneiras obras, películas 
producidas, realizadas ou interpre
tadas por algun dos membros do 
Xuri e outros títulos que por di
versos motivos non se incluiron 
na Sección Oficial, tornaron parte .. 
cuarenta fitas. A citada The full 
monty e Bogwoman/Tom Collins 

PENlCHE 

Ben, vimos moi preparados e con 
moitas gañas de gañar. Na· cues
tión das notas de sociedade pasa 
Q mesmo, a liña editorial do Hola 
instalouse en. todas as televisións 
sen ~scatimar espazo. 

As previsións de Outuno son 
eraras: boda real e futbol. Comen
tan os tertulianos profisionais que 
a oferta televisiva responde a de
.manda e esquecen que a demanda 
responde á publicidade. A mellor 
publicidade é que falen moito e 
sernpre ben do produto nos tele'
diários e nal~un programa solt? 

ANOSA TERRA 

(Irlanda), El baño turco/Ferzan 
Ozpetek (Irán), 15 Monhts in 
May/Anja Munnann (EEUU), La 
vida según Muriel/E-duardo Mile
wicz (Arxentina), A anguia/Sho
hei Imamura (Xapón), Keep Co
ol/Zhang Yimou (-R.P. China), 
Marius et Jeannette/Robert Guédi
guian (Frari.za), e El Che/Maurice 
Dugowson (España-Franza), me- ' 
recen, entroutras, ser salientadas. 

Dentro do capítulo de recoñeci
mentos, o 45 Nazi.onaiteko Zine
maldia Donostia rendíu homenaxe 
a duas novas figura da cinemato
grafia mundial. Por unha banda, 
ao me tre da comédia hollywoo
diense, xa desaparecido, Mitchell 
L i en, e, por outra, ao contem
poráneo, Peter Bogdanovich. i
tuados nas antípodas po la sua 
mancira de concebir o cin , ám
bos coinciden, sen embargo, na 
sua condición de polifacérico . 

T r~s apartado mái integraron < 

amplo paquet cinematográfico 
que e ·te ano ofereceu o mái · v -
terano dos grandes fe tivais cine
matográficos españoi . A Fl
PRESCI (Federación Interna
cional da Pren a inematográfi
ca) apresentou a ua e colma de 
fiJme , sete en total, por ela pr -
miado noutro fe tivai interna, 
cionais perante o último ano: O 
rio/Tsai Ming-Lian.E{ (Taiwan), 
Desconfiada auga mansa/Jacque 
Deschamp (Fran:a) e O dezaoi
to/Ander Ronnov-Klarlund (Di
namarca), entre outros. A mái 
recente produción e pañola e de 
América Latina, en copia ubti
tulada en inglés, e tivo presente 
dentro da habitual ección Made 
in Spani h. Entre outra , a espa
ñola La buena estrella/RicarJo 
Franco, Como un relámpago/Mi
guel Hermoso, Familia/Feman.Jo 
León, e Ricardo, minas y Fidel/ h
ristian Frei (Cuba), e Santera/ ol
veig Hoogesteijn (Venezuela). 

DenominaJa en anos anterime 
(Continua na páxina seguinte) 

ou esp cial. Na galega tr.:ltan os 
pormenores d) traxe da noiva e 
especifícase a nómina de invita
dos. T amén se 
falará, durante 
un.ha semana 
ou máis, do Durante 
coches, Jos unha 
bolsos, dos 
peiteados, da semana 
catedral, da falarán de 
xente que foi. 
Todo propa
ganda. sobre ~ 
monarquía es

coches, 
bolsos, 
peiteados, 

pañola, nen- traxes, etc. 
· gún de cuxos 

membros su
biu nunca, de 
momento, a un autobus público. 

be Lady D. xa se di~o de todo, 
que se estaba pre,ñada ou que se 
rompeu as med .ias. Cando 
aquelo parecía saturado, os 
mesmos apresentadores facian 
r~xouba do exceso de informa
ción e engadian algun novo de
talle curioso.• 

IAGO LUCA 

/ 
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ANOSA ~ERRA 

111 

Cinema 
111 

(Ven da .páxina anterior) 

con outros títu los ("Cenizas y · dia~ 
mantes", "Los olvidados", "Sóio se 
vive una ~ez" ou "El bazar de las 
sorpresa "),o espazo que o festival 
dedica a revisar películas que, por 
unha razón ou outra, van ficando 
relegadas ao esquecimento, reci
bíu nesta oca ión o norne "Una 
larga ausencia". Nel puderon-se 
ver, entre outras: Tiger Sharl< (Ho
ward Hawk, 1933), O cangaceiro 

Hard core 
galega con 
tributo a 
Celso Emílio 

Título: Tú:.m1 .. 

Grupo: T ú:.mi.,. 

Editorial: E,ltc1lm do C um111. 

O de: tema · co · que o · compo ·
tel<ín · Tú.zaras ·e e trean nun 

D pr{iprio e "con produc ión 
por prnneira ,·e:', ·on unha da 
mo trn · mu::iicai · mái cuntun
lenre · até agora no paí ·. Na a-

lirn hai hastante grupo · de metal, 
hard ccm~ e ra/J pero a cantidad 
re lú 'se ao mínimo e e 
ll n ·{i o que compoñ n 
tan en galego. Para Mfü·io ar 
Vi la, qu" forma o grup) en bat -
ria Xoán Lópcz e o baixo e guita
rra acú ·tica Xúlio Be que te, non 
s6 ' o idio ma habicual nón 

é a língua que m llor se 
ad ua <1 no a forma de can tar 
xa qu cont n mái pah.bra cur
tas que o astelán ou o eu kera, 
por ex mplo. En troque, o gru
po que coñee mo que fon hard 
core sina lan qu é máis doado 
compoñ r un tema en inglé pa
ra que as palabra rimen". Decla
ran que non est~0ín lad rando xa 
no primeiro corte do di co e i
nalan a alguén que "fala a língua 
do Império de mala gaña, recibe 
hostia por fo rmación humana". 

Este· primeiro disco para Túzaros, 
participaron en compilacións co
mo Unión Bravu e gravaron unha 
maqueta con dez temas, combina 
un intenso traballo de música e 
letras. Oespois de cinco anos 
xuntos, a evolución e os gostos 
foron variando. "Comezamos cun 
son máis punkarra e fCnnonos 
abrindo a novas tendéncias que 
nos gastan comó o rap ou o me
tal. A s distintas preferéncias' de 
cada un dos tres enriquecen o no
so traballo", sinala Mário Cesar. 

(Lima B9-rreto, 1953) The power 
and the glory/ (W illiam K. Ho
ward, 1933), Calcutta (Louis Ma
lle, 1969), Deep end (Jerzy Skoli
mowski, 1970), The l<ing of marvin 
gardens (Bob Rafelson, 1972), 
Arrebato (lván Zulueta, 1980), 
Permanent V acation(J im Jannusch, 
1982 ) ou a própria Uné aussi lon
gue absence (Hehri Colpi,-1961).+ 

MIGUEL CASTEL.O 

O di co abe moití imo mái a 
hard core que a rap. "O rock ho
xend ia enténde e dun xeito moi 
amplio. Como toda a xente, nós 
mamarnos moito da mú ica que 
e fa¡ fóra, e pecialmente da an

glo axona. Hai que er crítico e 
escoller o que é bon, o que che 
pode valer". Unha mo tra da 
ano ación que e collen pano 
Carla Amando O.J, que fai scrac
ches, ou exa,. rapea coa ua 
mans obre o vinilo. Entre todo 
compoñen as letra , que e mo
ven entre a poesia e a declaración 
Je princípio , ou xunta ambo co
mo na adaptación do poema de 
Cel o Emílio Ferreiro no último 
tema. "Eu n 
o rei de min 
mesmo; go
verno o cora
zón na libertá 
do vento 
do ammos: 
cu obed zo a 

Cren que o 
galego é a 
língua que 
máis se 

¡ 0 axeita á sua 
rneu d creto , forma de 
sigo ·n pé d'i cantar. 
letra". 

Baixando o ni
vel ou Eu re
núncio on te-
ma de tacados dentro de te disco 
que amasa o gosto do tre mC1si
co polo grupo Sepultura e polo 
que significou o seu disco Kaos 
AD. "Non só escoitarno a Sepul
tura sen9n a todos os grupo que 
están saindo do Brasil e que resul
tan moi interesantes", sinala o 
cantante de T úzaros. As expecta
tiva xeradas pola gravación deste 
disco, cuxa producción correu a 
cárrego de Javier Abreu do que 
reseñan " a profesionalidade ", 
céñtranse sob!e todo na xira que 
van facer para promocionalo. O 
primeiro concerto será no Grove 
o dia 10 de Outubro e a partir de 
ai actuarán en Cee, A ' Coruña, 
Vigo, Bueu e Ourense, ·entre ou
tros. Alguns destes concertos se
rán compartidos con Zen.zar, de 
Cerceda,_que tamén gravaron re
centemente un disco.+ 

A. ESTÉVEZ 
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Suso de-Toro gaña 
o B'lanco Amor cunha viaxe 
na percura da identidade -
Calzados Lola tivo que competi; con outras dezasete obras . ... - ' 

A nove l~ Calzados Lo la (O dano 
. e a absolución) de Suso dé T oro 

fo i a gañadora n a 16ª edición do 
Prérnio Blanco Amor de novela 
longa, que se fallou o Martes 30 
de Setémbro no concello da Po
bra do Caramiñal, encarregado 
de convocalo este ano. A nove
la, que nasceu a part ir dun gu ión 
cinematográfico que de T oro es
taba a realizar, trata da percura 
de identidade dun mozo que tra
balla en Madrid e ten que voltar 
a Muros, a sua vi la natal, pola 
morte da sua nai. "Cando sou
ben que o guión non ia levarse a 
cabo decidin convertelo mm.ha
ñovela porqu e non queria re
nunciar a ela. O texto está con
dicionado polo cinema nun sen
so positivo xa que se beneficou 

· da narratividade, o leitor va i pe
netrar moi ben nel". 

O tribunal que xulgou as dezaoi
to obras apresentadas ao prémio, 
da que se reseñou a sua calida-
d e, chegou a un aco rd o po r 
maioria simple. As outras fina-
li ta polas que se decantaba o 
xuri apresentáronse baixo os le
mas As grandes carballeiras e Un-· 
ha esquina no fondo da memória. 
Da premiada, que Suso de Toro 
apresentou como O dano, i;esal
tou e a profundiZación na cons
trucción p icolóxica dos persq
naxes, o xeito de do ificar a in
triga e de ensamblar as ecuén
cias, que o autor explica pola 1 

ua concepc ión cinematográfica 
inicial. Asi mes mo, Pilar Váz
quez Cue ta, presidenta do tri
bu n a l, indicou que as obras 
apresentada amosan. un rnaior 
coidado no e tilo da literatura 
actual da Galiza. 

O xuri re eña que coa nove la 
"ábre e un novo camiño na tra
xectória do autor". Para este to
das a ua novelas on diferen
tes "ainda que teña teitnas como 
persoa e escritor". Suso de T oro 
conta que o e u protago nista 
"procede da cla e traballadoi:a 
pero é un desclasado que emi
grou a Madrid e se converteu 
nun trepas con certa vergoña de 
sre galego. Criquse a si mesmo 
unha identidade fictícia como 
moderno e dii~ámico. A nai má
tase e este suceso obrígao a vol
tar a Galiza e rastrear na história 
oculta da família. Con el está 
unha moza burguesa de Madrid 
e xuntos fan unha vfaxe que !les 
descobre quen son eles e quen 
sqn os seus pais. Hai uha trama 
de acción polo_méio para chegar 
ao final, o descubrimento de que 
están sós, que son adultos". 

Suso de T oro, cuxa anterior no
vela A sombra cazadora é a base 
dun proxecto cinematográfico 
para o vindeiro ano, ere que é 
posi tiv o que gañe o prémio 
Blanco Amor un escritor coñe
cido e cun . importante número 
de vendas. "A realidade é que o 
prérnio precisa dun relanzamen-

to; deberia ser o primeiro pré 
rnio liteTário da Galiza e o máis 
popular polo fe ito de que co la
boren rnoitos concellos, polo 
tanto, moitos ga legos", sinala o 
escritor que engade que "todo o 
que xurde das . boas intencións 
corre o risco de morreT se nGn se 
relanza" . O ideal para o autor 
·composte lán seria imitar ..os 
grandes prémios das outras li
teraturas "salvando as distáncias 
está ó exemplo do .Prémio Plane
ta, o cal é mercado por persoas 
qu-e nunca van ás librarías. É LUl. 

ga lardón que convida á leitura. 
· Penso que un prémio popular 
como .o Blanco Amor pode ser 
grande e, ao tempo, limpo, no 
que a decis·ión do xurado non, 
este~ condicionada por n <;ida". 

Asimesmo, Suso de T oro está 
satisfe ito pola significación dun 
prémio que leva o n o me de 
Eduardo Blanco Amor, do que 
se cumpre o centenário. "Para 
min é o atttor máis interesante 
da litera tura galega, o que rnáis 
esümo" , di. O escritor, que per
cibirá por este ga lardón dous rni
llóns de pesetas, ten unha ampla 

A. IGLESIAS 

produción marcada ademais po
lo éx ito cmnercial: Caixón desas
tre, Polaroid , Land Rover ,' Ambu
lancia, Tic-Tac e A sombra caza
dora. A recente gañadora do 
Blanco Amor será publicada por 
Xerais en galego e traducida ao 
caste l~n por Edicións B. 

Na a nte ri or convocatória do 
prémio, que organizou o conce
llo de .Brión, resultou gañadora a 
novela O paxaro que canta un no
me, unha história ambientada na 
posguerra na Galiza baixo a olla
da dun cativo e que supu xo a 
primeira obra publicada , des ta 
vez en Galaxia, de Xavier Loren
zo T orné. No ano 1995 non se 
convocou o cot.i.curso pola nega
tiva do concello da Coruña que, 
ademais de causar o rexeitamen
to do resto dos ·concellos promo
tores do Blanco· Amor, má i - de 
70, puxo en perigo a sua conti
nuidade. Antes· de Lorenzo T o
rné, foron merecedo res do pré
miq, que nasceu en Redondela 
en 1981, Miguel Suárez Abel, 
Alfredo Conde, Ramón Caride 
Ogando, Xosé Cid Cabido e 
Fran Alonso, entre outros . • 

• 
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Os recitais de 
máis de trin ta 
poetas de todas 

as idades no · marco do I 
·congreso de Poesia -Ga
lega constituiron unha 
boa metáfora do que es .. 
tá a acontecer no que ali 
mesmo se deu en cha .. 
mar "xénero fundado .. 
nal" da literatura gale .. 
ga. Os dias 25, 26 e 27 
en Vilagarcia da Arousa 
comemorouse o cin.
cuenta aniversário da 
publicación d~ Cómaros . 
Verdes . de .L\quilino 
Iglesia Alvariño, data de 
significación hi~tórica 
que inaugurou unha no .. 
va xeira despois do -_si .. 
léncio imposto polo ·gol .. 
pe milit.ar. O espácio 
poético tamén deu lugar 
a un debáte entre os que 
defenden un fluir lento 
da poesia que corres .. · 
·ponde a un público máis 
fiel e os que confian na 
chegada a novos ámbi ... 
tos e a novos leitore-s. 

Poetas de várias xeneracións coincidiron no Congreso. 

Poesia contra o modelo único 
O I Congreso da Poesia Galega celebra 
é;l plural.idade e continuidade 'donoso _xénero fundacional' 

-0- CARME VIDAL 

Fóra da Casa de Cultur\}, sé do 
· congreso, o xornalista .Borobó 

incitou ao traballo aos máis no
vas recitando uns versos de Igle
sia Alvariño. Un deles, RafaVi
llar foi o encarregac,lo de respos
tarlle ao ser o merecedor desta 
primeira edi_ción do prémio Cá
maros Verdes . Villar adicou a 
sua mención de honra ás briga-

. das e ás compañas que andan a 
agramar na literatura galega; sen 
esquecet o maxistério de Bauza 
Brey e Iglesia Alvariño que dan 
nome ~ dous dos prémios que le
va recebido este autor. 

O episódio non é anecdótico. 
Máis unha vez, e a pesares de 
manifestar todos que a polémica 
está aborrecida -fíxose máis 
patente a raíz do Congreso da 
Asociación de Escritores en tin
gua Galega, e tomoú novas tintes 
no Congreso de Novas Escrito
res- , volveuse falar de xeracións 
poéticas, desta volta nun foro 

_ onde a preséncia· de creadores de 
todas as idades, editores e tradu
tores entre outros deixaba á vista 
o rico panorama lírico actual. 

Malquerido e denostado, o_ de
bate está a levar, iso si, a que se 
fale de poesia e se retnexa nos 

distintos-modelos e propostas 
dos que todos tiran unha con-

-clusión:· a poesía non é unha _ 
terra única. Fóra dalguns tons 
airados ·que entran dentro do 
confronto persoal -tan próprio 
de certas individualidades crea
tivas- e cos precedentes e.os 
que se chegaba a Vilagarcia, os 

máis dos discursps quixeron 
deixar claros dous postulados, a 
pluralidade das propostas poé
ticas e a continuidade por vez 
primeira nas' nosas letras -como 
telón de fondo e marca de co
mezo estaba a irrupción de Cá
maros Verdes- que levan a coe
xistir -con maior ou menor diá-

logo, segundo as opinións- a 
. tres xeracións poéticas en acti
vo. 

O Congreso foi un bo convite 
para que, coma nun xogo de 
bola, se sorteasen elóxios e 
arp.onestacións e se puxesen en 
comun os distintos modelos, se 

Multiplícase aedici~n de poesia 
A mesa de editores estaba chea 
de poetas. A especial circuns
táncia de que sexan criadores os 
que estean á fronte das rnáis 
importantes iniciativas edito
riais do país dalle un tinte espe
cial ªº "que poderia ser unha 
análise só comercial. Carlos Le
ma, director ·comercial de Sotelo 
Blanco, falou da situación ac
tual debuxando un perfil de ca
da unha das novas propostas 
empresariais: Espiral Maior, es- '· 
pecializada, defendendo a posi
ción canónica da poesía, Di
versos de Positivas no campo da 
obra alternativa e Xerais que 
comeza con Ablativo Absoluto 
unha nova colección seguindo 
o tirón que ten o xénero poéti
co. Desde o público lembraron 
que nesta breve análise faltaba 
un dos signos <lestes tc:;mpos, 

como é a própria edición alter
nativa e mesmo a autoedidón 
con propostas como Letras de 
Cal ou Edicións do Dragón. 

-- Indiscutíbel foi a valoración do 
importante papel que está-a ter 
Miguel Anxo Femán Vello en 
Espiral Maior, con todo o pro~ 
xecto poético que conleva, no 
que destacan as duas colecións 
e o prémio para escritores no
vas co mesmo nome. Para o 

. poeta-editor, a situación ten 
mudado desde .que el comezou 
a escribir e non dubidou en 
afirmar que "nunca tanta poe
sía se publicou coma hoxe e 
para iso abonda . remitirse aos 
catálogos". A diferéncia que
daba tamén á vista' na inter
vención de Sabino T orres,i un 
dos s~brevivintes daquela his-

tórica il)tciativa que foi ·a co
lección Benito ·Soto, qt:1eri lem
hwu as diÍicúltades que tiv~
ron que salvar para sacar 
adiante aquela proposta que, 
non sen razón, tiña nome de , 
pirata. Tamén Ftan Alonso 
·por Edicións Xerais teimou en 
desmentir a idea de qúe en Ga-:
liza se publica pouca poesía, si
nalando que o 43% das obr~ 
publicadas en Galiza son de' , 
poesía. Desde a nova colección 
da sua editorial aposta por pri
mar "a calidade máis que a 
cantidade'-'. Ademáis de desta
car o tirón que ten nesta a,ltura 
a poesía, o autor de Tortillas 
para os obreros, falou COIT\O ex
cepcionalidade do que se pode 
entender como un best-seller na 
poesía galega: O pavo na noite 
de Manolo Rivas. • 

ANOSA TERRA 

NACHO ESTÉVEZ /V. N . 

non de facer poesia, si de en
tender o feíto poético. Os no
vos apostaron por resaltar as 
dificuldades de se facer ouvir, a 
desatención que presumían nas 
xeracións anteriores -"non nos 
len" dixeron- e o pulo que a 
poesía está a ter mercede a sua 
actividade e opularización en 
recitais, propostas editoriais e 
colectivos dinamizadores. Ta
mén resaltaron que, a diferén
cia da dos oitenta, a sua xera
ción non se caracteriza pola 
unicidade criativa, senón pola 
pluralidade, fuxindo da imposi
ción dunha estética comun. En 
canto podian, os seus represen
tantes recoñecian 1 sen embar
go, as influ~ncias dalguns dos 
nomes que enfeitan a tradición 
poética galega, alguns deles 
presentes na sala. A xeración 
dos noventa quería facerse ou
vir -foron vários os discursos 
nos que estes temas de análise 
se repetían- e, fixeron da sua 
proximidade aos leitores, e da a 
cada vez maior captación de se
guidores do xénero poético, un 
dos grandes éxitos da sua xera
ción. Autoproclamáronse, en
fin, actores protagorústas da 
movilización que· está a viver a 
poesía tanto no ámbito criativo 
como mesmo no comercial, co 

(Continua n_a páxina seguinte) 
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ANOSATERRA 

(Ven da páxina anterior) 

nacemento de novas colecións 
e e~itoriais ao redor da lírica. 

o mundo debuxouse con outra 
cor no confronto da xeración 
anterior: nunca tanto como ago
ra se publicou en poesía e en 
nengun momento houbo tantas 
,posibilidades para dar a coñecer 
a sua obra por parte dos novos 
criadores. A comparanza faciase 
coa década anterior para, no 
meio, dar un toque de atención 
de modéstia e calma para os 
máis novos -por se buscan che
gar demasiado cedo a demasiado 
lonxe- anunciando que a penei
ra da história só deixará a uns 
poucos. 

Relación asimétrica 

O debate tivo nomes próprios e 
referéncias esperadas. O poeta 
Emílio Xosé Insua despois de se 
manifestar participante dunha 
xeración que non padece a or
fandade literaria de outras pro
mocións poéticas e de falar da 
riqueza do sistema literário gale
ga, lamentou a "falla de xenero
sidade ou de paciéncia para dia
logarmos entre nós, con toda a 
veernéncia que se queira, mais 
con respeito". Fóra do que cha
mou intento de "linchamento 
intelectual" do poeta -agora ga
lardoado- que, noutro foro, faloµ 
de matar ao pai, "como Cebreiro 
e Manuel António fixeron, no 
seu dia, co bardo e coa santa, 
cando nen sequera o segundo ti
ña comezado a escreber o se).l De 
catro a catro indiscutíbel..." 

Repetiuse o sentir na poeta Y o
landa Castaño que, á sua vez 
contrastou o "descoñecemento, 
por parte de moitos leitores e 
mesmo críticos e veteranos per
tencentes ós circuitos literários , 
do labor criativo que moitos po
etas novos están a desenvolver" 
co seu retrato da situación ac
tual como a dunha "horta poéti
ca, vizosa, aberra e fértil, que 
ainda empeza a medrar na paisa
xe- que queremos plural e har
mónica- da literatura galega". 

O título da obra de Fran Alon
so, Persianas, pedramol e outros 
nervios, citado p r Yolanda Cas
tafio c mo un dos esquecidos, 
foi a pedra de toque 

D~mandan 
. / . 

cr1ter1os 
para a 
tradución e 
difusión 

Camiño Noia puxo o tema 
sobre a mesa pero as referén
c ias repetíronse duante as 
tres ·xomadas. Noia denun
ciou "a política de tradución 
da Xunta, haseada na fastuo
sidade que non serve para 
nada". "Edítanse -engadiu
obras que se regalan nas con
vencións de empresários pe
ro non chegan a quen faria 
bo uso delas". Ó prof~sor e 
tradutor Andrés Pociña sina
lou, pala sua parte, que "a 
tradución da Divina 
Comédia, realizada por Oario 
Xohan Cabana, é inmanexá
bel poto seu tamaño e está 
feíta nunha edici<~n nada po
pular". Pociña engadiu que a 
tradución de poetas gregos 
do noso século, da sua coau
toria, e que só ten outra tra
dución en italiano, non se 
encontra por J¿>arte algunha". 

As tarefas imprescindibeis a 
levar a cabo neste eido son, 
para Camiño Noia, entre 
ouras: fomentar a leitura das 
traducións ao galego e con
seguir boas traducións lite
rárias que teñan. o mesmo 
efeito nos leitores da língua 
de partida que na de chega
da. Traducir seria unha ta
re fa imprescindíbel para a 
normalidade cultural do pa
ís, pero houbo voces como a 
de Ramiro Fonte que de
mandaron critérios de sele
ción do "imprescindíbel" 
que ten que estar traducido, 
porque senón "pódense es
tar traducindo mariachis e 
deixar obras esencia is".• 

por se mover "en colectivo, en 
bravu" e abonda para o demos
trar a apresentación de toda a 
ristra de nomes de colectivos 

para facer saltar a O xornalista Borobó inaugurou o Congreso. 

. chispa. "Ainda as per
sianas na poesia gale
ga están pechadas. 
Non hai diálogo por
que esta xente non 
nos quere ler, só nos 
len cando están no 
xuri de prémios literá
rios" espetou nada 
maís comezar a sua in
tervención o poeta da 
Costa da Morte, Miro 
Villar quen puxo na 
cara dos seus viciños 
na mesa -ao pé tiña a 
Xosé M!! Alvarez Các
camo e Ramiro Fonte
que a sua era unha·re
lación irregularmente 
asimétrica, "até trece 
cita$ de Pepe Cácca
mo contei en libros de 
poetas novos" dixo 
nun dos cómputos po
éticos que Miro Villar 
adoita facer. E a defi
nición para quen máis 
dados numéricos ten 
da poesia galega pasa 

»na criación dos novas 

que se expanden pala nosa xeo
grafia, nados maiormente en vi
lq.s : Santa Compaña dÓ Salnés, 
Batallón Literário da Costa da 
Marte, Corporación SemióÚca 
Galega, Brigi:idas Chairegas .... 

A seguir, Ramiro Fonte lem
broulle ao poeta o seu naci
mento na "cultura resistencia! 
na que era moi difícil publicar 
un libro" e, de seguido dirixiu 
un claro alegato xeracional : 
"no espazo dos· ·oitenta dialoga
ban os novos poetas cos da xe
ración anteior, non tiñamos 
necesidade de matar a ningun 
pai. Son os leitores os que asasi
nan todos os dias". E ante a 
proposta "popular" ·dos máis no
vos, replicou poñendo <liante 
da pergunta polo número de 
leitores de poesia, a de "quen le 
poesía?". Fonte puxo o énfase 
no leitor fidel e comprometido, 
fronte ao conceito de público 
A continuación situou á manee 
do poder a todos os que canda 
el comezaron a traballar pola li
teratura galega e pediu aos no
vas que seguisen "por unha liña 
de reflexión, non de politiqueq_ 
barato, pedindo só cotas de po
der". A sua be ira, Xosé Mª 
Álvarez· Cáccamo, puxo medida 
á división de discursos, ao reco
ñecer que na xeración dos oi
tenta -entendida de forma ám-

. plia, pois incluiriase nela a Ma
nolo Vilanova, Paulino Váz
quez ou Ana Romani- dábase 
un "proxecto tacitamente co
lectivo que criou un clima pre
paratório para un cámbio de ru
mo", sen deixar de ter un ha 
conversa "de dobre dire~ción" 
cos maiores. 

A recuperación da casa de Igle
sia Alvariño en Abadin, recla
mada por Manuel Maria, foi un 
bo comezo da mesa adicada á po
esía infantil, deslucida sen em
bargo pola premura do tempo. O 
poeta chairego reclamou un 
achegamento de escritores como 
Anxel Fole ou o próprio Iglesia 
Alvariño aos máis cativos par
tindo da sua opinión de que "os 
nenas e os poetas son dous seres 
que están moi próximos". 

A especificidade e mesmo a ex
cesiva erudición xogaron á con
tra tamén na mesa sobre poesia 

da emigración e o exí-
A. IGLESIAS lio, tema crucial nas 

nosas letras que mere
ceu insuficiente aten
ción. 

Á irrupción da muller · 
na poesía galega apor
tando algunhas das 
propostas máis intere
santes dos últimos 
tempos -ainda que moi 
poucas, coma sempre, 
nas mesas redondas-, a 
preséncia constante na 
sala de várias xera
cións en activo e a 
maior espectación que 
levanta a poesía, co
mo deixaban patente 
todos os indicadores, 
foron algunhas das 
constantes repetidas 
ao longo do congreso. 
Non fal~ou tampouco 
a crítica á situación 
.diglósica e a persisten
te anormalidade que 
fai que a obra dos po'e
tas non sex;:i recoñeci
da como a própria po
los galegos. • • 
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OPtNIÓN 

A VOLTAS CO IDIOMA (II) 

A "ME--MEZ" 
GALOPANTE 

, MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

Refiro-me aos "me vou", "me fixo", "me dixo", "me poño", "mé chamas" ... e 
tantos máis, que deforman o galega na súa sintaxe correcta. Como non ca
be pensar e~ influéncia do portugués do Brasil, a deformación é filla directa 
do español e dunha "tradución" ou-transposición mal feitá desde este idio
ma. Naturalmente, non acontece só co pronome "me", senón con todos os 
demais, con profusión doutros castelanismos que. mencionaremos tamén. 
Non coñezo ~n só falante ou unha soa falante do galega como primeira lín
gua que coloque mal os pronomes: poderá conter a sua fala moitos castela
nismos léxicos e mesmo .recursos expresivos e enfáticos en español, mais 
non .este .defeito profundo que está inzándo na oralidade do idioma alar
mantemente. Si é certo que en zonas do país, como A Coruña e Ferrol, na 
fala popular, xa se rexista (por maior exposición ao español e maior efeito 
invasivo) desde hai tempo. Recordo ouvir-lle a meu pai, sendo eu nena: 
"Como din na Coruña, cho xuro!"; a profesora Laura Tato recorda, como 
frase "típica" de Ferrol, para arredondar a veracidade do que se dicia: "¡Cho 
digo eu, pon-lle o cuño", mais isto mesmamente era visto como extrava
gante a respeito do-galega normal, moi contaminado no vocabulário, mais 
que mantiña -limpa a sua sintaxe. Para os "alegres" que pensan que "tanto 
ten" e que "o caso é entender-se", eu digo-Hes que se o noso idioma consoli
dou unha sintaxe ondeé imperativo dicer: "dixo-me", "fas-rho'!, "coloca
mo-lo", "atenderemos-vos", "facilitarei-lle-lo", "compiou-che o libro" (e 
non "me dixo", "mofas", "o colocamos", "vos atenderemos", "te chama
rán", "lle-lo facilitarei", "che. comprbu o libro"), frente a ·"cando me vaia", 
"onde cho deixo?", "non a vin", "xa llé-lo direi", "mentres vos escoito ... ", se 
o noso idioma, dicia, consolidou esta sintaxe é por algo, xustamente porque 
é unha língua diferente e non unha "cobertura" agalegada do español. Se 
nós dicemos "doi-me a cabeza" e non 
·~· ai mal a la tete", enfatizando a dor 
e considerando o que doi unha parte. 
de nós, e non, como o francés, pondo 
a énfase no suxeito, .tamen é por al
go, algo non intercambiábel nen in-

. deferente, que ten a ver centralmente 
coa complexa yisión do universo, a 

·. sua conceptualización e a ollada pe
culiar sobre o mundo e a sociedade 
que cada idioma proxecta e revela. 
Conforme aumenta o contacto do 
galego co mundo institucional, da es
crita, da l~guaxe formal, de usos se
cundários alleos ao galego tradicio-
nal, máis se advirte, como é esperá-
bel, a pegada do español. Esperábel, 
si, mais tamén correxíbel se prestar-

'E . sta s1ntaxe ten a 
ver coa ollada 

peculiar sobre o 
mundo e a 

sociedade que cada 
idioma proxecta e 

revda" · 

mos a atención debida, e un pouco . 
de cuidado, á necesidad.e que o galega ten de ser usado Limpamente, xenui
namente, e non como unha pobre caricatura do amo, escudeiro a quen 
nunca se lle vai pagar a vasalaxe rendida. 

O mesmo poderiamos dicer da confusión entre "te" e "che" ou do fre
cuente "lleismo", calco direéto do español. Tamén aquí hai diferenza 
funcional e formal entre, por exemplo, "vou-te chamar" ou "vou-te bus
car", por unha banda, e "vou-che chamar eu a xente" ou "vou-che buscar 
os libros". En frecuéncia de mal uso, quizais sexan as expresións "Sauda
lle(s)" e "preocupa-lle(s)" as máÍs reiteradas, cando debe ser: "Sauda-o", 
"sauda-a", "sauda-os", "sauda-as" e "preocupa-o'', "preocupa-a", "preocu
pa-os", "preocupa-as": "ese tema non o preocupa" ou "ese tema non a 
preocupa", por exemplo, o mesmo que (se teñen a ben facer-no-lo che
gar asina Rádio e na Televisión)"informaremo-los" ou "informare~os a 
vostés" e non "informaremos-Hes". Da mesma maneira, son reiterados 
usos deformes e incorrectos como: ''Non se lle ve ultimamente" ("¿non 
se lle ve o que?", perguntariamos), no canto de "non o vemos", ou "non 
a vemos" ou ben "non é visto" ou "non 1é vista", ou expresións éomo 
"acusa-se-lle de ... " (calco do español "~e le ;:icusa de ... ") no lugar de "é 
acusado de" ou "é acusad~ de" ... 

Falaba,mos a semana pasada de' moito uso coloquial español transvasado ªº 
galega. Por esta vía, estamos dando entrada a unha "inevitabilidade" deste 
idioma e a unha perda, por falta de uso, da c;oloquialidade ou expresivida
de galega. Comentaba-me hai pouco un xomalista <leste semanário como 
o aviso" ... e cando chegues aló, xa me dás razón" non foi comprendido po
lo interlocutor. En conversa rápida, hai pou(:o, eu perguntei: "¿Pó-la ou 
non?" e· responderon-me: "pero de que póla falas?", cando eu estaba a utili
zar o verbo "pór" ou "poñer". De similar maneira,- "fala" é o substantivo de 
"falar", mais tamén é forma do verbo "facer" ("¿fa-la ou non a fas?"); e es
tarna~ a falar, como se ve, de denotacións e non de recursos expresivos ... 

E rematemos invocando a protección das dívindades célticas para ver se 
damos desterrado o "i" no canto do "e" como conxunción .copulativa, 
mais unha vez "hercio" directo do español. e non "imitación" do naso 
consanguíq.eo portugués ... • 

M" PILAR GARCIA NEGRO é socioliogüista e deputada do BNG 

, .. 
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No empardecer de seu vivir 
Ao recibir D. Ramón Otero Pe
drayo á D. Aquilino Iglesia Al
variño na Real Academia Galle
ga maxinou que "cando os . pul
sós se teñen acostumado a non 
tembrar escribindo dous mil e · 
tanto, na data das cartas", a doc
tísima corporación celebraría _ 
"un grande aito literario, de lem
branza e xusticia". Consistiría 
"no panexírico do outo e libre 
poeta de nosos días" feito polo 
"máis outo e libre poeta d'aquila 
sazón"; quen encetaría decindo: 

'cando no inverno de 1948 
. o autor de Cómaros Ver-

. dés foco seu ingreso na 
Acade~ia. Gallega, faltándolle . 
moitos anos pra atinxir a maes
tr(a :enteira e centrosa da súa p~
esía ... Foi no empardecer de seu 
vivir o compremento da pormesa 
d'un árte non .suxe.ito enteira) 
mente a lei do imaxe, do abrente 
e do cumio e do serán do día ... " 

Manifestab~ logo Otero Pedra
yo a súa seguranza no "grande 
poeta de mañán por ser arestora 

Que se saiba, este Sanriago Ma
tamouros na muralla de Lugo 
non pinta nin pintou nunca na
da, máis que adornar a porta de 
Santiago. 

De feíto, e~e canto do · 
Apóstolo matando infieis 
faise un, pouco incrible; 

primeiro porque ninguén pode 
asegurar que existise a tal batalla_ 
de Clavixo, e lago que non é <lo
ado de c;rer que un home que pa
so u a súa vida predicando o 
amor e a fraternidade entre to
dos os homes, viñese.logo do ou
tro mundo, erixido en salvador 
da patria, cheo de ir.a e cabal
gando como un arroutado, para · 
repartir leña e cortar cabezas. 

Ademais, de ser así, non viría 
nun cabalo branca, que é a 
cor da pureza, senón nun ver
mello como o turne,. que cadra 
moito mellar con tan apoca; 
líptico facino,roso. 

É ben éerto que esa .man~ra de 
. actuar non cadra co noso San
to Patrón, rnáis repousado e re
flexivo; o máis propio del sería 
que, poh don da palabra, fixe
se o milagr~ de someter a toda 
aquela tropa de pagáns á súa fe, 
sen d.erramar un ha .. pinga .d~ 
sangue, pois a encomenda qué · -
lles fixera Xesús foi a de gañar 
almas para :o ceo e non segar 
cábezas coma quen corta her
ba, pois cando se vence coa 

. forza da palabra, non hai ven
cidos, senón convel'l.cidos, e 
polo tanto tampouco hai medo 
ás represalias. Tal fo¡ cando o 
temible Almanzor andou por . 
estas terras, aló polo 997 , hai. 
agora mil anos. 

Iglesia Alvariño o grande poeta 
e doutor nas artes máxicas d'un
ha beleza e sentido do amor, do 
cosmos e da moite, de longa e 
adispazosa revelación ... " 

oio trece fatídicos anos res
taron a Aquilino dende o 
seu ingreso na Academia 

deica a súa morte e foi, por iso, 
moi apretado, moi rápido, o "em
pardecer do seu vivir"; sin tempo 
de dar cumio, de cumprir a pro
mesa daquil arte a que Don Ra
món maxinaba que alcanzaría. 

. Mais, xa era difícil que u~ poeta 
puidese rebasar a outura en que 

·o coloco u Ot,ero ao longo do 
·'. seu discurso de recepción. Un 

dos poucos exemplos que que-
dan impresos daquela fala xe
nial de D. Ramón Otero. Pois · 
ben, ao responder Otero Pedra
yo ao discurso de ingreso na 

· Academia de Alvariño, sobre A 
lengua dos poetas no Norte de Lu
go, fixo o canto máis erudito e 
belido que podería concebirse 
arredor do poeta. de Señardá e 

Corazón ao vento; quen o ano 
anterior, con Cómaros Verdes, 
refrescara, aireado de n~vo, a 
nosaJírica: · 

"¿Tendes ollado versos menos 
filosóficos? -preguntaba Don 
Ramón. As imaxes veñen e 
van. Nos fías do chover e ó lon
go dos días. Ritmps_e latexos . 
Ningunha teoloxía. A non ser 

· de bicos, de ensoares, de ptocu-
- ra dé imaxes pra povoar iste 

mundo. ou millor pra servir ou 
axudar á eispricadón de iste 
mundo de imaxes" . 

5 astaría con ler· de novo, de 
cabo a rabo, iste prodixio
so discurso pedraiés, para 

facer o millor panexírico que 
podería soñar o mesmo Don 
Ramón para ser dito nas véspe
ras do ano dous mil. Imposíbel 
tesumilo. Sería como conter o 
Salto do Ánxel, as grandi~sas 
catarat;as venezolan.as, hunha 
palangana. Limítome a mencio
nalo, pra que os novos profeso
res que estudan a poesía· de 

A fo iza da palabra 
A cousa foi que o feroz . 
caudillo chegou coas 
súas hostes ata as por- · 
tas da mesma cidade 
de Lugo, .e vendo· co
mo os paisanos se refu
xiaban dentro do re~ 
cinto arrmrallado, el 
rodeounos co seu exér
cito para rendelos pala 
fame. E foi daquela que 
un home .do máis nor
mal, que non está ·nos 
altares aínda que o me
rece, investido do doh 
da palaora gañoulle a 
batalla ao temible in- . 
vasor. 

A

medida que na.
quel asedio esca
seaban os víveres 

e os cercados dubida
ban da súa resistencia; 
cando aumentaba o 
desánimo e a esperan
za de que algiín salva
dor. viñese na súa axu-

. da non ·se albiscaba; 
cando m~is perdidos 
se. vfan e a única es
per~nza que lles que
daba era un milagre, 
que nunca ven cando 
se desexa, _o· canto do .Mata
mouros que, segund~ dicían, 
ax'udara aos. cristiáns cen anos , 
atrás, xa non o cría ninguén, e 
entón foi cando o enxeño e o 
xenio se uní.ron na persoa dun 
dos alí asediados. · 

·Aquel paisano, sacando va
lor de or:ide xa non queda
ba e escudado na súa ora

toria, convenceu aos seus paisa
nos para xogar unha última ba
za. Subiuse a unha das almeas e 

c~amou polo te~ible caudillo. 

A

ando o feroz guerreiro apa
rec~u ao pé das ·murallas, 

. rodeado de soldados e cu-
·berro de armas, o paisano, vestí~ 
do _cún simple saio, faloulle con 
normalidade e certa §Orna: . 

-Pero ·;nachiño, aínda se_gues 
-aí a perder o tempo? Vaia xene-
ral estás feíto. 

Algún dos lugartenentes de Al-

Aquilino Iglesia, beban nil ata 
afogarse na súa inmensa sapien
cia, na súa deleitosa fermosura. 

M
~ncioneino no preludio do 
meu artigo sobre O diálogo 
poético entre Otero Pedrayo 

e Iglesia Alvariño, incluído no 
.volume titulado O reiseñor de 
Trasalba, no que se recollen a 
maioría dos anacos que levo es·
critos arredoi;- do xenial mestre 
de Arredor de sí. Neste libro re
centemente editado pola Fun
dactón Otero Pedrayo, coma 
xenerosa recompensa polo meu 
Premio Trasalba, aínda figuran 
outros anacos nos que se trata 
da amistosa vinculación de 
Aquilino con Don Ramón, e 
tamén se discurre acerca do seu 
común lento épico. Tales ana
cos terían que repetirse no hipo
tético caso de que se xuntara 
asimesmo nun volume, canto 
escribin a propósito do meu má
ximo amigo, O señor das pala
bras, rubro que podería levar o 
libro, facendo xogo co de O rei
señor ~ Trasalba. f 

FRANCISCO A. VIDAL 

manzor quixo arrear
lle unha pedrada, pe
ro este desexaba se
guir oíndoo. 

-Tendo tantos si
tios a onde ir, ficas 
aquí coma un pas
món, mirando para 
as paredes, por un 
grupo de labregos 
desarmados que che 
están quitando a fa
ma, mentres se está 
preparando o exérci
to que veña na nosa 
axuda. Ou é que 
a índa pensas que 
irnos morrer de fa
me? Po is non home 
non,' nós somos pre
visores, e para que 
te enteres, ternos co
mida para dar e to
mar. Seguro que os 
teus cadelos pasan 
moita máis necesi
dade que nós; e para 
que vexas o que é a 
caridade dos c.ris
tiáns, aí che mando 
un año e uns bolos 
de pan, para que 
v a i ad e s fa c ·e n d.o 

dente mentres agardades. E 
botoulles ambos os dous .pre
sentes da almea ab?ixo. · 

A

lmanior, entón, din que 
algo avergoñado, decidiú 
levantar o c~mpamento e 

seguir as súas correrías por ou
tros lugares, mentres os lugue
ses celebraron a victoria da
quelas palabras honrando ao 
orador, que desde aquela alcu
maron Bolaño; po r aquilo do 
bolo e o año. + 

A NOSA TERRA .. 

Pepe Carreiro 

'Un humorista gráfi-
co non ten que facer 
rir senón denunciar' 

Estou lendo vários libros de xeito 
desordeado: Asi falou Zarastustra, 
de Nietzsche, un texto de Bakunin, 
Don Juan de Gonzalo Torrente Ba
llester e Folclore galés, de Trefor M. 
Owen, que traduciu Laiovento. 

Que recomenda ler? 

Recomendar é difícil pero pódense 
apontar vários libros: calquera de 
Valle Inclán, O mito de Sísifo de 
Albert Camus, Esperando a Godot, 
de Samuel Beckett e O capital de 
Marx tampouco está de máis. Máis 
actuais recomendaria Panificad.ora 
de Xosé Cid Cabido e O Naciona
lismo español de_ Josep Sort i Jané. 

Acaba de publicar un libro ql,le re, 
colle os seus debuxos sobre Fraga. 

O libro, que edita Laiovento, xa 
esta distribuído nas rendas e titúla
se Fraga na Galiza. Nel recóllense 
todos os · debuxos e viñetas en 
prensa sobre a figura de Fraga e 
coinciden co periodo do mandato 
no país. Non só se centra en el se
nón na xente que o rodea. Penso 
que Fraga é branca dos humori ta 
porque é obvio que está acabando 
co país. 

Vosted~ non só se adica a Fraga. 

A función do humorista gráfi co 
noR é facer rir a ninguén enón cri
ticar e censurar o que, subxectiva-

_ mente, é denunciábel. Ainda que 
realicei algo de humor do absurd , 
sempre me adiquei ao humor polí
tico. Pero o humorista non deb 
casar con ninguén polo menos en 
princípio ainda que sexa moi difícil 
non facelo. Quera dicer que e hai 
alguén que está desvirtuando á es
querda co seu comportamen i:o é 
tan criticábel como o de direitas. 

Hai unhas se~anas suprimíronse 
as viñetas que viña publicando no 
xornal El Mundo de Galicia coin, 
cidindo cun cámbio da dirección. 

A supresión da viñetas ten que ver 
.co cámbio da dirección e coa censu
ra directamente. Retiraron os meus 
debuxos porque n~n lles rnnviñan. 
Uns chas antes avisáronme do que 
se vifia enriba e despois retiraron a 
:páxina de crítica. Botáronme clara
mente. Hai un grande descontento 
na redacción de El Mundo e, en xe
ral, en todos os xomais ao estaren 
estes comprometidos co governo, 
coa publicidade etc.+ 

Humorista gráfico. V igo (1954 ). 



Cetros cortos 
van estar 

nas festa do 
San Froilán 

de LUGO. 

O Trinque · · . 
San F.roilán 

O diá catro comeza en 
Lugo o San Froilan, a única 
festa tradicional que 
perdura nas capitais 
galegas. ·lste ano o viño de 
Chantada e Quiroga 

(habitual destas feiras) está 
máis en sazón polo adianto· 
nun mes das vendimas. 
Viño e polvo compoñen 
por exceléncia o plato 
destes dias. +. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IÁGO LUCA • 

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

Bue u 
•MÚSICA 

COLOR HUMANO 

Reggae e ritmos africanos o 
Domingo 5 de Outubro ás 
9 da noite no bar Aturuxo. 

•TEATRO 

Ü CANTANTE E AS 
MULLERES 

O Sábado 4 ás 8 do serán, 
na Casa da Cultura, a com
pañia "Migallas" interpreta 
a comédia O cantante e as 
mulleres. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

SPECULUM 
HUMANAE VITAE 

Primeira produción própia 
do Museu de Belas Artes que 
abriu Speculum humanae vi
r.ae: a imaxe da marte nos ini
cios da Europa moderna. A 
mostra vai estruturada ao re
dor do tapiz do século XVll 
Speculum Humanae Vitae, 
cedido en 1969, que recolle 
a cenografia rnorruória cató
lica daquel tempo. Como re
flexo do tapiz escolleronse 
seis seccións de tanatório 
medieval: iconografia da 
mone, fe, vanitas, emblemá
tica, exequias reais e santos 
penitentes, que xuntan pin
tura, escultura, libros e gra
vados da época. Destaca a 
Va:nitas de Antonio de Pere
da, que se expón por vez pri
meira no Estado, carro gra
vados de Alberto Durero, o 
Santo Xerome Penitente de 
Jo é Ribera, ou a talla sobre 
A mone da catedral vella de 
Salamanca, xunto con outras 
pezas de museus españois e 
italiano . Até o O de No
vembro xunto un ciclo de 
c nferéncias sobre iconogra
fia, arre, litertura e mú ica. 

ARTE PORTUGUESA 
CONTEMPORÁNEA 

egue aberta até o 6 de 
Outubro no Quiosco Afon
so. A exposición divídes 
en tres apartados: A ar.te, o 
artista e o outro que arte
llou Miguel Von Hafe Pé- . 
rez, con fundos da colec
ción da Caixa Geral de De
pósitos. Recolle obra portu
guesa dos últimos dous de
cén ios de Rui Sanches, 
Joaquim Bravo (1935-
1990), Pires Vieira, An
gelo de Sousa, Joaquim 
Rodrigo (1912-1997), He
lena Almeida, Gaetan, 
Álvaro Lapa, Jorge Mol
der, Mário Cesarini e An
tónio Dacosta, xurlto á de 
outros artistas. 

RICHARD TERRÉ 

Fotografías na Casa da Cul
tura Salvador de Maradiaga, 
até o 10 de Outubro. 

La rae.ha 
•MÚSICA 

ZEN ZAR 

O grupo de Cerceda dá un 
concerto no· pub, Dantón o 
Venres 3 ás 11 da noite. 

Cartelei.ra . 
~ MARTI.N' (HACHE). O ar-

xentino Adólfo Aristi.fain volve
sé a poñer a cabeza das fatas de cal.ídade 
na carteleira. Película, protagonizado· 
polo sempre cautivador Federico Luppi, 
con diálogos enriquecedores e unha tra
ma case teatral. Magníficas tamén as in
terpretacións de Eusébio Poncela e Ce-
dlia Roth. · 

·IJJF' RESULTADO FINAL. Filme 
directó e pedagóxico de Bardem. 

Crítica moi dura ao PSOE e lembranza 
da transición, con imaxes que resulta
rán de interese sobre todo para a xente 
máis nova. 

DESPOIS DUNHA NOITE. 
~Un publicista visita en Nova Ior
que a un antigo amigo enfermo de Sida. 
O azar provoca un encontro amoroso 
cunha alemana que interpreta Nastassja 
Kinski. Politicameme correcta. 

~ POR AMOR A ROSANA. 
No cemitério da vila xa non que

dan prazas. Un home que ten á muller 
enferma de marte procura que ninguén 
falezca antes para que non lle colla o sí
tio. Filme ambientado en ltália, repleto 
de humor e amor. Case unha obra mes
tra. Ocasión para desintosicarse de 
Hollywood. Ideal para convidar a cal
quera a vela. Excelente o protagonista, 
JeanReno. 

lfJF'_ ROMY E MICHELLE. Duas 
amigas ven que se lle achegan os 

trinta anos sen mozo e con traballo pre
cário. Deciden ir á festa dos amigos com
pañe iros de bacharelato e presentarse 
como as inventoras dos papeis amarelos 
de notas. Todos os tópicos sobre. a5 festas · 
do instituto nun filme recomendábel só 
aos menores de 14 anos. 

~ SEMPRE HAI UN CAMIÑO 
Á DIREIT A. Galiardo e Echano

ve salvan do naufráxio a unha fira desor
deada e falta de ritmo. A feble estrutura 

do "gui6I). só en ·pa~t~ awrece oompensa
da pola :vis1ón crítica dafsociedade espa
ñola actual. 

~ CONTACT. Unha astrónoma 
~ anda á percura de;sinais de cívili
zacións alteas á Terfa. Topa ton elas ~ 
descifra a mensaxe: unha invitación para 
unha visi:ta através dunha máquina da 
que se subministran planbs. Feita a viax.e 
volve á Terra sen probas. Só a fe permite 
crer nunha cultura tutel;ldora, enigmáti-. 
ca e superior, case como deus. Ci_nem.a 
norte-americano por derroteiros ultra-re
accionários. 

lfJF'_ BREAKDOWN (Pódeche pa-
sar a ti).-A muller dun turista que· 

viax:a nun todoterreo é secuestrada .· 
nunha pequena vila do deserto nortea- · 
mericano. De factura comercial que ensi
na a sospeitar dos demais. 

lfJF'_ O CONDÓN ASASINO. Un. 
policía homosexual ~nV<';:Stíga . 

unha epidémia de castracións en New 
York cando dese.obre. que -se trat<:} de · 
condóns asas:inos. unha espécie criada 
nun laboratório con·apiiriéncia de profi.- · 
láctico e apetito voraz. Basada ·no libro 
de banda deseñada ·do mesmo título do . 

-alemán Ralf Konig: . ..· · · 

.r;::pAUSTlN ·POWER. Un.~espia 
~ británico a mei.a camiño entre . ' 
Tom Janes, o Superax~nl:e 86 e Benny · 
Hill vol ve en 1997, tras trinta anos hi
vemado, para enfreht:arse ªº seu ínín\i- .. 
go de sempre: q Do.utor Mal;ígno. · Co-
média kitch. · · ·· : _ · 

..,.-;:s;=:> BEM..i". Unha~bonorábel insti~ · 
~ tución inglesa quer~ desfa~erse : 

' do seu funcionário mfü inútil e d~cid~e 
envialo a Los Angeles. Trátase dec.mis,.- · 
ter Beán, o coñecido humorista britá
nico. A película resulta . vítima da ex
cesiva obsesión por adaptarse ao 
mercado do cinema ·comercial nortea
mericano.• 

Muxia 
• EXPOSICIÓNS 

As CORES DO VENTO 

a tempada coa peza O Bu
fón de El-Reí, única peza 
teatral de Vicente Risco. -
Un drama en catro pasos, 
segundo deixou dito o pró
prio autor, que compoñen 
en dous planos interpreta
tivos: o das cinco persona
xes, e o do coro con outros 
dez actores. Logo da estrea 
ainda fan 10 representa
cións máis. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

RECORDOS 
DLJ1.¡ CONVERSO 

-A galeria de arte Anexo 
(Alféreces Provisionales, 
14), expón por vez primei
ra no estado a série Recor -
dos dun converso do pintor 
p6'ntevedrés afincado en 
Madrid, Xosé Freixanes. 
Os cadros reproducen per
soas silenciadas de distintas 
culturas e foron apresenta
dos na Feira da Arte de Chi
cago (1995). Até o 3 de 
Outubro de Luns a Venres 
de 19 a Zl h. 

Sada 
• EXPOSICIÓNS 

CARLOS GURMÉNDEZ 

O Museu Carlos Maside abre 
unha mostra en recordo do 
escritor e filósofo uruguaio 
Carlos Gurméndez (Monte-

, video 1916-Madrid 1997), 
Nas salas municipais póde- vencellado a escritores gale-
se visitar unha mostra de gos nas tertulias de Madrid. 

Lu.g'--º---
•DANZA 

BALLET NACIONAL 
DE CUBA 

Dirixido por Alicia Alon
so, vai estar o Luns 6 ás 
20,30 h. no Auditório. 

• EXPOSICIÓNS 

IL LUNGO CAMMINO 
DELL'ARTE 

A galeria Sargadelos expón 
19 láminas que pintaron 
trece artistas da Nuova Ac
cademia di B~lle Arti de Mi
lano. As estampas atenden 
ás prezadas cerámicas de 
Sargadelos, motivo central 
da mostra que dirixiu o 
mestre Angelo Colella. 

SOR OLLA, 
PEQUENO FORMATO 

O Museu Provincial acolle a 
mostra de apontes, debuxos 
e cadriños da carpeta perso
al do pintor realista valen
·ciano Joaquín Sorolla. Até . 
o 12 de Outubro. 

• MÜSICA 

SAN. FROILÁN 

As festas do San Froilán xa 
teñen confirmado o cartaz 
mµsical: Maria Dolores Pra
dera e Carlos Cano, actuan 
xuntos o Sábado 4 ás 11 da 
noite, Maria do Ceo Guerra 
canta fados na tarde do Do
mingo 5. O Luns a partir das 
sete do serán actua El Kiki e 
e pouco despois Celtas Cor
tos. Jarabe de Palo, vai o 
Luns ás 20,30 h. 

gravados de 28 ilustradores Até-o dia 25 expoñen unha 
galegas, entre eles Migue- fotobiografia, responsabili~ 
lanxo Prado, Tókio ou dade de Chus Martínez; un-
Xaquin Marin. 

0 -urense 
·• EXPOS,CIÓNS 

TRES PINTORAS 
GALEGAS 

Pilar Corral, Elena Prie
gue e Maite Vázquez, ex
poñen na Casa Foro até· o 
31 de Outubro. 

DE PAPEL 

Máis de 50 obras entre bo
cetos e deseños sobre papel 
de 12 artistas, entre eles 
cinco galegas: Tono Car
bajo, Maria Xosé Díaz, 
Xurxo Martiño, Manuel 
Bouzo e Alberto Datás. 
Durante Outubro na sala 
Marisa Marimón. 

•TEATRO 

Ü BUFÓN DE fa,REI 

O ~indeiro Sábado lO, no 
Teatro 'Principal, o "Centro 
Dramático Galego" estrea 

ha escolma bibliográfica; e 
unha mbstra de artes plásti
cas en recordo e homenaxe. 
Na mostra' plástica xuntan 
obra de Carmen Chacón, 
Siro, Manuel Patinha, 
Moldes . ou Xaquin Mario, 
entre moitos outros. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

AMÉRICA 
PRE-HlSP ÁNICA 

Arte e cultura dos tempos 
pre-coloniais da América. 
na Igrexa de San Domin-

. gos de Bonaval, até o 30 de 
Novembro. 

REALIDADE, 
REALISMOS 

Desde finais de Setembro o 
Auditório ·da Galiza, expón 
obra de 20 pintores e debu
xantes contemporáneos do 
estado. A mostra responde 
a unha producción própria 
que xunta 70 cadros, de Isa
bel Quintanilla, Carmen 
Laffón, Félix de la Con
cha, José Henández, Maria 
Quetglas, Alfonso Galván, 
Xavier Valls, ou Ma.rcelo . 
Fuentes entre 9utros. 

CONVULSIÓN LúDRICA 

O Museu do Pavo Galego 
inaugurou unha mostra de 
Miguel Pereira Figueroa, 
nascido en Madrid e criado 
na Galiza. Xa ten exposto 
en todas as cidades do país, 
cunha obra figurativa que 
escapa do realismo, e ase
guran, ven ser a expresión 
plástica da antropoloxia. 
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A arte e a 
cultura da 
América 
precolonial 
ocupa o 
Pazo de 
Fonseca e 
San 
Domingos 
de Bonaval 
en 
SANTIAGO. 

Omuseu 
Carlos 
Maside de 
SADA 
réndelle 
un ha 
homenaxe 
a Carlos 
Gurméndez. 

Médio cento 
de obras 
sobre papel 
se paden 
ollar na 
galería 
Morimónde 
OURENSE. 
Entre a 
dúcea de 
artistas que 
expoñen 
atópase 
Alberto 
Datas, do 
queollamos 
un cadro á 
esquerda. 
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A Fundación 
Eugenio 

Granel/de 
SANTIAGO 

mostra obro 
de Xesus 

Carballido. 

S!LVÉRIO R,IVAS 

Esculturas en pedra, ferro 
e madeira, traballo dos ú1-
timos 20 anos de Silvério 
Rivas.- Na Casa da Parra 
até Novembro. 

A VIAXE 

Surrealismo e dadaismo de 
· Xesus Cárballido a través 
de debuxos, collages, pin
turas, construcións, e ou
tros recursos. A Viaxe xun
tá elementos culturais da 
ÍJldia, O Nepal, Brasil e 
Africa. Até o dia 24 na 
Fundación Eugénio Granel! 
(Pazo de Bendaña). 

ARTE ÉTNICA 

Convocatórias 

II ENCONTRO 
. o MAR NA HISTÓRIA 

Segundo. encentro Finisterrae que co
ordenan Anselmo López Carreira e 
Carlos Vázquez Marinelli, dentro dos 
cursos extraescolares da Universidade 
de Vigo . ·Será do 19 ao 22 de Novem
bro na Casa da Cultura de Cangas, 
con conferéncias e colóquios, maior
mente sobre o perspectivas e e técni
cas da pesca pero sen desatender cues
tións da arqueoloxia sub-acuática Óu 
história mariñeira. Contan con Felipe 
Senén, Bernardo Máiz, Francisco Calo 
Lourido, Eisa Ferreira Priegue, Xabier 
Aboi e Mª do Carme Garcial\!egro, 
entre· outra pérsoas. Abren a matrícula 
até o 8 de Novembro, ctfn prezo que, 
desde as 20.000 pta., con amplos des
contos chega até tres cuartos, segundo 
a situación laboral, que oferecen Uni
versidade e o Concello de Cangas. In, 
forman en Vigo (986). 81 36 26, Pon
tévedra (986) 80 18 00 e Ourense 
(988) 25 11 11. 

CERTAME MODESTO R. FIGUEI
RIDO DE NARRACIÓNS BREVES 

O Patronato do Pedrón de Ouro, convo
ca o XXIII Certame Nacional de Na
rracións Breves e recolle. os traballos, 

Graham (até o 2 de No
vembro) desde os anos 60. 
De Martes a Sábado de 11 
a 20 h. e Domingos de 11 
a 14 h. 

•MÚSICA 

FIU-ÍARMONIA 
DE ÜALICIA 

O Xoves 2 ás 9 da noite 
no Auditório da Galiza, 
baixo a dirección de Ma
ximino Zumalave, e xun
to o violoncelo de' PI a
men Velev. No programa 
levan obra de Rossini, 
Rodrigo, Gaos e Haydn. 
O prezo na billeteira é de 
1.400 pta. 

de tema libre e dun mínimo de 5 fo
llas, até o 15 de Novembro. Hai un 
primeit'o prémio de .100.000 pta. e 
dous segundos de 40.000, que poden 
quedar desertes. Os ·envios teñen que 
chegar baixo· Iema e plica, por cuatri
plicado á: Fundación do Patronato do 
Pedrón de Ouro. Apartado de Correos 
1046. 15780 Santiago: As edicións 
máis recentes foron gañadas por Ma
nuel Riveiro Loureiro, Xosé Lois San
tos Cabanas, Isidro Novo, Helena Vi
llar Janeiro e Xoán Piñeiro Cochón. 

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 20 foros formativos en 
xestión sociocoltural nas cidades de 
Santiago, Pontevedra, Ourense e Lu
go. Son unha série de seminários que 
cantan con 60 ponentes que han tra
tar os diversos pasos para o deseño, 
promoción e xestión de produtos e 
servizos ·cultura is, socia is, médio-am
bientais e desportivos. Área cultur~l: 
voluntariado, xestión económica, pa
trocínio, direitos de autor, xomalismo 
musical, educadores de museus e mar
keting do patromónio. Área social: fis-

Tamén a Fundación Euge
nio Granell fa¡ unha mostra 
de obxectos dos seus arma
céns referidos a vellas artes 
ropulares do mundo. Pe
chan o 20 de Febreiro de 
1998. Até entón pódese vi
sitar de Mércores a Luns de 
11 a 21 h, e de 11 a 14 Do
mingos e feirados. 

. FILARMÓNICA 
DE BERLIN 

Rounds, da compañia local ' 
Materile Teatro que fará a es
trea definitiva do 22 ao 25 
do mesmo mes. De seguin
do, do 16 ao 18 de Outubro, 
ás 10 da noite, apresentan a 
Danza Botuh que traen 
desde o Xapón Kim Itoh e 
The Glorius Future. ·A fi
nais de mes actua Uvegá Te
atro cunha peza do próprio 
director Manuel Lourenzo, 
Magnetismo. O mes de No
vembro comeza cunha se
sión de teatro físico 4th 
Man dos canadianos SneU
Thouin-Project, formado por 
ex-membros da Carbone 14, 
que farán representacións, 
impartirán cursos e ainda fa
larán nalgun colóquio. Para 
Decembro contan cun curso 
de iluminacicón que . impar
tirá Baltasar Patiño, e unha 
série de representacións de 
Elsinor Teatro, que tamén 
dirixe Manuel Lourenzo, 
coa peza Unha rwite en El
sinor inspirada en textos de 
Shakespeare. Pódense ·peder 
·máis detalles ' no teléfo'no: 

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA 

Expón permanentemente 
a sua mostra de arte gale
ga con obras ~e 1980 até 
hoxe. Tamén ten aberta a 
Colección da Fundación 
ARCO, a montaxe do ga
lego Jorge Barbi (até o 5 
de Outubro) na sala Do
bte Espazo, e as fotogra
fias, deseños e produción 
filmográfica de que fixo o 
norteamericano Dan 

Estará o Sábado 11 ás 9 da 
noite no Auditório da Gali
za, baixo a. dirección de 
Claudia Abbado, e inter
pretará composicións de 
Brahms e Schubert. A en
trada val 3.000 pta. 

•TEATRO 

SALA GALÁN 

Enceta a programación da 
tempada o vindeiro dia 10 
ás 9 da noite, cun ensaio 
aberto !'!º público de 12 

O· escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en insígnia ou · chaveiro 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

lnsígnia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

de Caixa Galicia 
2091 0501 . 

683040001024 
Solicita o cantidade 

que desexes ao 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

- (981) 58 51 66. 

Vigo 
·•CINEMA 

A SEGUNDA VEZ 

(A seconda volta. ltália 
1996. 80 min). O Cine clube 
Lumiere pasa, o Xoves 2, a 
fita de Mimmo Calopresti1 

sobre a relación dun home 
cunha activista armada, dez 
anos desp()is dun ateñtado. 
Para o seguinte Xoves dia 9, 
anúncian Megavixens (Up 1• 

USA -1976. 80 tT\in) un dos 
últimos filmes de Russ Me
yér, C!Jn aristócrata castelán 
cuspidifio a Adolf Hitler, 
Francesca Kitten Natividad 

·facendo de coro grego, e 
moito striptease histriónico. 
Todas as sesións son ás , 
20,30 h. no Cine Ronsel. A 
entr~da custa 400 pta. e o 
abono mei:sal 1.200 pta. 

•DANZA 

BALLET NACIONAL 
DE CUBA 

O Domingo 5 ás 20,30 h . 
no Centro Caixavigo, o Ba
llet Cubano, baixo a direc
ción de Alicia Alonso, in
terpretará Grand pas de 
quatre de Perrot e o tercei
ro acto do Lago dos ciñas de 

PAPEL MACHÉ calidade,das ONG, loita contra o ra
cismo 'e xornalismo social. Área mé
dio-ambiental: organización de recur
sos humanos en entidades ecoloxistas 
e, fotografia do património natural. 
Area do deporte que oferta un seminá
rio de marketing e patrocínio de acti
vidades deportivas . O único que se . 
exixe para accede~ 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 

O Escudo de Arte Abracadabra (Vigo), 
comezou o 1 de Outubro os seus obra
doiros e cursos de máscaras, títeres e 
esculturas en papel maché. Para maior 
información hai que dirixirse ao estµ
do: Hernán Cortés, 4-1 º. Teléfono 
(986) 43 48 04. . 

CURSOS DE TEATRO 

teléfono no 909 84 58 58. · 

PRÉMIO DE POESIA 
ESPIRAL MAIOR 

A editorial Espiral Maior anima as 
'persoas de menos de 35 anos, sempre 
que non teñan nengun libro indivi
dual publicado, a apresentar os seus 
poemas (mínimo de 400 versos) antes 
do 30 de Novembro. O prémio desta 
VI edición consiste na publicación da 
obra dentro da colección Espiral 
Maior de Poesia. Xa foron gañadores 
Rafael Lema, Martin Veiga, Franc i co 
Souto, Cristina Cabada e Emma Cou
ceiro. A entrega ten que ser por tripli-

A Escola de Expresión Abra de Cangas 
comeza para a próxirria semana os cur
sos de interpretación e dirección céni
ca que serán impatidos por Lonel Gar
cía Laborde, licenciado con diploma 
vermello pola Escala de Artes cénicas 
de Moscu. As persoas interesadas po
den chamar ao teléfono 30 53 11. 

CURSOS DE XADREZ 
PARA CATIVO EN MAR!N 

O Ateneo Santa Cecília oferece un cur
so de iniciación ao xadrez, para nenos 
e nenas maiores de 7 anos. As clases 
serán irnparnda s ábados á mañá, 
por Daniel Rivera Kuzawka, Mestre 
inteFnacional uruguaio catro veces 
campión no seu país. Maior informa
ción no Ateneo: Caracol, 36-baixo. 
Teléfono (986) 88 02 83. + 

. cado, baixo plica, co texto mecano
grafado a dobre espazo, no Apartado 
192. 15080 A 'Coruña. Teléfono 
(981) 27 83 99. 

Petipa, s_obre coreografias 
da própria directora, e ou
tras clásicas como Chai
kovski pas de deux, Canto 
Vital de Plistski ou o Grand 
pas de la bayádera. As en
tradas van desde as 3.000 
ás 1.500 pta. Reservas no 
(986) 1~ 80 51. 

• EXPOSICIÓNS 

ALBERTO ROMER 

Até o dia 10, na galeria 
Sargade:los , expoñen escul
turas de Alberto Romer. 
Eliseo Alonso amósase 
parcidário da sua obra no 
folleto que edita a galería 
"O mundo mítico e feiti
ceiro no que se envolven 
estas esculturas lévan os 
polo sempiterno engado 
onde aniñan as crencias do 
Miño galego e do Minho 
portugués. Das entranas 
das madeiras que emprega, 
o artista arrinca ton mes
tria as aparic ións de tras
gos, demos, bruxas, cobras 
e outras fntásticas visións 
que se retorcen, estilizan, 
xiran e aboian como as 

Agaleria 
Sargadelos de 

VIGO mostro as 
esculturas de 

Alberto Romer. 

aparicións que xacen no 
subconscente da alma luso 
galaica". 

ÜS PETRASINISTROS 

O pintor arxentino-galego 
Castro Couso expón a sé
rie Os petrasiniestros, onde 
recolle un mundo de me
Clos e soños con aparicións 
das mitoloxias galegas e ar
xentinas, en debuxos, pin
turas e gravados en madei
ra. Até o 31 de Outubro, 
de 20 a 24 h, no Rincón dos 
Artisws (Marqués de Vala
dares, 35) . 

ANDYWARH L 

Mostra monográfica do 
artista multiusos do pop
an norteamericano, até o 
12 de Outubro, na Casa 
das Artes. · 

RODRÍGUEZ VICENTE 

O pintor vigués expón pai
saxes expresionistas na No
va Sala Caixavigo, até odia 
14. Os dias laborábeis de 
18 a 21,30 h, e os festivos 
de 12 a 14 h. 

MEMÓRIA VIVA 

Ou tamén titulada 25 anos 
de impuls'o democrático, so-

Castro 
Causo ocupa 
o Rincón dos 
artista~ 
en VIGO. 

Na Nova 
Sola 
Caixavigo 
pódense 
ollar as 
paisaxes de 
Rodríguez 
Vicente. 
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Anúncios de balde 
• Vendese piso en Meicende, estra
da a Arteixo, 5 cuartos, coCiña, baño 
e tendedeiro. Moi perto da parada do 
bus. 8.500.000 Telf. (981) 26 36 17. 

• Merco casa con terreo nos arre
dores de Vigo. Perguntar por Raquel 
no (986) 42 04 88, en horas de oficina. 

• Música: preparación .de oposi
cións, ensino primário e secundário. 
Clases en Vigo e Santiago. Informa- · 
ción no tell (986) 23 54 72. 

• Acaba de nascer um novo grupo 
en Ourense, que luita pola igualdade 
entre homossexuais e heterosse
xuais. As pessoas que desejarem to
mar contacto com o Grupo liber
ta~om Homossexual ou solicitar in
forma9om, poderám escrever para o 
Apartado dos Correios 343 . 32080 
Ourense. 

• Língua Nacional, n° 8. Boletim de 
lnforma9om Lingüística editado polo 
Movimento de Defesa da Língua: 
Análise do Mapa Sosiolingüfstico Ga
lego; Galiza Terra Unica? ; Ebonyx; 
lchteria, Carvana ao Curdistám ... 
Agora 12 páxinas com novos con
teúdos: Curso de lntruduci;om e al
fabetizac;:om no galego correcto (1 D 

parte). Incluí material para se autofi
nanciar: livros de língua e literatura, 
camisetas , bandeiras, autocolantes, 
etc. Envio gratuito. Encomendas no 
Apartado 570 de Ferrol. 

• Por traslado traspasa-se perruque
ria semi-esquina na Rua Barcelona da 
Coruña. Teléfono (981) 26 54 22. 

• Afeizoados e coleccionistas, vendo 
selos de puro e os seus derivados . 
Interesados escreber ao apartado 43. 
08840 Viladecans. Catalunya. 

• Terceiro número de manesquer
da, revista da Esquerda Nacionalis
ta-Mocidade, cos seguintes conti
dos : A esquerda ante a libertazón 
gai, Marco constitucional e direito 
de autodeterminazón, Entrevista a 
Síareiros Galegas, Cultura gale
ga, "cultura galeguista" e mocida
de, Música galega ... ? , Audiovisual 
en Galiza, Paseos marítimos ou a 
desfeita do litoral. As persoas inte
resadas escrever ao apartado 384, 
15780 de Compostela , enviando 
175 pta . en selos. 

• Esquerda Nacionalista-Mocidade te
rnos á venda pins co debuxo da 

. Bandeira da·Pátria co fema lndepen
déncia, Socialismo, Democracia. Se 
che interesa escreve ao apartado 384, 
15780 de Santiago de Compostela, ad
xuntando xustificante de pago na conta 
2091 /0300/41 /3040130397 de Caixa 
Galicia. O prezo do pin é de 300 máis 
50 de gasto.s de envio. 

• Véndese fax de segunda man ca
se novo. 30.000 pta. Información nos , 
te léfonos (981) 58 14 55 e 55 89 51 . 
Chamar de 2 a 4 da tarde ou a partir 
das 1 O da noite. 

• Cursos de ·idioma ruso e xadrez 
na Asociación Máximo Gorki 
(Vigo). A vários níveis e para todas 
as idade, a parti( do 1 de Outubro. 
Para máis información chamade de 5 
a 8, ao teléfono (986) 22 44 57. 

• Mestre en paro desexa incorpo
rar-se ·ao sistema capitalista como 
traballador. Vale-lle cualquer 
oficio. Manuel (981) 69 56 82. 

• Nativa, licenciada en Filoloxia, 
con experiéncia, oferece aulas de 
Francés e de Bretón, asi como tra
ducións. (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. 

• Cursos a distáncia de acordeón, 
guitarra e harmónica. Pedidos a 
Edicións Musicais Baños : rua Xoan 
XXIII 13, 72 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 
Concha no (986) 47 28 05 ou no 23 
42 92. 

• Vende-se vinho Condado, bran
ca e tinto, de Arbo, das terras 
minhotas vicinhas de Portugal. Ga~ 
rrafas de 3/4. 100% natural, feíto 
com uvas autóctonas: albarinho, 

treixadura, mencia, cainho ... Teléfo
no (986) 26 34 82. 

• Grande ofertíi de discos e titas. 
Pedidos a Evéncio Baños Rodríg.uez. 
Xoán XXIII, 13-720. 32003 Ourense. 
Teléfono (988) 21 05 85. 

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

• A mocidade da Mesa pola Nor
malización Lingüística precisa ·da 
axuda dos galegos e das galegas 
para facer un estudo sobre o uso 
do galego e o respeito a toponí
mia nas empresas de transporte 
interurbano do país. Mandade o 
voso nome e endernzo ao apartado 
postal 5361-36200 de Vigo e reci
biredes a relación dos transportes 
interurbanos da vosa comarca para 
poder levar adiante o traballo . Con
tamos con vós. 

• COPYRIGHT (leia-se "sopirrait"), 
revista electróníca de pensamento, 
crítica e criai;áo que aposta plena
mente por urna cultura galego-por
tuguesa, chega ao seu número 45 
com textos recentes sobre economia 
política ("Oligarquias e subdesenvol
vimento", de Jorge Durán, Galiza), 
comunica<;áo ("Linguagem e voz", de 
José Bragani;a de Miranda, Portu
gal) e linguistica ("O Brasil tala a lín
gua galega", de Júlio C. Barreto Ro-· 
cha, Brasil), e com dous monólogos 
poéticos de Ana Silva Fernandes 
(Portugal). COPYRIGHT incorpora 
ademais como Suplemento a revista 
Poseidónia, eleborada pola anónima 
Companhia Poética da Meia-Noite 
da Corunha, com a repredu<;áo do 
seu Manifiesto Poseidónla, textos 
en prosa e poemas de Mário Cesa
ri ny e António ·Gancho . COPY
RIGHT está no endere90 da Rede 
http://www.udc.es/dep/lx/~ac/sopi
rra it , onde encontrará informa9áo 
para o envio de colabora9óes. 

• Venda de números da revista 
"Música y pueblo dé 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) 22 14 84. 

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

cial e nacional, a visión da 
re tauración democrática 
no Estad a travé do tra
ballo da Unión omarcal 
de C o mis ió ns Obreiras. 
Até o 5 d • utubro na Ca
sa das Artes. 

EUGÉNIO GRANELL CENTRO VICIÑAL 
DE V ALADARES 

Madrid 

Publicacións 

BRIN ADEIRA 

A Federación Don Bosco edita unha "re
vista galega de animación xuvenil", a 
Brincculeira que xa chegou ao número 9 
o pasado mes de etembro. Resaltan' na 
portada o artigas de Ana Quiroga Vo
luncários no Senegal, sobre a viaxe que fi
xeron oito mozos e mozas dos Centros 
Xuvenis; e outros textos sobre A cultura 
marítima na Galiza (Ra-
fael Yilas), 
O Proxecro 
home: unha 
porta aberta a 
es p eranza 
(Amalia Cal
vo), e outros 
artigas que van 
élesdeo ensaio 
relixioso ao 
obradoiro de pa
pel reciclado. 
Non ten prezo e 
pódese peder a: 
Belvis, 2. 15703 
Compostela. T~léfono (981) 58 22 43.+ 

ETAPAS DÉ ÓLEO 

Antonia Abad, Jesus Cala
buig e Victoria F. Novoa, 
comparten o espazo da 
Nueva S~la Cqixavigo para 
amosar os seus óleos de bo
degóns e paisaxes. 

A Casa das Artes mantén, 
até meados de Ourubro, a 
mos trá monográfica do 
pintor surrealista galega. 

CON UELO LiÑE!RA 

A pintora galega ven de ex
poñer polo mundo adiante 
a suas éries de óleos figura
tivos e os debuxos de paisa
xes, retratos e pandeiradas. 
Agora está na Sala de Arte 
do centro Caixavigo até o 
14 de Outubro. 

•MÚSICA 

MILITAR 
NA !NSUBMISIÓN 

A Asemblea Nacional de 
Obxecci6n de Consciéncia 
artella un novo concerto 
antimilitarist~ após ó Sara
mas da Pre-his"tóría celebra
do en Cangas. Será o Sába
do 4 no focal da Aso
ciación · de Viciños de La
vadores, co acostumado 
cartaz de luxo: Calor Hu
mano, Chouteira, Skarrtio 
e Meninhos da Rua. Ska, 
reggae e músicas tradici.o
nais contundentes, c4nha 
entrada de 1.000 pta. na bi
lleteria _(800 antecipada). 

•TEATRO 

LONDON MUSICAL 
THEATRE . 

fnterpr~tan The Richard 
Q'Briend's Roc_ky Horror 
Show, o Xoves 2 no .centro 
Caixavigo. 

O grupo de teatro viciñal, 
Escoitnde, estrea O romance 
de Micomic6n e Adhelala, de 
Blanco Amor, o Sábado 4 
ás 21 horas na sede da aso
ciación. 

Chega a obra de Matarile 
Teatro, Zeppelin nQ7 que es
crebeu e dirixiu Ana Ya
llés. Pódese ver no centro 
Caixavigo, os dias 3 e 4 de 
Outubro. 

•ACTIVIDADES· 

PRCXJRAMA ELEITORAL 
ooBNG 

Diante das próximas elei
cións, o 19 desre mes, o 
BNG vai presentar o seu 
programa na capital do Esta
do o Mércores 8, ás 20,30 no 
Clube de Amigos da Unes
co, Praza Tirso de Molina. 
Neste acto ha intervir o de
putado no Parlamento espa
ñol Francisco Rodríguez.+ 

Óleos de Consuelo Liñeira na Sala de Arle do Centro CaixaVigo. 

Encruc.illada XOAN COSTA 

Horizontais: 

l: Letras de eras 5. Ligar, cinxir, apertar. 9 . Lei 
Orgáni'Ca do Dereito á Educación, en siglas 10. 
· Subxuntivo do verbo haber 11. Obstáculo, impe
dimento 13. Arxila para escribir no encerado 14. 
Oración 16. En números rQmanos, vinte 18. Sinal 
ortográfico. 19. Carta da barafla 20. Propia· de Eu
ropa 23. Abreviado, señora 24. En latín tiña o sig
nificado de "todo" 27 . Oso. 29. Ao revés, forma 
-do verbo ser 30. Produciu un son 31. Da nasa pro
piedade 

Verticais: 

l. Nun lugar impreciso e distante i. Debaixo 3 . Ca
da un dos membros dunha corporación local 4. Cau
tela, reserva 5. Expresión para manifestar sorpresa 6. 
Automóbil de servicio público de viaxeiros 7. Rapi
damente 8. Grupos de seres humanos que se distin
guen pala cor da pele outras características 12. Fillo 
de Laio, rei de Tebas , e de Iocasta 15. Da Alemaña 
16. Nome de home. 17. Liquido __ que bota o esterco 
21. Tecido liso, brillante· e suave 22. Na relixión 
cristiá, mensaxeiro de Deus 25. Ao revés, coñezo 
26. Peza saínte que teñen algúns .obxectos e serve 
para coHe'los 28. Conxunción que presenta dúas 
causas ou posibilid.ades entre as que hai que 
escoller.+ -
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·. , 
Remata no lncio · .. 

a rodaxe de 
O documento 

O paraíso terreal. Carmela tala 
e tala, tala e non para da bele-, 
za de O lncio, da beleza das 
suas xentes. No paraíso hai 
vales verdes e montes inza
dos de carballos e castidos. E 
tamén hai, claro, parróql:Jias. 
San Pedro de Saa é unha. Car
mela, Carmela Carpintero, veu 
a este recuncho do Edén para 
facer realidade un vello pro
xecto. O de Manuel Hermida, 
guionista e director de O do
cumento, unha curtametraxe 
baseada no relato homónimo 
de Ánxel Fole. Cinco días 
roubando imaxes d~ paraíso. 

~MIGUEL LÓPEZ CALZADA . 

Denis debuxa mentres non mda. 
Fai retratos do resto da equipa, 
marea ao redor da mesa. Todos 
queren ser inmortalizados. De
nis, Denis Galocha, rillote de on
ce anos que leva cinco facendo 
teatro e que xa saiu ata na TV 
holandesa. "Eu fago· dun rapaz 
que ten un amigo que se vai su
fidiar. Ou sexa, suicidar, o que 
pasa que na película digo sufi
diar e xa estou acostumado. Eu 
traio á xente para que non se 
suicide". Fio condutor da pelícu
la, o personaxe que interpreta 
Denis non aparecía no relato de 
Fole. Foi unha das variacións 
que introduciu Manuel Hermida 
no guión. O final tam.én é dife:. 
rente. Esta curta -quince minu
to~, branca e negro- é a home
naxe do director ao primeiro es
critor que leu. Paixón contaxiada 
a Carmela e a Leis. 

Proxecto foliano 

Leis chámase Xosé António. 
Xunto a Carmela, fundou, aló 
por xaneiro, Leite de Pato, a pro~ 
dutora de O documento. Procu
raron cartas no sector privado .-
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Cinema (no} paradiso 
Esforzo baldío. Apresentaron o . 
proxecto á Xunta e conseguiron 
unha subvención de case tres 
millóns de pesetas. Paralela
mente, afondaron-no universo de 
Fole. Entusiamo. A consecuén
cia? O documento non é senón 
parte dun proxecto máis amplo 
sobre o escritor lugués. Libro de 
fotos, guión da curta, libro da ro
dj:lxe, documental biográfico. Un 
paquete foliano que Leis proxec
ta, de momento, só en verbas. 
Mentres, o futuro próximo de O 
documento, está xa planificad<:>. 

A .estrea~ oficial do filme será no 
Centro Galega das Artes da 
lmaxe, en A Coruña, pero a 

-~ equipa de ropaxe quere que a 
xente de O lncio participe no 
evento. Levar aos viciños ata a 
cidade herculina ou facer unha 
estrea no mesmo Íncio. A grati
tude cara os habitantes do para
íso é inmensa. Aportaron vestiá
rio e atrezzo ao filme. A aso
ciación cultural local Ouriceira 
coP,roduciu. Nos bares da Cruz 
do lncio hai dossieres de prensa 
que talan da película. E partici..,_ . 

. paci(m direfta. Pepiño é Manoli
ño. E dicer, o causante -:-máis ca 
protagonista- da trama, o rapaz 

que se vai sufidiar.chimpándose 
dun castido abaixo,· Manoliño, é 
Pepiño. E Pepi[ío é Xosé Rodrí
guez, Póvoa do Brollón. Catorce 
anos, moito teatro ás costas e 
unha dicción impecable axudá
rono a acadar o papel. Porque 
moi importante na filme foi que 
os personaxes falaran co aquel 
da zoná Xosé,· O Pedregal, pa
rróquia do HospHal, barqeiro que _ 
foi do próprio Fole, actua tamén 
na pelicula .. _ _, · 

Silencio, acción, berra. Cherna; 
Cherna Gagino, é o ax u dante . 
de dirección. Tamén é actor de 
dobraxe. Guionizou e dirixiu se
te curtas. Vive disto. Do cine. Di 
que non é tan difícil. "Este ano 
ródanse tres longas en Galiza. 
En cinco anos, igual facemos 
cinco ou seis anuais, que xa 
está ben". Perante o optimismo, 

· prudéncia. Leis, productor exe
cutiyo. "Ten que haber cámbios 
sociais, políticos, económicos 
para poder facer cine galega". 

Quen mánda aqui? 

lahvé ; Xehová, -Noso Señor . 
Ánxel Camino ·copa é o Deus 
deste Edén. Alcalde, oficialmen-

te. Don Ángela, dicíanlle na ro
daxe. lahvé era grande na sua 
bondade e conseguiu importan.:: 
tes descantas no catering. Xe
hová, magnánimo, facilitou o 
casting. Pero a soberbia dos 
homes é infinita. O resultado do 
casting comunicouse directa
mente ás famílias interesadas e 
non ao Señor . Imposible xa 
vender o favor aos viciños, im
posible _a cacicada. A carraxe 
do Señor foi de li9ro. Sagrado. 
Non hai fax , non hai teléfono, 
non hai erdenador do concello 
que lago me acusan na oposi
ción de malversar fondos, bra
dou con· voz de trono. Foi a vez 
derradeira que o escoitaron. Fo
ron designio celestial os ·dous 
diluvios que case estragan a ro
daxe? O domjngq pala tarde, o 
derradeiro dia no paraíso, cho
veu de novo. Miúdo. E fixo sol 
ao tempo. A imponente figura e 
a sonora voz -comá de fidalgo 
de película- de Roberto Vidal 
Bolaño enchian o verde plató, 
m.entres Denis pintaba ao Xosé 
Lois coma se for un cura ben 
mantido e a Gonzalo Rei Chao 
coma un notário perillán. A.xen
te abaneaba as maceiras para 
comer as mazás do paraíso.• 

·~ 
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o vello 
profesor 
G. LUCA DE TENA 

Perguntáranlle a Fraga en 
roda de prensa de onde 
tiraba o franquismo a sua 

lexitimidade e lan zou con 
moita ira e algunha pancada 
na mesa a seguinte contesta
cion: nas metralletas! Esta ré
plica non figura na biografia 
eleitoral que lle ven de publi
car en M adrid o seu cuñado 
Robles Piquer, xunto con Az
nar, e non fo i un episódio me
nor se ternos en conta que o 
protagonizara de embaixador 
en Londres, cando o inalaban 
coma e peranza branca da su
ce ión do fa ci mo. 

A pren a ingle a, claram nte 
predispo ta a un revocado de 
fachada d E tado de Franco, 
descobreu conmov ida que Fra
ga non ó non enria vergoña 
polo eu pa ad como valido 
da Ditadura enón que e apre
sentaba vo luntário a d fendc
la. Algun periódic chamára
lle nazi, calificativo que in ul
taba ainda mais nun paí que 
habia non tantos anos padece
ra o terror das bombas incen~ 
diárias do aliado mil itar e polí
tico do xefe de Fraga e que ti~ 
ña un primeiro mini tro que 
loitará na Brigada lnterna
cibnais. 

Apesar <lestes antecedente , o 
_correlixionário de Fraga qui~ 
xeron elevalo aos altare coma 
home de Estado o que non pa
recía de todo inxu to, e tem 
en con ta que foi un home cla
ve do Estado franqui ta. O 
problema é que e e título non 
lle val ía para a n va ~uacil'in . 
Ourra opción era a de califica
lo de animal politico, pero e:ta 
t iña ·o incomenente de que 
con carreiras de porco bravo 
coma da roda le pren a de 
Londre , o encarceramento da 
oposición (La Calle es mia!), 
o crimes de Vitoria ou de pa~ 
char policias contra perigo ·f i
rnos corre pondente da pren
sa extranxeira, eng rdaba má~s 

ustant iv que o al ificat1vo. 

A si.que a nova con ·igna é cali
ficalo de vello pro[ esor de ci n~ 
cia política, por moit qu n 
quede sen aclarar cal é a rcl -
ción entre o fabuloso edifici 
teórico e tanta couce fa ci ta 
como pegou. E a inda pega. • 

VOLVER AO REGO ' 

A couguen, señores (as
pirantes a) deputados. 
O voto, para ben ou 

para Ill.al, xa está decidido. Os. 
indecisos non pasan, a estas 
alturas, do 5% . Outra cues-

. tión é que haxa unha pareen~ 
taxe máis alta que se aponta 
ao· non .sabe/non .c.ontesta 
cando lle perguntan por relé~ 
fono. Pero ese é un problema 
para os que fan os inquéritos, 
non para os polf tieos que fan 
a campaña que se deben base ~ _ 
ar na realidade e non no xogo 

. de barómetros, termómetros e 
bolas de cristal.• 




