
Detido o responsábel de finanzas do PP en Verin 
acusado de m·alversación nun banco 

~------8-------

0 novo plano de lixo da Coruña deixa en 
precário a Sogama 

-------10-------

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Manuel Mera: 

"Mobilizámonos contra 
as privatizacións o dio 
11, para que o governo 

deo unha resposta" 
---9 . 

Peden prisión para tres estudantes por participar 
nunha-manifestación . 

-------14-------
0 governo non logra despolitizar o xuizo á 

Mesa de HB t 
-------15-------

·" 
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PP e PSOE convirten en estrelas a ministros -e ex-ministros, en canto o BNG reclama o 
protagonismo da sociedade galega 

A campaña por dentro 
Esta é a campaña menos galeguizada dos últimos anos. Os partidos estatais consideran que ese voto xa é património do BNG. O 
PSOE tenta recoller os sufráxios das eleicións estatais, poñendo como exemplo os anos de Governo de Felipe González. O PP, 
daquel galega coma ti, pasou a cantar a exceléncias do "goverí)O amigo". Ministros e ex-ministros convértense nas estrelas da 
campaña da direita e dos socialistas ante as críticas dun Xosé M. Beiras que os acusa de "paracaidistas" e reclama "ética política". 

EMBOSCADAS NO GRAN NORTE 
Margarida Aritzeta 

Unha novela de acción e intriga 
que ten lugar no Quebec, . 
protagoniza~a por unha rapaza que 
se vai ver inmersa nunha loita 
solidaria polo respecto ós dereitos 
dos pobos indÍXenas. 

ga 

Fraga afirma que xa está 
retírado 

"Retireime moito ante.s que Felipe González", afirma Fraga Iri 
barne contestándolle ao ex-presidente do Governo socialista. 
"Para reti rados e sucesións, o exemplo chámase Manuel Fraga", 
afirman desde o PP. As contestación ás críticas de González ve
ñen darlle toda a razón a aqueles que acusaron ao ex ministro 
franquista -de facer da presidénda da Xunta o seu retiro político-

Seg~ndo a versión dos membros do seu partido e del mesmo, o cá
rrego que ocupou durante estes anos, o de presidente da Xunta, e
ria o dun mero delegado de Madrid, ·e, polo tanto, sen releváncia 

. política própria. Unha espécie de Garcia Sabell eleito por sufrá
xio. Con esta afirmación Fraga desprécia non só a función presi
dencial e todo o traballo que realizou até de agora, senón a todos 
os galegos. Ao mesmo tempo evidéncia que, como retirado, xa 
non ten peso político próprio e, polo tanto, pouca pode ser a sua . 
incidéncia en Madrid, contrariamente ao que andou a pregoar. + 

~ 

Pérez Varela 
gárdalle un posto 
á sua secretária, 
para o caso 
de que perda o PP 

A Biblioteca pública de Ourense 
segue á espera dunha- auxiliar 
que gañou a praza en Xullo, 
nunha proba convocada pala 

· consellaria de Cultura a fíns de 
Decembro do pasado ano. A per
soa a seguir na lista non foi avi
sada da vacante. O caso explíca
se ao saber que a praza foille 
asignada á persoa que está a 
ocupar un posto na secretaria 
particular do conselleiro de Cultu
ra, Xesus Pérez Varela de quen · 
depende a designación. (Páx. 7) 

Voda en Barcelona: 
• • • • os pr1nc1pa1s amigos 

do monarca pertencen 
á burguesia catalana 

As relacións de- amizade e as 
relacións máis ou menos inte
resadas por razóns de prestí
xi o , poder ou ne~ócio, son 
normais na corte catalana do 
reí Juan Carlos, que estes 
días viviu con excitación os ac
tos do casamento da infanta 
Cristina en Barcelona. (Páx. 16) 

V5 
~ 
Q 

~ Santa Bárbara 
~ 

abocada ao· pecher 
tras ser ignorada 
nos orzamentos 

O control de salários, a paralisa
ción do impulso aos sectores 
produtivos e de políticas dirixi
das á criazón de emprego, a re
baixa dos orzamentos destina-' 
dos a agricultura, sanidade e 
servizos sociais e _o aumento 
dos impostas indirectos son as 
liñas que definen os orzamentos 
para o 98. A supeditación ás 
exixéncias de Bruxelas abriga 
ao Estado a facer alardes contá
beis enmascarando investimen
tos en indústria. No caso gale
ga, os orzamentos nen sequer 
recollen proxectos de futuro, po
lo que se "afonda nunha visión 
do país como estruturalmente 

·• marxinado", segundo explica o 
deputado do BNG no Congreso, 

_Francisco Rodríguez. (Páx. 13) 
l.... - - - --· -· - ;. _ _;_ ._ ___ ___] 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 9 DE OUTUBRO DE 1997 

O anunciado ascenso dos nacioñalistas está a convertelos en centro de atención, sobre todo dos meios de comunicación estatais. A. PANARO 

Os sondeos dan testemuña de que ·as referéncias a Galiza benefícian_ ao BNG 

PP e PSOE chaman ao exército ·de salvación 
formado por ministros e ex-ministros 

-0-- A. ESTÉVEZ - C. VIDAL- P. CASTRO 

O PP voltou a mudar a sua estratéxia de campaña unha semana despois de decidir galeguizala e o PSOE fia toda a 
sua esperanza de non ser superado polo BNG ao tirón dos ex .carregos do Governo dé González. Abel Caballero teima 
en presentarse como centro da c.ampaña e a direita fala dunha campaña suxa que non se olla por nengunha parte. Os 
nervos dos partidos_ estatais contrastan coa aparente tranquilidade do BNG. PP e PSOE procuran, traendo aos lideres 
estatais aos principais mitins, que a campaña non se centre tanto en Galiza, o que previsibelmente beneficiaria ao BNG. 

P e PSOE buscan a confronta
ción sobre o eixo esquerda-direi
ta. "O próximo 19 xógase o futu
ro de España", arengaba Fraga 
lribarne no Carballiño aos seus 
fideis. Atrás quedaba a promesa 
de facer unhas eleicións en clave 
galega. Madrid toma o leme de 
nov.o e pon a proa cara a Mese
ta. José Maria Aznar decide de
sembarcar, en persoa, canto an
tes. Fraga tala do adianto das_ 
eleicións estatais e o desacougo 
medra no PP ante a posibilidade 
de perder os comícios. A nova 
estratéxia consiste en atrae o de
bate ao enfrontamento co PSOE, 
na certeza de que .os conserva
dores levan as de gañar, senipre 
que na escea estañan , os mes
mos actores que en Madrid. · 

O P$0E, falto d_un candidato con 
carisma, como non dubidan en 
recoñecer os seus membros en
tre bambalinas, e ante a s1Ja difi- . 
cuidada non xa para conectar co 
eleitorado, senón para sair airoso 
ante calquer pergunta, xa deCidi
ra con anterioridade que o maior 
peso da campaña levaríano os 

- ex-ministros do partido. A meta 
dos socialistas é recuperar os 
200.000 mil votos máis que optén 

nos comícios xerais a respeito 
dos autonómicos. González, Ga
rrido, Almeida, Borrell, Almúnia, 
Guerra, desfilan por Galiza, fa
cendo pouco caso dos sondeos 
que afirman que o 75% dos cida
dáns rexei!a este desembarco. 

No que non se ponen de acordo 
os socialistas é en determinar se 
a coali'ción é ou non un ensaio 
para os próximos comícios esta
tais. Alguns talan de exportar o 
proxeto, outros, como Felipe 
González, que se atribuiu a pa
ternidade desta estratéxia (como 
xa se adiantara desde estas pá
xinas) afirman que a coalición é 
algo xenuinamente galega. Dou
tra banda, se os dirixentes do 
PSdG non queren ouvir talar de 
pactq co BNG, cada vez que de
sembarca un madrileño, sempre 
se mostra: partidário dun acordo. 
Así o afirmou tamén Felipe Gon
zález en Ourense. Un ex presi
dente do que non se sabe moi 
ben se tentou atacar a Fraga 
afirmando que non se presenta
ría a máis eleicións, se tentou 
acaparar o protagonismo da 
campaña galega ou se foi unha 
mensaxe para Pujol e_ Aznar o 
dia antes da sua entrev!sta . 

Campaña tranquila 

A dereita, desde moito antes de 
comezar a campaña, xa empe
zara a lanzar mensaxes, sobre 
todo por boca do seu candidato 
Fraga lribarne, de que a puxa ia 
ser "dura e su- • 

ais, que puido haber, nen os 
dossieres e demais artillería 
pesada que definen as campa
ñas cruentas. 

Abel Caballero, pola sua parte, 
ainda que nen PP nen BNG se 

meten directa
mente con el, conxa". Agora, se

g u e a empregar 
os . mesmos ar
gumentos e os 
mesmos califica~ 
tivos que usou 
para negarse a 
calquer debate. 
Pero ese encar
n iz amento non 
sé olla lago en 
nengunha cróni-

José María Aznar 
decide 

téntase con dicer 
unha e outra vez 
que "tanto Beiras 
coma Fraga cen
tran a campaña 
en min, só falan 
de min", como 
afirmaba o dia 
dous de Outubro. 
Nen ese dia, nen 

desembarcar, 
en persoa, 
canto antes 

ca e tampouco 
se un asiste aos 

· mítines. Todo o 
máis, ·algún cali~ 
ficativo ou refe
réncia por parte 
do BNG a res- . 
peito de Fraga e 
da direita e algún chiste fácil por 
parte dos socialistas. Se alguén 
se emprega con dureza /é o,.PP, 
sobre todo contra o pasado do 
PSOE. Pero non apareceron 
para nada as denúncias persa-

.... 

os anteriores, a 
prensa reseñara 
referéncias claras 
á sua persoa en 
boca dos outros 
candidatos. Tanto 
é. así que, por par
te do BNG, sobre 
todo Xosé Manuel 

Beiras, .só se retire a Abel Caba
llero se lle perguntan directamen-· 
te. Tamén no libro de campaña· 
do PSOE se fai chamada expre
sa aos oradores par-a que non se 
refiran aos nacionalistas.+ 

• -. ·· ·. ~ ~.1-3- ).:.' '. • • l J I · •. I :IJf ~ f ) -
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Un público enve.llecido,-menor que en anteriores campañas, aclama a figura de Fraga 

Estradas e teléfonos, ponto forte da campaña do PP 
. . 

Facer país é para o PP sentir -
, ·fachenda de ser galego e aco

meter infraestruturas que rom
pan o illamento. A sua campa
ña fai fincapé no cámbio his
tórico experimentado na Gali
za nos últimos oito anos e na 
valia de Manuel Fraga. "Non 
teriamos corazón se permiti
se mos que este home non 
acabara a sua vida política go
vernando Galiza", afirmou Al
berto Durán, número dous do 
PP por Pontevedra. Cun audi
tório formado na sua maior 
parte por xubilados, nas cida
des con máis garavatas, Fraga 
percorre o país sinalando 
que "as votacións son como 
un encaro, hai que enchelo pa
ra que produza electricidade". 

Os nervios e as tensións están 
presentes no mitins do PP; un
has veces polo medo a non en
cher os pavillóns e outras polos 
conflitos sociais nas vilas e cida
des nas que se celebran. Non foi 
casualidade que o PP comezase 
a sua campaña en Ponteareas, 
como indicou o candidato á pre
sidéncia, pola victória deste par
tido na vila durante os últimos 28 
anos. Se embargo, non houbo 
entusiasmo na chegada do pre
sidente da Xunta a Ponteareas, 
algun boas tardes desde a porta 
dun comércio; nen sequera no 
mitin, no que o alcalde Xosé 
Castro convidaba a entrar axiña 
para que non se notasen os va
leiros no pavillón. Dentro, os tra
bal l ad ores do concello coas 
suas famílias, os valedores do 
PP nas 24 parróquias ponteare
anas e persoas maiores. 

Nervios tamén houbo nun mitin 
celebrado uns dias despois no 
bairro de Teis de Vigo, no que 
está ubicado a empacadora de 
Guixar. Os viciños e viciñas des
ta zona non podian entrar ao re
cinto, unha discoteca, polo que o 
mitin quedou nun acto familiar no 
que concelleiros, cargos, candi
datos e militantes destacados do 
partido en Vigo recebian ao pre
s id ente provincial Xosé Cuíña, 
que calificaba ás mulleres que 
quedaban fóra de ter "comporta
mentos antidemocráticos". 

A equipa de Aznar ordenou restarlle protagonismo a Xosé Cuiña na campaña. 

Pero é Manuel Fraga o elemento 
que causa máis nerviosismo en
tre os responsábeis da campaña , 
polo elevado ton presidencialista 
coque o PP enfoca a campaña. 
Esta arrancou coas críticas á fo
tografi a retocada do candidato 
que contrasta nos actos eleitorais 
coa preséncia física de Fraga, 
envellecido pola idade e con difi
cultades para moverse polo des
gaste dos cadris. A chegada de 

Fraga ~ Galiza está considerada 
"o feito histórico máis importante 
da história do país". Todo está 
pensando para que se &inta a 
gosto; incluso o tempo adicado 
ás intervencións é moito máis 
breve que o das outras forma
cións políticas. Nos -actos nos 
que participa o candidato á presi
déncia non se exceden de unha 
hor~ e a sua intervención non pa-
sa dos quince minutos. Esperá-

Pede que eu che dou 
"Nós ternos a experiéncia, nós 
sabemos governar", din desde o 
PP nos actos eleitorais. Sabedo
res de que favores e solicitudes 
cumpridas con votos se pagan, a 
estrutura dos mitins é semellante 
nos diferentes pontos do país: 
primeiro pídese, despois promé
tese. En Ponteareas, as peti
cións referíronse á contrucción 
do enlace do Confurco cóa auto
via e á universidade privada. 

Cuíña dixo si ao primeiro ~ Fra
ga ao segundo porque "mália as 
decisións dos órganos consulti
vos (o consello de universidades 
non aproba o proxecto) estamos 
pola liberdade de opción no en
sino". En Teis, o representante 
do bairro, apelando "á enorme 
xenerosidade de Fraga", come
zou as petición-s: centro social , 
garderia, centro viciñal e centro 
de saude. Manuel Pérez, alcalde 

Se cal Galiza ... 

A. IGLESIAS 

base ademais entre o público.dos 
primeiros actos de campaña un
ha atitude máis belixerante de 
Fraga pam cos seus adversários; 
atacou, pero m~nos. As críticas 
céntranse nos 13 anos de corrup
ción <;jo PSOE que invalidan a 
Abel Caballero. Para Cuíña que
da reservado o "non ao separatis
mo,- non á loita de clases, non á 
intoleráncia , si a unha Galiza 
dentro dunha grande España". 

Vigo, contradio e asegura que 
todas esas obras-xa están feitas 
e, finalmente, Cuíña, di que se 
non están feítas adquire o com
promiso de facelas. O represen
tánte viciñal asinte e cala ante 
un público que non é do bairro, 
con moita garavata, camisa azul 
clariña e traxe. Asinte porque-, 
como xa dixo antes, "el non be
rra nen entorpece o desenvolvi
mento da cidade". + 

O conselleiro dos camiños 

Xosé Cuiña -foi apresentado nos 
actos eleitorais como o "conse
lle iro dos camiños e 'das auto
vías". O seu papel é moi relevan
te nesta campaña e vai vencella
do á superación do atraso dq pa
ís. Ante un público cuxa idade 
permitiulles vivir tempos difíceis, 
os populares reseñan o "cámbio 
histórico" que imprimiu a direita a 
Galiza. "A Xunta fixo un grande 
esforzo porque as vilas do interior 
non queden no atraso e Galiza 
experimentou un grande despe
gue en infraestrutura. Coas auto
vías, as empresas ásentaranse 
no país'', sinala Manuel Fraga 
quen tamén reseñou a apertura 
da autopista galegá da informa
ción, "a terceira no mundo", nesta 
época eleitoral. O ensino e a for
mación tamén se cuantifican coa 
cantidade de centros construídos 
e coas novas titulacións universi
tárias. A telefonia rural e o plano 
M~ga son outros dos pontos 
mencionábeis rías vilas peque-. 
nas que inciden na "moderniza
ción que nos une con España, 
con Europa e co mundo". O na
cionalismo é, para Fraga, un xei
to de atraso que "non ten razón 
de ser nun·mundo globalizado". 

Mália que todas as organiza
cións políticas adoecen da falta 
da xente máis nova nos actos, 
esta auséncia faise máis paten
te nos mitins populares. Por iso, 
foi unha surpresa tanto para 
Fraga como para Cuíña atapar 
en Ponteareas sangue nova pa
ra o partido na persoa de Mari 
Nava Castro, a fi!la do alcalde 
da vila e candidata número 13 
por Pontevedra "ainda que con 
posibilidades reais de sair elexi
da". Tras moito tempo tentando 
buscar un herdeiro político , Cas
tro atopouno. Nava Castro ten 
un discurso centrado no empre
go da muller e na mocidade e, 
ademais, -en galego en contra
posición ao seú pai e a Manuel 
Fraga. O auditório suprendeuse 
do "ben talada e elegante que é 
a filla do alcalde". Todo é pouco 

. nunhas eleicións nas que Fraga 
pediu estarzo "xa que as enqui
sas non soo favorábeis". + 

"Se cae Galiza ... " é o título dun artigo que o diário ABC 
publicaba o pasado dia dous, nas suas páxinas de 
opinión. Non é de menor importáncia o que alí se di, 
vindo dunha columnista próxima as bambalinas do 
Partido Popular en Madrid. Obviamente o periódico 
que publica o comentário está máis ligado ao aparato 
central do PP que suxeito ás influéncias do mesmo 
partido en Galiza. O artigo apontala a tese de que nas 
eleicións galegas xógase algo máis que o governo da 
Xunta. Asi se di que "segundo a análise que se fai nos 
despachos antes mencionados [os do PP madrileño], 
un avance significativo do Bloque, como o que 
pronostican os inquéritos, seria un asunto grave. Se o 
salto fose de tal magnitude que colocase ao BNG no 
número dous do espectro político galega, e ao seu 
lider, Xosé Beiras, como árbitro da política 

constitucional de nacionalidade histórica, nunca foi un 
desdén, senón a constatación, moi instalada no 
imaxinário do 'Estado, dun marco no que o Noroeste 
non existia. 

O dia tres, o mesmo diário afirma, nunha longa 
reportaxe que ten o seu centro de gravidade nos 
nacionalistas, que ''as espectativas eleitorais [do BNG] 
obrigárono asuavizar os termos das suas meris'axes 
para intentar captar ao eleitorado nacionalista 
moderado, especialmente a costa do Partido Popular". 
O artigo pon en dúbida tamén, ainda que de modo 
subtil, a utilidade do "xiro galeguista" do PP para 
contrarrestar ao nacionalismo. Con iso complétase o 
círculo do probl~ma: o BNG medra, pero ninguén sabe 
como paralo. Os nacionalistas rouban votos tanto na 
tulla socialista com_o na _do Partido Popular. 

autonómica, a cousa convertiriase en traxédia; unha 
traxédia con graves repercusións nacionais". 

En efeito, a irrupción dunha forza própria que pode 
mesmo acadar o governo no seu território representa 
unha novidade nun Estado que nos dous últimos 
-sécutos estivo artellado através dunha alianza a tres 
bandas: siderúrxia basca, téxtil catalán e terratenentes 
e financeiros castelán-andaluces. Que non se citase a 
Galiza n.as cróniéas de Estado, mália contar co rarigo 

No mesmo comentário explícase-, ta1111én, que "por iso 
é tan importante que gañen os populares, qüe non 
caiga Galiza, que se conserve a maioria absoluta 
(ainda que seña polos pelos, como temen os máis 
realistas) e que Fraga cumpra un novo mandato. Por 
iso se deu carta branca ao presidente fundador e se 
toleran desde Madrid, _ainda que con desagrado, 
ce11as manobras dunha personaxe do seu entorno 
inmediato, non moi apreciado na Meseta, que leva 
meses asegurándose a sucesión de Don Manuel". 

Velaí con nitidez a correlación de-forzas existente 
neste momento (o realismo dalle ·ao PP como 
máximo unha maioria xusta), máis alá dos sondeos 

• interesados. Percébese ·tamén con claridade, a 
situación de Guiña, no ponto de mira da equipa de 
Aznar. O BNG pode provocas a decapitación, en 
cuestión de-horas, de Cuiña e Caballero, amén da de 
Fraga. É só unha hipófese, pero a sua mera _ 
existéncia fai tremer a _toda a cúpula de poder galega 
e mesr.no estatal. 

A tranquilida9e, encomiábel, coa que está a discurrir a 
campaña, non escurece o feito de que estamos ás 
portas dunha posíbel segunda transición. Estes non 
son uns comícios máis, senon que poden marcar un 
ponto de inflexión, a partir-do que Galiza comece a 
xogar un papel político dentro do Estado. As palabras 
destempladas, invocando o medo e a inércia histórica, 
de Baltar e Fraga, no mitin do Carballiño, Couceiro nun 
acto da Coru~a, e Manuelq. Besteiro en Lugo, 
retransmitidas todas elas no telexornal da TVG as 
20.25 horas do dia sete, viñan a confirman esta 
impresión. + 

ANOSA TERRA 
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Compostela .era Almúnia o res
ponsábel de pór ponto final ás in-

·- tervencións mentres que en Fe-_ 
rrol, Alfonso Guerra interviña en 
penúltimo lugar deixando o peche 
para o candidato da coalición. As 
figuras socialistas estanse con
vertindo nas auténticas estrelas 
da campaña e Abel Caballero, 
pésie ser ovacionado como "pre
sidente, · presidente" non chega a 
sentir o respeito e a entrega in
condicional dos asistentes cara 
Guerra, González ou Almúni'a. 

Ataques ao PP 

Os exministros socialistas logran que aumente a afluéncia aos mitins de Caballero 

O centro de atención dos ataques 
da coalición é o PP .. As referén
cias ao pasado franquista de Fra
ga son constantes en todos os 
mítines. A manipulación informáti
ca da fotografía do cartel da cam
paña dos populares é un dos prin
cipais obxectivos das críticas. O 
próprio Guerra relataba un "soño" 
do que dicia despertar sobresalta
do ao imaxinar que "ás eleicións 
galegas se apresenta o ministro 
de Información e Turismo", soño 
que lago foi recuperado nos se
guintes mítines e relatado polos 
distintos participantes con peque
nas variacións. Pésie todo , para 
Guerra, o poder do PP galega di
fuminarase palas loitas internas, 
porque "o vello mamut xa non 
manda nada". 

. . 

O PSOE recurre a~s anos de govemo socialista 
Tampouco Aznar queda á mar
xe dos ataques. Xaquín Almúnia 
lembraba as palabras do presi
den te do governo do estado 
cando aseguraba que era admi
rador e discípulo de Fraga xa 
desde nena "lago admiraba a 
Fraga cando era Ministro con 
Franco''¡ aseguraba o actual se
cretário xeral do PSOE. 

no Estado· para valida·r o seu programa 
•' _.,, . 

Co, desembarco de políticos . 
estatais e cos ataques á "direi
ta reaccionária" os socialistas 
confirman o intento de apre
sentar as eleicións como un 
confronto entre duas opcións 
políticas e como ensaio para 
as próximas eleicións xerais. 

Transcorrida unha semana do co
mezo da campaña, a estratéxia 
da coalición progresista do PSdG
PSOE, EU-EG e os Verdes está 
perfeitamente deseñada e defini
das as fUncións de cada un dos 
intervintes. Rafael Ribó, Nicolás 
Sartorius e Cristina Alm_eida apre
séntanse para dar .o seu apoio 
aos coaligados e para validar o 
proxecto común. Centran as suas 
intervencións na necesidade de 
unirse contra o PP lembrando a 
aqueles que lle fan o xogo, ao 
igual que Alfonso Guerra, Josep 
Borre!, Felipe González e Xaquín 
Almúnia, que ademais participan 
er:i calidade de avais do programa 
político e da figura de Abel Caba
llero. Pala sua banda, Anxo Gue
rreiro é o responsábel de-lanzar 
desde o púlpito mensaxes ao 
BNG e o ·candidato á presidéncia 
da Xunta transmite aos asistentes 
as ideas xerais que, segundo el, 
defenderá a coa,lición .cando co
mece a governar. 

Entre estas ideas Caballero repi
te· de forma sistemática e alí on., 
de vaia aquelo de ''facer posíbel 
o imposíbel", l:evar a cabo "un 
·programa ambicioso pero realis
ta que non renúncia á utopía", 
transformar a economía para po- · 
sibilitar que "progresen máis os 
que teñen menos" para rematar 
a sua intervención pedindo o "vo
to coa cabeza, pero sobre todo 
co corazón". Ademais de trans
mitir estas liñas xerais, o candi
dato da coalición engade princí
pios como a defensa do ensino 
público e da sanidade, lembran-

. do algunha das promesas reali
zadas nos meses prévios, como 

o de que "cando levemos un ano 
governando haberá 50_000 em
pregos novas en Galiza"_ 

Subsidiários de Madrid 

Os socialistas galegas remítanse 
de forma constante aos éxitos 
acadados durante os anos de 
xestión pOcialista e á importáncia 
de entender que Galiza forma 
parte do conxunto estatal. En . . 

Compqstela, Xerardo Esté.vez in
sistía na necesidade de compren
der que "o proxecto de Galiza . 
non remata en Pedrafita, temola 
que facér en solidariedade cos 
pavos-de España". Pola sua par
te Abel Caballero lembraba os la
g ros socialistas indicando que 
"quéro facer con Galiza o mesmo 
que González fixo por España" e 
en Ferro! inisistia na capacidade 
transformadora do PSOE porque 

Gonzolo 

ME"Rt>A, YA 1'iE 
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"cando governabamos en Espa
ña fixemos a reforma da Sanida
de" pésie que "algúns . pretendían 
dicer que era imposíbel". 

A preséncia de lí
deres estatais é a 

Pola sua banda Anxo Guerreiro 
ten encomendada a misión de 

centrar as suas 
intervencións en 
xustificar a sua in-que desperta a A 

maior expectación bel Caballero: 
entre o público 

clusión na coali 
ción e en dirixir as 
suas críticas ao 
BNG. Segundo 
Guerrelro , son 
comprensíbeis as 
críticas do PP pe
ro "o que preocu
pa son as críticas 

asistente aos míti
nes. De ·feito os 
maiores aplauso~ 
recebidos polos 
candidatos gale
gós prodúcense 
cando os nomea
ban ou no mo -
mento de apre-
sentalos. En Ou-
rense, Felipe Gon-

"Quera facer por 
Galiza o mesmo 
que González 
fixo por España" 

inmerecidas do 
Bloque", para ac
to seguido dirixir
se ao "señor Bei-

zález pechaba o acto diante dun 
público pasto en pe que repetia 
inistentemente o seu nome, en 

ras ao que lle pedimos que prepa
re as suas bases para apoiar a 
Abel Caballero".+ 

De novo o Opus 
·contra Fraga? 

A. ErnÉ 

Cando Manuel Femández Areal era director de El Alcazar (etapa Opus) 
escrebeu un artigo demandando a maior profesionalización do Exército. 

'O govemador militar de Madrid mandou ao retén de garda para que o 
arrestase. O xomalista foi conducido a sá de bandeiras do govemo mili, 
tar. Ao dia seguinte, posto en liberdade, achegouse a ver ao seu mentor, 
o ministro ·Fraga lribame que andaba a publicitar a famosa leí de prensa, 
da que. Areal era un dos artífices como espécialista da liberdade de expre, 
sión no franquisrpo. Cando tentou protestar por aquel atrollo viuse ex, 
pulsado do despacho ministerial entre insultos de imbécil, segundo a 
versión que, daquelas, corría polas redacións de Madrid. Agora, Femán~ 
dez Areal, decano da faculdade de Ciéncías Sociais de Ponteveclra, coa 
que a dereíta tenta torpedear a faculdade de Xomalismo de Campaste, 
la, escrebe un libro relatando o consello de guerra que lle formaron por 

· aquel artigo. Ao mesmo tempo, na entrevista arremete contra Fraga, 
por contrqlar a profisión xomalística e máis por expulsar aos correspon, 
dentes exfranxeiros. Na mesma semana, noutro feito sen precedentes, e 
máis en campaña eleitoral, Meilán Gil, rector da universidade da Coru~ 
ña, critica á Xunta por non financiar axeitadamente ás uhiversidades. 
Fraga contéstalle con contundéncia. Dase 9- circunstáncia de que ambos . 
profesores son membros destacados do Opus na Galiza. Coincidéncia, 
casualidade ou acometida do Opus contra Fraga?• . ' - 1 . 
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Os n~cionalistas peden unha 'lección .de ética; para recuRerar a oemocrácia e a dignidade ·, 

De.'Beiras, saca·O zapato' a 'pr~~id..ente, presidente' ·· 
.. • .);; , ...... -,#-~ :-~ ..... - ,_. ~; • 

Xosé M. Beiras define esta 
campaña como moderada, 
pero repleta de entusiasmo. 
A confianza gañada polos· na
cionalistas, froito do seu pre
visíbel ascenso e mesmo das 
posibilidades de que acade 
cotas de governo, transfor- '. 
mou os berros nos mitins do 
BNG. Daquetes "Beiras, saca 
o zapato", dos comícios ante
riores, chegouse agora ao 
de "presidente, presidente". 

Os cargos locais , depotados 
provinciais ademáis dos depu
tados nas Cortes Xerais acom
pañan ao candidato á presidén
cia servíndolle á vez como mo
delo de facer política na defen
sa dos intereses do país, como 
lembra o eslógan nacionalista. 
"Apoiar os intereses de armado
res e mariñeiros foi tildado polo 
grupo de Fraga de nacionalis
mo exacerbado pero en Madrid 
aprobaron a mesma iniciativa 
do BNG de axudas no paro bio
lóxico porque o deputado do PP 
de Huelva di~o que senón non 
poderia volver a Andalucia". O 
caso relatado no acto central de 
Pontevedra por Xosé Manuel 
Beiras ven a conto na sua op
ción de ofertar unha actuación 
coerente fronte as contradic
cións dos partidos estatalistas 
que deixaron á marxe os pro
blemas galegos. 

"O BNG pon os seus intereses 
ao §>ervizo do país" dixo Bautis
ta Alvarez inaugurando a cam
paña en Pontevedra e -a frase 
estase a converter nunha das 
grandes bazas dos nacionalis
tas apoiados pola actuación en 
cada undos lugares que visi
tan . A preséncia dos alcaldes e 
concelle iros en cada un dos 
mítines serve tamén para po
ñer sobre a mesa· os casos 
particulares que se combinan 
nunha maneira de actuar úni
ca. Cangas do Morrazo, Allariz , 
as Pontes, Pontevedra ou Xin
zo de Límia entre outras van 
recibir a mesma imaxe do 
BNG , a dunha forza que por 
vez primeira se presenta con 
posibilidades reais de chegar 
ao governo da Xunta e que , 
nunha época na que a corrup
ción leva ao descrédito , é a 
única que pode ilusionar cunha 
opción que "exerza a dignidade 
do país". 

A moderación nas formas coa 
que foi calificada a campaña 
acompáñase dun discurso de 
esquerdas onde está presente a 
defensa dos sectores produtivos 
do país e moi especialmente 
dos servicios sociais, a comezar 
polo ensino e a sanidade. Os 
deputados da zona e os conce
lleiros son a miudo os encarga
dos de debullar cada un dos te
mas que afectan máis directa- · 
mente ao auditório, así como 
Bautista Álvarez lembrou en 
Pontevedra e Cangas o apoio 
do BNG ao sector mariñeiro en 
casos ben recentes como o do 
Arpón, Suárez Canal tirou da 
man a defensa do agro en Alla
riz e Xinzo, nomeadamente ali o 
caso aa pataca. A práctica apre
séntase sempre á beira do dis
curso máis claramente político, 
anque sementado tamén de .ca: 
sos particulares, elaborado en 
cada lugar por _ Xosé Manuel 

De esquerda a direita, Eulóxio Lópe:z, alcalde de Cangas, Xabier Abalo~alcÓlde de Moaña, X.M~ Beir.as ~ Xosé Novas, alcalde de Bueu. 

Beiras, máis preocupado por 
defender un modelo distinto de 
facer política que de calificar as 
mensaxes enviadas por outras 
forzas que se apresentan ás 
eleccións. 

Governo de nós 

BNG que van sumando "afecta
dos" nas distintas zonas que se 
poñen ao pé dos que nun r[IO
mento se conyertiron ·eo únicos 
valedores e que agora ven co
mo a sua esperanza. O audité.
ria contrasta ben co que se po- · 
deria topar hai uns anos, tal vez . 
maís concienciado políticamen-

'Non se vota 
a unha foto' 

/ 

0 BNG salienta os logros so- te pero non máis entusiasmado -
ciais dos galegos conseguidos a que o de agora ao r·eclarñar a , 

As postas en escea son cada 
vez máis coidadas na comiti'l.a 
eleitoral nacionalista. O escená
rio trasládase nun trailer rotula
do co anagrama do BNG e ins
tálase en cada ponto da campa
ña onde se c~lebran os mitins. 
.Os asistentes teñen acceso a 
diversa propaganda da que fan 
gala durante os actos aos que 
Beiras chega acompaílado por 
candidatos da província e car
gos institucionais da localida
de. O BNG fai valer a sua actua
ción en cada lugar e concellei
ros, alcaldes ou deputados pro
vi nciai s son- citados como ga.
rantias de actuación dunha vida 
pública saneada. 

forza de traballo "non podemos -presigéncia para Beiras e recla
traizoar as conquistas dos cida- - mar un urxente cámbió de go-
dáns tras anos de loita" dixo en verno. · · 
Xínzo e recolle o aplauso de to- · __ 
dos os que sofriron as conse- Cando Beiras nun 25 de Xullo 
cuéncias dunha política que non calificou a xestión de Fraga de 
conta cos intereses dos gale- "decrepitude, senilidade e de-
gos. En Pontevedra, as palmas pravación" estaba a por as ba-
bateron de novo cando , ao se ses ~do seu próprio discurso 
referir a Vilaboa loubando a acti- agora que rematotJ a lexislatu-
tude dos viciños por se defende- ra. O líder do BNG apresénta-
ren diante de Bruxelas nun se como un futuro "presidente 
"exercicio de democrácia, digni- que non vai estar maniatado" e 
dade e liberdade" ante a agre- colócase diante dun Fraga que 
sión do governo de Fraga. nin ten folgos para debater so

Razón esta tamén que explica 
segundo os nacionalistas a ca
da vez maior heteroxeneidade 
dos asistentes aos actos do 

bre o seu programa e x·estión 
xa que "o ten perdido,. porque, 
sabe que Beiras tala como .o 
BNG e cun programa con ideas 
de governo". +· 

Beiras é r:ecibido nos actos con 
berros de "presidente, presiden
te" cunha eufória superior á 
doutros comícios. As posibilida
des de chegar ao governo da 
Xunta nótanse na campaña, que 

Suso Sanmartin 

' ~ 19-0 

.marcan un ritmo distinto na,or
ganización. No mítin de Ponteve-. 
dra, no cine Góiwiz, antes de co
mezar os discursos un dos asis
tentes preguntaba con sorna an-

~ ~o~a~~~~~~~/¡~~~cu0e ~e~í~~f~ 
- botan?" "Non o sei, pero o que é 
. certo é que ese é o protagonis
-~~" contestoulle un que estaba 
-ao seú .carón dirixíndose ao car-

- 1áz· co-a foto de Beiras que ocu-
- pa~a ~· maiq_r párte do escenário. 
~ - • "":;1,. 

P~ro o BN~ ten vontade de por 
tamén freos á tendéncia perso
nalista das eleccións e, na·mes
ma Pontevedra·Beiras fixo unha 
chamada de atención sobre a 
necesidade de que o debate se 

, . ce.nfre en ideas e programas.
"Que ~<>s· cidadáns -saiban o que 

-van votar e non .voten unha foto 
por ·moi bonita que sexa, e falo 
de- min mesmo" berrou sinalan
do o seu enorme retrato men
tras sonaban as palmas e as tu- . 
ces se acendian nun repetido 
efecto· que· iluminaba a sala es
cura en cada unha das múlti
ples aclamacións recibidas po
los oradores.+ 
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Os erros 
dos inquéritos, 
· hai catro ~nos 

· J Nas éleiciórts· autonómicas 
de hai catro anós, os inquéri
tos farón moi pouco precisos 
á hora de vaticinar os resulta
dos. O erro máis sustancial 
producí.ase a respeito do 
BNG e, case en _igual . 
medida, c:Jo PSd~PSOE : 
Nengunha das sondaxes pu-. 

. blicitadas durante a campaña 
lle atribuía ao BNG máis de 
nove depütados, ainda que, 
meses antes, unha de El Co
rreo Gallego lle chegara a 
asignar até doce. A_maioria 
das mostras profetizaban un 
leve subida dos · 
nacionalistas. Ao PSOE 
situábano,·-en cámbio, na 
maioria dos casos, en 26-27 
deputados, cando non en 29-
30'e ao PP sempre no peitoril 
dos 40 éscanos. Nas últimas 
eleicións xerais, en plena ~ 
campaña, tampouco lle 
daban máis que un escano, 
como máximo, ao BNG. Un 

- ·dos resporísábeis dunha em
presa demoscópica negoulle 
a este periódico que estes fa
llos se deban a 
manipulacións intencionadas. 
Serian, máis ben, "froito das 
correpcións pertinentes que 

. se realizan en todos os 
. inqué.ritos". Estas fanse · · 
.·tomando como referéncia as 
eleicións anteriores, asignan
do a cada partido a porcenta
xe _de incremento de voto co
rr~spondente entre os indeci
sos e os novas votantes. -No 
voto decidido dos inquéritos 
de Sondaxe o BNG supera 
ao PSOE, pero unha das co
rrepcións incluida~toma en 
canta ó voto oculto "que sem- · 
pre teñen os socialistas". Al
guns sociólogos consultados 
consideran, sen embargo, 
que este fenómeno valorado 
en todos os inquéritos a nivel 
estatal , non ten razón de ser 
no caso galega.• 

O alcalde de .. 
Pontevedra e o 
vidño de Vilaboa-
Na aper.tura d~ campaña pro
duciuse unha deboura entre 
o alcalde de Pontevedra, Xo
an Luís Pedrosa, e un veciño 

• de Vilaboa que protestaba 
contra a empacadora que 
pretenden instal·ar na sua pa
rróquia: O PP difundiu un co
municado acusando ao mani
festante de agredir ao alcalcfe 
e de levar pegatinas do. BNG. 
A rifa, sen embargo', foi moi 
outra. Os veciños atopában
se berrando · "baura·non , ba
sura non"!. Cando o alcalde 
se achegaba comezaron a 
chamar~le basura, basura. O 
re~edor alporizouse encarán
dose cun veciño: "a ver se es 
home de repetilo"! E faino. 
Voltoulle a chamar basura!, 
-o alcalde guindouno polo , 
pescozo. O manifestante 
non era alto nen levaba ade
sivo partidário algun com_o 
afirma D PP. En Pontevedra 
coméntase que Pedrosa é 
"perigoso pala sua fachenda, 
sobre todo se vai acompaña
do da sua muller''. • 

• .. ' 1 ~ 
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OPtNIÓN . .. ~ -

PARQOES EÓLICOS DA SERRADO XISTRAL 
LOIS TOIRÁN, XAN CASTRO 

Ademáis de · estarm0s ~ a -favor .. de prom0ver . ' aparecen mesmo · recoi lid as nos correspon
un maior áforro é unha maidr eficiéncia ' dentes· estudos de efectos ambien-tais: na 
enerxética, estamos plenamente a ·prol da Serra do· Xistra:l ternos unha. das . escas~ · 
sustitución das fontes convencionais de mostras de turbeiras áctivas di Periírtsúfa 
enerxia (nuclear, •térmica e de· grandes ·pre- Ibérica, as que a Dírectiyq 43/92/CEE e o 
sas) por fontes non contaminantes de, eher- Real Decreto 1997 /1995 catalogan como 
xia renovábel, entre as que, por . suposto, "hábit_ats naturais prioritários" para os. que:;,. 
considerarnos a enerxfa eólica. Esta consi- por estar amenazados de extinción, é de es-:: 
deración non pode, sen ernba~go, servir de pedal responsabitidade a· sua const:;rvaciÓn. 
excusa para non exixir1 para cada parqüe Dado que a coñstrución e explotación dun 
eólico en coni:reto, un parque eólico imphca a 
riguroso estudq de im- abertura de -nu)Jlerosos 
pacto amb iental en viais de acceso e de ser-

. base ao que, en . pri- vizo asi como a excava-
meiro lugar, pode de- 'Q . · d- ción dunha ampla rede 
cidinobre a compati- s tres coinci en de gávias para soterrar 
bilidade . de tal parque nünha mes rila zona e o cableado que ten que 
eólico coa conserva- intercomunicar os dis-
ción do entorno e, en desde o ponto de vista tintos grupos ·de aero-

segundo lugar, decidir xeogra" fi· co e am' b.1· ental, xeneradores co seu res-
so bre as medidas co- pectivo centro de con-
rrectoras que deben teñen que ser trol, resulta evidente 
cumprirse na instala- que a conservación 
ción e explotación do . considerados como un deste ~'hábitat natural 
-parque para, con elas, ,, · · " prioritário" é totalmen-
am inorar ªº máximo un1co parque te incompatíbel coa 
os posíbeis impactos construción dos referi-
ambientais, socio-eco- dos parques eólicos. 
nómicos e culturais. 

É precisamente desde 
esta consideración 
que, en nome das asocia~ións ecoloxistas 
Adega e Cedenat, presentarnos senllas ale
gacións aos estudos de efectos ambientais 
dos tres parques eólicos (Alabe-Cuadra
món, Alabe-Soan e Alabe-Nordés) que a 
Empresa lneuropa Eólica de1l Xistral, S.A., 
pretende conJr~ir n1a Serra d/ Xistral. 

Haberá que em~ezar 'por dicer que, por 
rnáis que desde o ~·onro de vista adminis.
trativo ~/ou de xest~ón empresarial e ener
xética se trate de tr'es parques eólicos dis
tintos, na realidade os tres coinciden e xus
tapóñense nunha mesma zona de forma 

- que, desde o ponto de vista xeográfic0 e 
ambiental, teñen que ser considerados co.., 
mo un único parque e,1 polo tanto, debe de 
exixírselles un estlido de impacto ambien
tal que conside,re aos tres no seu conxunto -. 
e non.separadamente. Esta é, precisamentt;; 
unha das ale'gacións l?resentadas-. I 

En segundo lugar, hai que recordar que, a 
efectos urbanísticos, a Serrado Xistral está 
catalogada e delimitada nas Normas Stibsi
diárias como espácio natural protexido, o 
que ven siñificar un explícito recoñeci
mento dos seus específicos valores naturais, . 
ecolóxicos e paisaxísticos. As rqzóns disto 

Por outra ¡Jar.te, asocia
das a estas particulares 
zonas húmidas que son 

as turbeiras activas (solos de profundidade 
variábel constituidos na sua _totalidade por 
matéria orgánica viva totalmente embebi
da de auga) , están inv~ntariadas na Serra 
do Xistral numerosas espécies de flora 
igualmente catalogadas como prioritárias 
na antedita Directiva e ·no citado Real De
creto, así como numerosos endemismos, to, 
talmente específicos da zona, todos os cais, 
-unhas e outros-, poderian desaparecer pÓr 
completo coa construdón dos tres parques 
eólicos arriba citados. · 

Estas son as razóns desta nosa oposición á 
iµstalación dos parques_eólicos na Serrado 
Xistral. P~ro, ademáis, deberíamos éngadir 
as moitas deficiéncias dos estudos de efec
tos ambientais presentados: 

1 

- • ·Que non se teña feíto unha comparación 
entre a situación ambiental actual e futura, 
tal como se exixe na normativa vixente. 

•Que os impactos do .tendido aéreo de co
nexión á-rede xeral de distribución se te
ñan deixado p~ra un proxecto posterior. 

• ,Que non se ¡:.onsid'eren os impactos e 
mo~ificacións qtí.e pode inducir no entorno 

. ANIMAIG DoMÉGTICOG 

ao retirar da explotación agrícoh1 e gandei
ra unha tan grande extensión de terra. 

e Que os estudos presentados-estean feítos 
sobre a base de catálogos xerais e citas bi, 
bliográficas, a maioria delas, xa moi anti
cuadas, sen que pareza haber un verdadeiro 
estudo de campo tendente a identificar as 

, espécies afectadas e a cuantificar a sua den
sidade e distribución na zona. 

Por todas estas razóns é polo que solicita
mos da Xunta de Galiza a declaración de 
incompatibilidade de tais parques eólicos 
coa conservación dos específi~os e proba, 
dos valores naturais e ecolóxicos da Serra 
do Xistral, proibindo, en consecuéncia, a 
instalación dos mesmos na zona, e agárda, 

.· o GAToh \~ 
de .Adela Leiro e. Xosé Ramón Daporta 
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mos que os viciños e concelleiros de Mu
ras, Abadin, Alfoz e Valadouro saiban de
fender todo este enorme património natu
ral da Serra do Xistral. 

Aproveitamos, por último, a ocasión para 
exixir, unha vez máis, que os estudos de ava
liación de impacto ambiental (ou de efectos 
ambientais) sexan realizados por personal 
independente e cualificado ao cargo da Ad, 
ministración e non por encargo (e pago) das 
Empresas solicitantes, pois, neste caso, nun
ca haberá outra opción que a de declarar 
ambientalmente viábel calquer proxecto 
que o solicitante quera presentar.• 

Lo1s MANUEL TOIRAN V AZQUEZ pertence a Adega-Lugo 
e XAN CARLOS CASTRO LAXE a Cedenat 

\Jota. -
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A CIG denúncia falla de médios 
~ incompeténcia 7 

no Servizo de Vixi~ncia Alfandegária 

Leva tres meses sen se aptesentar pero cobra-e .conserva o pasto -
O Governo central e a Dirección do Seníizo de Vixiláncia Al
faridegária (SVA) están priva.ndo á soci~dade da eficácia na 
loita contra o narcotráfico segundo a CIG, que ere que hai 

Pérez Varela gorda un~CI praza na 
biblioteca· de Ourense para a sua · secfetáfia 

_ unha falla de médios e_ unha ma xestión dos existentes. Para 
o ·sindicato, o SV A está operando na costa norte galega cos 
médios reducidos a metade e en mal estado, como a lancha 
con base en Ribadeo. Esta lancha é a que deberia cubrir a 
zona ~nde apareceu recentemente un alixo de cocáina de 
5.000 quilos. Por iso, o sindicato califica de "demagóxia" as 
declaracións do Fiscar Antidroga de Astúrias nas que se 
quelxa de falla de médios. A CIG tamén prevé un "futuro es
curo" para o SVA pola pretensión de potenciará Garda Civil. 

-o- -c.v. 

A Biblioteca pública de Ourense 
segue á espera dunha auxiliar 
que gañou a praza en Xullo, 
nunha proba convocada pola 
consellaria de Cultura a fins de 
Decembro do pasado ano. A 
persoa a seguir na lista non foi 
avisada da vacante. O caso ex
plícase ao saber que a praza foi
lle asignada á persoa q~e está a 
ocupar un posto na secretaria 
particular do conselleiro de Cul
tura, Xesus Pérez Varela de 
quen depende a designación. 

Máis de tres meses sen se apre
sentar na praza despois de teren 
saido as listas das probas, abon
da para legalmente perder os di
re itos sobre ela e para que o 
posto seña ...,cupado pola persoa 
a seguir, segundo os pontos obti
dos no proceso selectivo. lsto 
non acontece cunha das seis 
prazas de auxiliar de bibliotecas 
adxudicadas pola Consellaria de 
Cultura á biblioteca pública de 
Ourense. Só cinco persoas se 
apresentaron antes do 1 de Xullo 
-último día de toma de posesión
para cubrir os postas sacados a 
concurso, restaba unha da que 
en Ourense case nada saben. 

Mª do Pilar Paz Carneiro -a 
quen por oposición lle corres
ponde a praza en Ourense- ocu
pa desde hai tempo un pesto de 
confianza na consellaria de Pé
rez Varela onde exerce labores 
correspondentes á sua secreta
ria particular. Anteriormente tiña 
traballado na sede do PP en 
Compostela. 

A praza de laboral temporal con 
contrato de interinidade da biblio
teca de Ourense saira a concur
so nas oposicións convocadas 

O s prirneiros dias da 
etapa Fraga tiveron 
corno reclamo máis 

vistoso o de meter en cintura 
aos funcionários. As medidas 
corne;zaron daquela co estric
to control horario. O relóxio 
de fichar era o símbolo de 
que a vagáncia e a permisivi
dade tiñan os minutos e até 
os segúndos contados para , 

Xesus Pére:z: Varela. 

en Decembro nun proceso de
nunciado polo sindicato CIG-Ad
ministración Pública dadas as 
irregularidades encontradas, en
tre elas o caso xa daquela sos
peitoso de Mª do Pilar Paz que ti
ña un cen por cen de resultados 
acertados nas perguntas. Desde 
o 15 de Maio que sairon os resul
tados das probas, a convocatória 
establecía uns prazos para se 
apresentar que remataban o pri
meiro día de Xullo. Catro meses 
e meio despois Paz Carneiro se
gue sen ocupar o seu lugar na bi
blioteca de Ourense. 

Con soldo e sen traballar 

Mª del Pilar Paz tomou posesión 
oficialmente do pasto -en depen
déncias administrativas- nas da
tas recoñecidas legalmente, pero 
nunca se apresentou no seu lugar 
de traballo. Cumpriu o requisito 
legal, o que lle permite non perder 
os direitos sobre a praza, pero 
continua ocupando o posto de se
cretária directa e cargo de con
fianza de Xesús Pérez Varela. Na 
actualidade cobra sen embargo o 
salário de auxiliar de biblioteca da 
praza que ainda non ocupou. 

', 
ser a sua vez descontados dos T 
salários públicos. As colas de • . '1 em P<::? 
empregados madrugadores ás 
portas de San Caetano ocu- d t 1 ·-

Segundo fontes da ·CIG consulta
das, nengunha persoa co posto 
de Mª del Pilar Paz -laboral tem
poral con contrato de interinidade
pode estar cumprindo servicios 
especiais, reservado para funcio
nários e laborais fixos. Non teñen 
tampouco direito a excedéncia 
polo que é imposíbel que, ante a -
auséncia do posto, se poda facer 
unha reserva, neste caso antes 
mesmo de ocupar a prazá. 

Todo aponta a que Mª Pilar Paz 
está á espera 9os re~ultados 
das próximas eleicións e da 
composición do novo governo. 

Dubidosa legalidade 

Mª del Pilar Paz lograra o número 
un nas oposicións a auxiliares de 
bibliotecas e arquivos, ao ter a 
mellar nota de todos os oposito
res apresentados. Ao descubriren 
diversas irregularidades, a CIG 
seguiu o caso até comprobar que 
se trataba dunha persoa que es
taba a traballar na secretaria par
ticular do titular da consellaria 
que convocaba as prazas. 

Outros casos levantaron tamén 
as sospeitas dos sindicalistas. 
Entre eles o de Elena Garcia Pi
ta a quen se lle adxudicou unha 
praza de vixiantes de bibliotecas 
e arquivos. A sua irmá, Mariña 
García Pita -xefa de servizo da 
área- formaba parte dun dos tri
bunais das probas. Ainda que o 
tribunal de Mariña non era o que 
examinaba á sua irma, Mariña si 
participabp. da posta en comun 
entre os dous tribunais que ava
liaban as probas. Coñecedores 
desta circunstáncia, o Comité 
lntercentros anunciou que ia de
nunciar o caso, o que ·1evou a 
Elena García Pita a renunciar á 
sua praza xa no verán.+ 

cos defenestrados ou fillos do 
corpo eleitoral en idade de 
merecer. Déijselle dimensión 
internacional ao Instituto de 
Medicina Técnica, subiuse 
aos altares .co Xacobeo, coa 
soCiedade para o desenvolvi
mento comarcal pudemos 
entepder pot fin ~,- diferéncia 
entre aldea, parróquia e lu- , -
gar; c;:o cÓnsello económico e 
social ternos man de obra ba
rata e matéria prima mal pa-
ga; c9n Galiza Calidtule e Ye-
rra Unica que o marisco ten 

Por outra· banda, despois de conceder a liberdade condicio
nal a Luis Jueguen Vilas e Manuel Carballo Jueguen, o xuíz 
Javier Gómez de Liaño denegoulla a Pablo Vioque, que es
taba imputado no mesmo sumário que os dous anteriores. O 
que fora secretário da camar.a de comércio de Vilagarcia es
tá ·implicado na organización dun transporte de cocaína no 
ano 1991 e foi encarcerado por arde do xuíz Baltasar Garzón.+ 

Sismo de 3,9 graos en Taboada 
Ás catro e vinteseis da tarde do Luns seis de Outubro 
producíu.se un novo sismo arredor do encoro de Belesar. 

. Neste caso rexistrouse en Taboada cunha intensidade de 
que fixo se moveran obxectos no interior das vivendas, o 
que provocou funda· preocupación entre a viciñanza. Se- ~ 
gundo a Delegación Territorial do Instituto Xeográfico 
Estatal en Compostela, o sismo foi percibido en Taboada 
como de. 4 graos na escala de Richter, pero finalmente foi . 
rexistrado polos catro sismógrafos da zona como de 3,9 
graos na escala de Richter. O tremor durou pouco tempo 
e as suas duas réplicas foron escasamente percibidas. 
Nos últimos meses rexistráronse nesta zona -ainda que 
destas o sismo desplazouse un chisco a Ocidente- máis 
de mil movimentos de terra. + 

A Conselleria sube ~un 27% as matríCulas 
das escolas das escolas técnicas superiores 
Arredor de 2.000 alunas de distintas enxeñerias manifes
táronse o pasado Martes 7. de OLitubro en Vigo para de
nunciar a suba do prezo das matrículas acordada pola 
Conse-llaria de Educación para as escalas técnicas supe
riores. Segündo denúncian os Comités Abertos de Escala 
e Facu!dade, os alunas que cursen estas titulacións, que 
se rexen ainda polo plano antigo, terán que pagar neste 
início de curso taxas o 27% máis caras que as do ano pa
sado. Oeste xeito os estudantes de primeiro curso, que xa 

· se matricularon en Setembro, pagaron 111.075 pesetas 
por curso completo cando o ano pasado a matrícula foi de 
87.471. Nos cursos de menos de sete matérias o prezo 
de cada unha das disciplinas pasa de .22.751 pesetas a 
28.880 e nos de máis de sete sobe de 15.058 a 19.116. 
Ademais aqueles que se matriculen por terceira vez nal
gunha disciplina terán que seguir pagando un 25% máis. 
Os CAEF, que manteñen que esta suba das taxas non vai 
repercuir nunha maior calidade do servizo, no que se-se
gueran a oferecer as mesmas horas de prática e a mes
ma carga letiva, exixiron unha retificación inmediata por 
parte da Consellaria e unha política que aposte polo in
cremento do financiamento público e a progresiva perda 
das taxas e capital privado no financiamento universitário. • 

'A Federación Ecoloxista califica a xes6ón 
ambiental do PP de "moi nega~va" 
Tras reseñar que o PP. prometera nas e.leicións autonómi
cas de 1989 a criazón élunha con~ellaria de Meio Ambiente 
que nunca existiu, a Federa·ción Ecoloxista Galega califica 
de "moi negativa " a xest~ón da Xunta neste apartado. No 
balanza apresentado polos ecoloxistas, cuxa federación 

reune a trinta asociacións, sinala-

paran as portadas dos xor- . . e eque exar 
nais e deron fé da rigurosida- - -"-----------'------_.._---"--
de dos no vos tempos. · · 

un sabor exquisito e que a 
ópera-rock de Comesaña é o 

;. 

. se que o único vert~doiro contro
lado totalmente nq país é o muni
cipal de Santiago, "xa que nen o 
construído en Cerceda por Soga
ma é controlado". O plano de Re· 
síduos defendido pola Xunta e 
por Sogama -non foi debatido, se
gundo a FEG, e "se desprezaron , 
os planos da mancomunidade da 
Coruña, o apresentado por Ade
ga e o que pon en marcha a 
comarca do Morrazo". A lerititude 
do saneamento integrar das rias, 

Ao paso dos anos as máqui-
nas de fichar nunca deixaron de marcar o tempo. Mes- . 
mo algun xunteiro intentou despistalas ou falsear as ho
ras ' de entrada e saída. Non houbo éxito. O relóxio nen 
parou nen atendeu a razóns. Aqui non valen maquilla
xes. Grácias a este-interese, en ter todo anotado e bén 
arquivado, pod~ comprobarse.agora com0 rendiron tan
tos millóns de horas traballadás e xomadas retribufdas. 

f . ~ . • 

Baixo o mandato de Fraga apareceron fundacións, entes 
e sociedades de xestión ·cun positivo balanza c:le contra
tacións por famílias partidárias, asentamento de políti-

rnaior espectáculo pagado con 
fundos públicos do mundo. 

No balanza fi~an vcÍrios pontos inacabados. Desde lo
go pot simples falta de tempo. As prospeccións para 
encontrar petróleo no litoral atlantico. A rotulación 
co anagrama oficfal de todo o parque móbil da Xunta. 
Os nomes e apelidos do~ douscentos sete asesores do 
executivo. O informa ao_parlamento sobre as subven
cións directas e oblicuas aos rnéios de comunicación. 

O .relóxio segue marcando as horas, O dia do funeral 
das misérias cada vez está máis perta. Ese é o mellar 
inquéri.to. + ,. 

,· 

Xesus Palmou, presidente de a COnStrución de enCOrOS para 
Sogama. g~rantir auga, o ~omento das es-

pécies de rápido crecimento nos 
montes e a potenciación do transporte por estrada como 
prioritária son outras das denúncias da FEG a respeito da 
política meioambiental do Governo galego. + . 
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Era secretário local do PP e ~iscou con cartos irregulares de industriais locais 

. Deteñen ao apoderado do Banco Popular 
de \Íerin tras estar fuxido cinCo ·meses 
O ex apoderado da su
cursal do Banco Popular 
en Verin e secretário lo
cal do Partido Popular, 
Uxio Conde Fernández., 
foi detido o Venres 3 de 
Outubro nesa localidade 
despois de permanecer 
desde o 13 de Maio en 
situación de busca e 
captura por presuntas 
irregularidades contá
beis nas contas negras 
coas que realizaba negó
cios de transferéncia de 
divisas con destacados 
industriais e populares 
locais. O xuíz do xulga
do de primeira instán
cia de Verin tomou de
claración ao detido e 
ordenou o seu ingreso 
en prisión. E'ontes xu
diciais non precisaron 
se haberá detencións 
asociadas a es\e caso. 

Uxio Conde Fernández le
vaba vários dias en Verin, 
pero trataba de pasar de-

-sapercibido através dun li

agachado na vila de Chaves, 
onde conserva amizades e 
onde tiña unha das bases 
das operacións finar:iceiras 
de transferéncia de divisas 
coas que destacados indus
triais e dirixentes políticos lo
cais engordaron .as suas can
tas. As relacións económicas 
e sociais entre Verin e Cha
ves son intensas, istoJacilita
ba o tránsito de divisas. Co
mo apoderado, Uxio Conde 
presuntamente abría cantas 
bancárias non rexistradas e 
operaba con elas escapando 
ao control do fisco. 

Para os seus negócios , 
Conde aproveitaba a sua 
dobre condición de apode
rado do Banco Popular e 
secretário local do Partido 
Popular . Moi achegado ao 
alcalde , Xan Manuel Jimé
nez (PP), o traballador 
bancário manexábase con 
todo o PP de Verin e co
llera sana de grande co
lleitador de votos nas elei
c i ó ns. o_ seu mercedes 

O de~do en Verin era un dos responsó.beis de finanzas do PP. habitualmente servia para x e i ro cámbio de imaxe 
-perdeu quilos e quitou o 
mostacho que lucia . Contado, 
non pudo evitar ser recoñecido 
en vários locais nocturnos. Un 
chivatazo teria propiciado a sua 
detención. 

Segundo o Banco Popular, a en
tidade non tiña coñecimento das 
actividades irregulares ás que se 
.dedicaba Uxio Conde en cone- " 
xión con indusfriais locais, al
guns deles pertencentes ao en
torno do Partido Popular. Cando 
desaparece da vila, o pasado 13 
de Maio, comezan as denúncias 

de empresário8 de Verin, aos 
que teria substraído cantidades 
que irian entre os 60 e os 100 
millóns de pesetas en total. Má
li a que o Banco Popular negou 
coñecer as operaGións que reali
zaba Conde, contra o que é ha
bitual, cubriu de contado o bura
to que delxou entre a sua clien
tela. Oeste xeito, a institución fi 
nanceira pasou a ser a única in
teresada na detención. 

Todo fai indicar que durante todos 
estes meses Conde permaneceu 

carretar votantes coas pa
peletas populares. 

O gasto polo xogo pode estar 
na orixe da fuxida de Conde. Is
to 1indicaria que o apoderado 
perdeu parte dos cartos no xogo 
e fuxiu ao ter que respotar por 
eles. Pero non é a (mica hipóte
s e, d isputas ·cos seus sóc ios 
nos negócios de tranteréncia de 
divisas ou mesmo algun fin an
ciamento irregular do seu parti 
do, poderian telo abrigado a fu
xir. Tampous:o foi aclarada a ra
zón pala cal retornou a Verin.+ 

Asociacións de Santiago proxectan criar unha coordenadora fóra da federación 

Ramón Prol, profisional 
do asociacionismo á procura do poder 
-<>c.v. 

As denúncias feítas sobre a atitu
de de Ramón Pral diante do mo
ví mento viciñal en Compostela 
repetíronse o pasado dia 28 na 11 
Asamblea Xeral da Cofederación 
de Asociación de Viciños celebra-. 
da en Redondela na que se lle 
impediu a entrada á federación 
viguesa. En Compostela, Pro! 
prohibira a participación na fede
ración a asociacións de grande 
calado como a do Sat ou Fonti
ñas ch~gando para iso a mudar 
os estatutos ou crear asociacións 
sen apenas preséncia de viciños, 
paralelas a outras xa existentes. 

As asociacións que están fóra 
da federación proxectan agora 
crear unha coordenadora en 
Compostela, unha vez esgota
dos os recursos para facer mu
dar a actitude de Ramón Pral. 
O presidente da Confederación 
mantén o seu pasto inamovíbel 
a costa de deixar á marxe ás 
asociacións con directivas críti
cas coa sua xestión. O traballo 
directivo no movimento viciñal é 

a única profisión que se lle co
ñece nos vintecinco anos que 
leva en Compostela. 

Non· é esta a primeira vez que o 
nome de Ramón Pral é pasto en 
cuestión publicamente. Pasou 
nos conflictos que tivo coa A?o
ciación do Casco Vello, cando 
non admitiu á asociación do Sar 
na Federación -a pesar de en
frontarse a unha senténcia que· 
o' abrigaba- ou cando despois 
de estar montada a asociación 
do novo bairro de Fontiñas, ao 
ver que a directiva podia non lle 
ser propícia estivo detrás .da. 
criación dunha paralela sen for
za asociativa. Chegou mesmo a 
aprobar estatutos á sua medida 
co fin de .eliminar por via regula
mentária aos seus opositores. 

Un dos momentos máis críticos 
da história de Pral no movimento 
viciñal aconteceu cando os ·ob
xectores que cumpren a presta
ción social substitutória na fede
ración compostelana o acusaron 
de exercer a autoridade de forma 
represiva. Os prestacionistas de-

nunciando que estaban a ser 
"explotados" por Pral que ofrecía 
favores a cámbio do seu traballo. 

A expulsión agora da federación 
viguesa en Redondela sigue a 
tr_axectória posta en práctica r:ia 
anterior asamblea xerai celebra
da en Compostela cando che
gou a contratar un servicio de 
seguridade para impedir a entra
da aos seus opositores. 

O presidente da federación de 
Vigo denunciaba a instrumenta- -
lización da confederacJón por 
parte do PP. A imaxe de Pral 
leva tempo campeando ao pé 
do PP local e xa na campaña 
das eleccións municipais traba
llou activamente organizando os 
actos nos bairros que controla. 
Antes das eleccións aproximára
se a6 PSOE ao ,que non se lle 
facilitou a entrada pero para o 
que tamén fixo campaña a favor 
de Xerardo Estévez despois de 
deixar a sua militáncia no BNG 
que mantivo cando maior era a 
forza do asociacionismo viciñal 
en Compostela.+ 

O medo 
no corpo 
As eleic ións galegas son para 
o PP unha cuestión de vital 
importáncia. Asi o analisa 
Isabel San Seba tián no 
ABC do pa ado dia 2, nun 
artigo t i tulado Se cae 
Galicia . .. Mai , para a xorna
l ista, o que realmente é cu -
tión de estado ne tes 
comício é o previsíbel ascen
so do BNG. Cómpre salien
tar, asi mesmo, as sutis refe
réncias a Xosé Cuíña. 
"lmportáncia máxima. Priori
dade absoluta. Esa é a califi
cación que reciben as 
eleicións galegas nos órgano 
de poder do Partido Popular e 
nos despachos da Moncloa 
onde se toman as decisións. 
[ ... ] Para comezar, son os pri
meiros comícios que se c;.ele
bian en España desde que o 
PP está no govemo e consti
túen, polo tanto, un 
verdadeiro exame democráti
co a sua xestión , [ ... ]En 
segundo lugar, están revesti
do dun particular. carácter 
emblemático, ao ser Galiza, 
xunto a Baleares, a primeira 
Comunidade autónoma que 
caeu en mans populares, e ao 
concorrer coma candidato á 
redeición nada meno que o 
histórico presidente 
fundador. E por último, ainda 
que esencial en importáncia, 
van servir coma laboratório 
de probas para observar a 
evolución dun partido coma 
o Bloque Nacionalista Gale
ga, evolución da que van de
pender cruciais decisión po
líticas nos vindeiro meses. 

PorqueJ segundo a análise que 
se fai nos despachos antes 
mencionados,. un avance sig
nificativo do Bloque, coma o 
que pronostican os inqueritos, 
seria un asunto grave. Se o 
.salto fora de tal magnitude 
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que colocara ao BNG no nú
mero dous do espectro políti
co gal~go-; e ao seu líder, José 
Beiras [sic], c::oma árbitro da 
política autonómica, a causa 
convertiríase en traxédia, un
ha traxédia con graves reper
cusións nacionais. [ ... ] 

Por iso é tan importante, pen
san os populares, que Galiza 
non caia, que se conserve a 
maioria absoluta (ainda que 
sexa polos pelos, como temen 
os máis realistas) e que Fraga 
cumpra un novo mandato. 
Por iso se lle deu carta branca 
ao pre idente fundador e se 
toleran desde Madrid, ainda 
que con desagrado, certas ma
nobra dun personax do seu 
entorno imediat , n n m i 
aprezado na Me eta, qu l va 
me e asegurando a ucesión 
de Don Manuel [ ... ] 

P rque e Galiza cae, tamba
learase toda a política d pac
to." • 

Desde o _sul 
No SEMANÁRIO portugué , Jo-
é Henriques oar fala da pá

tria galega, louba a cultura e o 
nacionalismo da Galiza e faille 
unha recomendacién ao eus 
compatriotas: Na Gaijza par fa
vor falem partugues. ~E muito 
grande o encanto desta língua 
galega, que nos é tao próxima, 
que nos soa tao autentica e pro
funda. Muitos defendem na 
Galiza que esta língua é o galai
co-portugues, negando a 
distirn;.ao entre o portugues e o 
galega, que eriam afinal urna 
me ma língua, falacia de um la
do e outro da fronteira, mai no 
Brasil, em África, em Macau, 
ou em Timor-Le te, com duas 
normas ortográficas diferentes, 
a nossa e a galega, em resultado 
da ujei<;ao de Portugal da 
Galiza, nos último oito éculo , 
a poderes político di tint . 
Vi tas assim as coi as, ompr -
ende- e mal qu o rtugu e 
pasando a fr nt ira el Minh 
in istam em aprimorar-se no 
domínio do cast lhanu. U m 
leitor do A Nosa Terra inteno
gáva-se numa carta a j mal: 
«Lev an perguntando-me, 
porque os p rtugucsc a che
gar a Gal iza fa<;am mi 1 e fi rzo 
para falamos cm castclhano. 
Quando voce venham a Galiza 
tentando. falar-no espanhol 
quem julgan voces que é o a ·e
dido? Nós, que lhes pedim s 
que nos falem na sua língua, 
sendo que é a nossa ( ... ).» 
Lamentándo- e da imposi<;ao 

do castelhano 
aos ga legos, o 
lcitor tc1mi
na, dirigmdo
se aos visitan
tes portugue
ses: «Quera 
infonná-los 
humildemen-

· re de que se 
quiserem fa
lar castelha
no 'Galiza 
noméa 
elei<;om co
rrecta para 
este menes
ter'.»"• 
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Por que se mobiliza a CIG? 

A situación de Galiza é grave. 
Non só pelas privatizacións: fí
xose a de Repsol, iniciouse a de 
lnespal e está en marcha a ven
da de accións de Endesa. Nen 
tampouco porque as empresas 
públicas señan fundam~ntais en 
Galiza, señan as máis moder
nas e tiren da economia comar
cal. Ademais diso, entre as em
presas que se van privatizar ou 
desmantelar os próximos anos, 
hai situacións moi graves: Asta
no, parte de Bazán, lmenosa, 
Celulosa (que vai ter un aumen
to salarial do 0% este · ano e o 
próximo e do O, 1 % no 99). Non 
é de extrañar que estes dias se 
sucedan, en distintas factorias, 
os cortes de tráfico, os peches ·e 
as folgas. · 

Pero convocan unha mobiliza
ción en periodo eleitoral. 

A proposta naceu das empre
sas, non da direción do sindica
to. A eles parécelle que é o mo
mento de máis sensibilidade do 
governo. Teñen que responder 
diante do eleitorado e explicar 
porque se privatizan as empre
sas máis rentábeis . 

Por que a maioria dos méios 
de comunicación non informa 
desta situación que na sua 
opinión se está vivindo? 

Na transición os sindicatos ocu
pábamos páxinas enteiras, ha
bia mesas redondas, entrevistas 
por rádio. Hoxe só se oferecen 
pequenas notícias e sempre 
que se produza algun grado de 
violéncia. Os meios están cada 
vez máis alonxados da realida
de social. É certo que ás veces 
saen expertos talando dun pro
blema grave, pero nunca san os 
que protestan por ese problema. 
Hai un doble discurso: trátanse 
as caréncias , sempre desde o 
ángulo da marxinalidade, nunca 
desde o dos -que lle queren dar 
solución, se exceptuamos o ca
so dalgunhas ONGs ou da cari
dade cristián. lsto forma parte 
dunha tendéncia que se perce
be en toda Europa, á que cada 
vez nos parecemos máis. O po
der non se reparte. Alí, os sindi
catos ou determinado tipo de 
asociacións, se queren sair re
frexados nos méios, teñen que 
pagar un anúncio. Os próprios 
xornalistas están lonxe do mo
delo tradicional. Hoxe non son 
máis que traballadores even
tuais, sen personalidade, supe
ditados á empresa. Os próprios 
méios son cada vez máis em
presas. Aí está o caso de Tele
fónica, facéndose con periódi
cos e cadeas de televisión. Por 
iso a información que se oferece. · 
está mesmo por riba dos parti
dos, é a que interesa ao empre
sário ou ao banco que ten a pro
pri ed ade do méio. Por iso, no 
futuro próximo, partidos progre
sistas e sindicatos terán que 
contar con méios próprios ou 
apoiar a aqueles que conside
ren máis independentes. Do 
problema dos méios qependé 
que a palabra dos traballadores 
chegue ou non ao resto da so
ciedade. Noutro caso, vamos vi 
vir situacións moi graves, das 
que só se van enteirar os fami 
liares, os amigos e os simpati
zantes. Hoxe por hoxe, estamos 
nunha sociedade do siléncio, 
case unha ditadura. 

Un laborista· como Blair está a 
pedir que se siga recortando 
o sector público e que debe 
ser a sociedade a que xere 
emprego. --.-

GAUZA-
· A NOSA TERRA 

Manuel Mera 
, . 

'O governo deberia explicar p9rque se .privatizan 
as empresas máis rentábeis' 

* M. V-EIGA 

O SÁBADO DIA 11 OS T.RABALLADORES DE EMPRESAS ESTATAIS, AMEAZADAS DE_PRIVAT1ZACIÓN; E OS E_M-

. PREGADOS DOS SERVIZOS PÚBLICOS, EN VIAS DE DESMANTELAMENTO, MANIFESTARANSE EN SANTIAGO. 

MANUEL MERA CHAMA A ATENCIÓN SOBRE A DESTRUCIÓN DUN SECTOR QUE TIRA DA ECONOMIA DE MOITAS 

COMARCAS E QUE, EN CONXUNTO, PRODUCE BENEFÍCIOS. O PRESIDENTE DA CIG DES.CREBE UN CAPITALIS~ 
IVÍO DESHUMANIZADO "QUE FAf NEGÓCIO COAS NECESIDADES BÁSICAS DAS PERSOAS", COMO SON A 

SAÚDE, A EDUCACIÓN, AS PENSIÓNS OU A PROeURA DE EIVÍPREGO. A REALIZACIÓN DESTA ENTREVISTA 

COINCIDE COS VINTECINCO ANOS DA CHEGADA A GALIZA, DESDE A EMIGRACIÓN ARXENTINA,_ DE MANUEL MERA, 

PARA INTEGRARSE NA LOITA SINDICAL E POLÍTICA CLANDESTINA, DE CARÁCTER NACIONALISTA, DAQUELA ÉPOCA. 

• Nengun progresista pode plan
tear iso con seriedade. A ten
déricia hoxe da economía de 
calquer-.,país non ven marcada 
pola pequena burguesia, polos 
peque nos _e ·medianos · empre
sários, S'enón polas grandes 
corporacións que están a redu-

cir a preséncia e o protagonis
mo das clases médias. A priva
tización de empresas do Esta
do ou de s·ervizo~ pú_Q.l icos bá
sicos, o único que fai é entre
.garlle máis· diñeiro aos gra(ld~s 
conglomerados multinacionais 
e aos políti~Qs r-arn<eirizan· · 

'A. IGLESIAS 

tes. Que .capacidade vai ter, a · 
pártir de agora, o governo, ·se
ña .,conservador ou progresista, 
para exercer o control da eco
n o mi a? . Ademais, con Maas
tricht, a moeda única e o banco 
cenfral, que poder vai ter 6 Es
taqo .españ<:)I sobre a ·econo-
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mia? Estará condeadb a· ser un 
.simple xestor dos grandes con
sórcios internacionais. 

· E Galiza? 

Aquí é moito máis grave. O na
so país padece unha dependén
cia de tipo eolonial ,- por moito 
que non goste a expresión. Os 
centros de. pode-r alónxanse 
máis de nós. O sector público· ti- · 
vo aquí --e ainda ten- un grande 
peso. O INI tiña unha finalidade 
sociql , reequilibradora, estable
cida polo seu texto fundacional. 
A empresa pública 1 por máis 
que esteña mediatizada por un 
governo. de dereitas, sempre 
conserva unha abriga social co 
seu entorno e sempre é máis 
doado que o eleitorado exerza 
algun tipo de control sobre ela. · 
Se en 1985, Astano fose ~unha 
empresa privada non teria dura
do até hbxe, pecharia de conta
do como fixo Sidegasa. 

Pero os cidadáns non poden 
~star sufragando constante
mente as perdas destas em
presas. 

Foron o~ danos de Alvarez e os 
de Barreras os que .pediron que 
Jle comprase a empresa o Esta
do. Ninguén protestou porque a 
finais dos anos setenta, cun go
verno de UCD, o Estado investi
se máis de un billón de pesetas 
para sanear a banca, porque 
estaba en perigo o sistema cre
d ití cio. Pero é que ademais , o 
conxunto do sector público gale
ga deu un benefício de 56.000 
millóns de pesetas en 1995. 
Mesmo aqu~las empresas que 
dan perdas como Astano e Ba
zá n, danas porque despiden 
aos traballadores e o custo das 
indemnizacións vai cargado so
bre a conta de resultados e As
tano desde 1984 perdeu 4.200 
empregos. Se lle proiben cons
truir barcos e agora tamén pla
taformas, se a Bazán lle impi
den entrar ná. construción civil é 
imposíbel seguir adiante. O go
verno non os pegha, pero faill.e 
imposíbel a supervivéncia. E hai 
outras cuestións: ternos desde 
hai ben anos ·unha celulosa, pe
ro nunca se instalou aquí unha 
fábrica de papel; ternos Endesa, 
pero as empresas galegas pa
gan o quilovátio ao mesmo -pre
zo que as de Barcelona. As ven
taxas compar?tivas de outras 
áreas son respeitadas, as nosas 
non. 

Cal pensa que é razón de que 
se privatice agora? 

O governo ·quere, en primeiro lu-
-gar, cunseguir diñeiro rápido, 
para reducir o déficit público e 
cumpíir con Maastricht. Ade
mais está o interese do capital 
por abrir novas áreas de negó
cio. Unha família pode prescin
dir de determinados obxetos de 
consumo, pero non pode pres
cindir da educación , da saude, 
da pensión, de buscar un pasto 
de traballo. Por iso se privatizan 
as escalas e os hospifais , se 
crian fondos de pensións . e em
pr~sas de traballo temporal. Es-

·te tipo de negócios nunca falla, 
nunca é deficitário. Este modelo 
de capitalismo é moi deshuma- -
nizado, porque fai negócio coas 
necesidades básicas das perso-
as e condea a marxinalidade a 
quen non .poida pagar. Grande 
parte do capitalismo estase de
dicando hoxe a isto e non a acti
vidades relacionadas coa produ
ción. Ademais, os benefícios xe
rados estanos a investir neutros 
paises. España é o s~gundo pa-
ís investidor na Arxentina. 
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Oposición, -mancomunidade e ecoloxistas critican o segredismo do proxecto· 
. -

A Coruña reciclará o 80 por cento do seu lixo · 
-0-M.L.C. 

O grupo Tecmed-Babcock 
Kommunal será o adxudica
tário do plano de tratamento 
de resíduos sólidos urbanos 
do Concello da Coruña. Este 
proxecto permitirá aproveitar 
o 80 por cento das . basuras. 
O plano prevé a cooperación 
cidadá e a construcción 
dunha planta de tratamento. 
Esta pranta convertirá os re
síduos 1orgánicos en abono e 
reciclará a meirande parte 
dos refugallos inorgánicos. o. 
investimento será de 6.000 
millóns de pesetas. Segundo 
o concello, o proxecto -a·pro
barase a finais dest~ mes e a 
pranta poderia estar lista para 
o vindeiro verán. A oposición 
municipal, a mancomunidade 
de concellos da Coruña e os 
ecoloxistas de ADEGA amó
sanse críticos co segredismo 
qµe arrodea este proxecto. 

A adxudicación do plano de trata~ 
mento e eliminación dos resíduos 
a Tecmed-Babcock Kommunal 
será por vintecinco anos. Segun-

A pr~nta a ubicar en Nostián será a alternativa a Bens, na foto. 'A. PANARO 

1 do o governo municipal da Coru
ña, este grupo de empresas tara
se cargo dos 6000 millóns que 
custa pór en marcha o plano. O 
concello só terá que pagar o cus
to por tonelada de basura, que 

·será de 4.600 pesetas. As autori
dades_ municipais confian en que 
este custo se poida reducir nun 
70 por cento con axudas da úE. 

O novo sistema de tratamento de 
lixo exixe a colaboración dos ci-

. dadáns, que deberán separar a 
bas!Jra orgánica da inorgánica. 
Na pranta, o lixo orgánico some
terase a un sistema de fermenta
ción. lsto producirá abono, que 
será despois vendido, e gases, 

· que servirán para producir ener
xia. Os restos inorgánicos serán 

A representación estudantil seguirá a ser amáis baixa do Estado 

. :separados por materiais, para se
ren despois reciclados. A pranta 
de tratamento ubicarase en Nos
tián. Ali se compactará e alma
cenará tamén o refugalto que non 
se poida reutilizar. 

Segredismo 

Pola sua banda, a asociación 
ecoloxista ADEGA amosou un
ha satisfacción contida polo pla
n o, xa que só o coñece pola 
prensa. Os ecoloxistas queixan
se de que o concello non con
su ltou nen con eles nen coas 
asociacjóns de viciños a elabo
ración do proxecto. Dende o 
concello admítese que os con
tactos foron escasos. ADEGA 
afirma que a sua proposta é moi · 
semellante á do concello , pero 
un pouco máis barata. Tampou
co foi informada a oposición mu
nicipal, que ere que o governo 
de Francisco Vázquez só ama
sa "a parte bonita" do proxecto 
con fins eleitoralistas. Desde a 
mancomunidade de concellos 
da Coruña tamén hai descon
tento, pois se consideran excluí
dos do proxecto. + 

Dorio Villanueva consolida o dominio do' profesorado na Universidade 
*PAULA BERGANTIÑOS 

O Mércores 15 comeza na Uni
versidade de Santiago de Com
postela o debate no claustro dun 
proxecto de novas Estatutos coa 
intención de que a sua votación 
non se adie para despois das . 
eleicións autonómicas. Se por al
go ven marcado o início do curso 
na use este ano é polo debate 
deste documento, unha especie 
de Constitución que regulará a 
vida universitária dos vindeiros 
anos. Para o reitor Dario Villa
nueva a sua aprobación é_funda
mental de cara a apresentarse á 

' reeleción pero o proxecto xa ten 
despertado críticas dentro da co
munidade universitária. 

A composición do Claustro é un 
dos pontos máis críticados por 
parte dos esludantes e do perso
nal . administrativo e de servizos 
(PAS). Segundo sinalan os Co
mités.Abertos de Faculdade a di
feréncia do que acontece nas 
Universiades da Coruña e de Vi- . , 
go na que os estudantes teñen 
unha representación do 30% e 
os PAS do 10% o novo proxecto 

. de Estatutos para a USC aposta 
· por unha representación do 68% 

para o profesorado á 25% para o 
alumnado e o 7% para os PAS. 

O número de persoas qtle deben 
formar parte do Claustro é outro. 
das cuestións nas que non existe 
acordo. En contra da redución do 
número de representantes pro
posta na Comisión de Estatutos o 
proxecto segue a a:vogar por un 
Claustro con composición maiori
tária de profesorado e constituido 
por 500 representantes, os mes
mos que tiña a Universidade de 
Santiago cando englobaba o que. 

- agora son as Universidades de 
Vigo e A Coruña. Trátase dunha 
proposta cómoda para o profeso
rado. Con .esta composición -o 
Congreso dos Deputados, por 

Estudantes da Universidade de Vigo manifestáronse contra a suba dun 27% das taxas. 

tes das~escolas e faculdades te
rán -dereito a formar parte ·oeste 
órgano namentres os PAS e os 
estudantes terán que someterse 
a un proceso eleitoral para ele
xer os seus representantes. 

exemplo ; está constituido por 
350- un bon número de profeso
res teñen o seu posto no claustro 
asegurado, importante sobre todo , 
para q convocatória deste órgan~ 
no momento de votar a eleición a 
reitor, única ocasión, segundo 
fontes da comunidade universitá- - Discrimanicióri dos 
ria, na que poderia talarse dunha estudantes e dos PAS 
asisténcia maioritária por par.te 
deste sector. 

Na Xunta de Governo -orgáno 
que se debaten e deciden os te7 
mas ordinarios- os novas estatu
tos seguen a recoñecer unha re
presentación maioritária de deca
nos. Neste sentido a sua perma
néncia como membros de pleno 
dereito e non escollidos polos 
claustro confirma unha filosofía 
de organización da Universidade 
por centros e non por departa
mentos ·como se recolle na Lei 
de Reforma Universitária (LRU). 

No caso das Xuntas de Facul
dade o proxecto de estatutos 
segue a recoñecelas, máis que 
como organos represe11tativos 
dos tres sectores que conviviven 
nos centros, como asembleas 
de profesorados. Como sucedía 
até o de agora todos os docen-

Segundo .denúncian os CAF o 
interés co que aparecen reg1:1la
dos os temas .que afectan ao 
profesorado revela tamén ·un 
trato discriminatório de cara ao 
sector dos estudantes. Namen
tres aquelas cuestións que afec
tan aos docentes aparecen mi
n uci osam ente recolUdas -por 
exen:iplo, como recoñecerlle a· 
antiguedade na uni\(ersidade ao 
profesorado- , outras -como por 
exemplo no caso dos estudan
tes o sua carta de dereitos e de
beres ou sistema de residéncias 
integrado- quedan supeditadas 
a regulamentos posterio.res en 
base ao argumento, segundo dá 
canta un dos membros da comi
sión, de que "os estatutos só 
deben recoller lineas xerais". 

No proxecto de estatutos fúxese 
de calquer abriga de planifica-

' .; .. '\• . \ .~ .~ .I ' .... ~ ... '. r~ • • ' '' 1 . "'\ ; .'· .· ,, · ,,, . 

ción ou de periodicidade e se
guen sen garantizarse abrigas 
de financiamento de servizos 
universitários de apoio á docén
cia, á investigación, á xestión 
administrativa ou de infraestru
turas. Así por exemplo enmen
das encamiñadas a estabelecer 
anualidade das ofertas de em
prego público ou a elaborar plan
tillas teóricas de persoal para 
por er¡ prática en caso de existir 
financiamento foron rexeitadas. 

V) No que atinxe ao profesorado 
<( (persoal docente investigador) § séguese recoñecendo a prima
<( cia da investigación, sen garan-

tizarse que a docéncia se con
virta nunha preocupación real 
para este sector. Neste sentido 
seguen sen recollerse medidas 
como a publicacón das enqui
sas de avaliación docente, unha 
das reclamacións históricas do 
movimento estudiantil. 

Esixéncia dun ref~redum 

Os CAF, que califican o docu
mento de "regresivo e pouco de
mocrático", critican tamén "as 

-. excesivas competéncias que se 
lle atribuen aos órganos uniper
soais" e advirten do perigo de 
,que o claustro se convirta nun 
organo para unicamente dar o 
visto bon ao traballG xa feíto polo 
reitoradó. Esixen que ese órga
no se reuna como mínimo tres 
v,eces ao ano e que teña compe
té ncias para poder recurrir as 
decisións do reitor, da Xunta de 
GovernO' e do Consello Social. 

Unha vez que o proxecto de Es
tatutos sexa debatido no Claus
tro esta organización demanda 
a convocatória dun referendum 
que permita que a comunidade 
universitária -estudantes, PAS e 
profesorado- poida valorar o do
cumento que vai determinar o 
futuro Cla Universidade. + 
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Miguel R. 
Rodríguez Fernández 
Alcalde de Castroverde 

'O PP non precisa apresentar 
a moción porque outros tan 
o traballo suxo por eles' 

Van apresentar unha moción 
de censura contra voste? 

Van apresentala tres ex conce
lleiros do BNG, duas ex conce
lleiras do PP e un concelleiro 
do PSOE. O PP non precisa 
mol_larse porque outros fan o 
traballo suxo por eles. En con
creto, en · Novembro de 1996 
demite o que era número dous 
da candidatura do BNG, Arxi
miro Fernández Árias e tamén 
marcha do Bloque. A partir de 
entón non para de manobrar 
para derrubar o governo pro
gresista e nacionalista de Cas
troverde. De Arximiro Fernán
dez só hai que dicer que traba
l la na Deputación , que dirixe 
Cacharro Pardo, e que men
tres foi concelleiro foi un vale
dor dos caciques do PP. 

Cando é a moción? 

Con toda probabilidade o Xo
ves 23 de Outubro. Chega 
agora porque o Martes 7 to
mou posesión como conce
lleiro do PSOE Xosé Madarro 
Rico. Ao dia seguinte, ás do
ce da mañá, el e vários tráns
fugas apresentaron a moción . 

O PSOE asina.a moción? 

Nunha reunión co BNG, o res
ponsábel provincial do PSOE, 
Xosé Blanco, aseg'urara que 
os socialistas non ian permitir 
unha moción de censura con 
tránsfugas en Castroverde e 
comprometéuse a expulsar a 

.aquel es cancel lei ros que 
apoiasen a moción. Pois ben, 
Madarro tomou posesión e 
asinou a moción de censura 
pero non foi expulsado. 

Falta un concelleiro do 
PSOE por tomar posesión. 

Madarro era o número nove da 
candidatura do PSOE, que 
acadou dous concelleiros. Pe-
ro despois de demitlr os dous 
primeiros da lista, os seis se
guintes, até o oito incluido, re
nunciaron a sustituilos. Aceita
ron o número nove e o once. O 
dez inicialmente asinou a re
núncia. A partir dese momento 
comezaron os amaños para a 
moción de censura, e o núme-
ro dez da candidatura negouse 
a ratificar a sua renúncia dian-
te da Xunta Eleitoral Central 
porque di que naquela reunión 
na que renunciaran os mem
bros precedentes da lista non ,,. 
se falara de nengunha moción 
de censura.+ 

• • - "'.> • 
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A Consellaria de lndústria e o alcalde das Cruces falsearon-a distáncia entre as casas-e o tendido de 400.000 voltios 

Os tubos de neón encénden sen enchufar 
por baixo da liña de alta tensión de Merza 

-* G. LUCA 

As lámparas fluorescentes tre
melucen dous segundos antes 
de se iluminar. Pero non hai 
cabos nen enchufes, senon os 
brazos de corenta persoas, 
xornalistas e viciños de Mer
za, que branden os tubos cara 
o tendido de 400.000 vóltios 
que pasa so as suas cabezas. 
O campo electro-magnético é 
tan intenso que abonda para 
activar as lámparas. 

É noite no lugar de Paradela. Al 
gúns dos que erguen os tubos 
confunden o alampar das luces 
das cámaras de fotos e de Tele
visión cun aumento de tensión 
do tendido. Na escuridade do 
monte, a grea cos tachos ergui
dos parece feita para unha pelí
cula sobre a Compaña . 

A inducción da liña de alta ten
sión pode advertirse en toda a 
parroquia de Merza e máis acu
sadamente naqueles lugares 
nos que o seo do tendido aproxi
ma os cabos ao terreo, como é o 
caso de Paradela, ou cando os 
cabos rentean as casas, o que 
se repeite en toda a parroquia. 
Os viciños descobreron que a di
feréncia de potencial entre os 
400:000 vóltios das torres e os 
cero da terra poden producir a 
excitación eléctrica do gas neón. 

Desde a Xunta pretenden que 
entre a liña de alta tensión e as 
casas hai distáncia abondo co-

. mo para non considerar nengún 
risco, pero os resultados dun in
forme encargado polos viciños 
de Merza establece que á 150 
metros do eixo da liña hai vinte
c a t ro vivendas , seis cortes , 
duas palleiras e outros anexos. 
Das vivendas , catorce están a 
menos de cen metros e unha a 
menos de 25. 

Estes dados comprobados nun 
levantamento topográfico , con
tradicen o informe do funcioná
rio da Consellaria de lndústria, 
Rafael Rúbio Maquieira, que só 
fixo constar tres construccións 
nas proximidades da iiña, e úni
camente "unha vivencia rústica, 
habitada, entre 60 e 80 metros''.· 

Agora aparece de manifesto outra 
falsidade do informe da Xunta: a 
declaración de completa franquia 
legal para o trazado da variante, 
pois a empresa Rede Eléctrica 
Española (REDESA) non tiña di
reito a paso por unha eira que, 
segundo a normativa invocada, 
non podia ser expropriada. 

O trazado inicial da liña de alta 
tensión arrodeaba a canteira de 
Mibasa a unha distáncia que 
permitiria a esta explotación fun
.ci onar con normalidade. Este 
plano de instalación fora defen
dido por REDE,SA e razón da 
sua inocuidade e por evitar o 
centre -da parroquia pero o Go
verno Fraga deu por boas de 
contado as alegacións de MIBA
SA e da E;xplotación Mineira de· 
Campomarzo e meteu as torres 
por entre as casas. O consellei-

Catorce vivendas de Meri:ci están a menos de 1 oo· metros da liña de-alta tensión e un ha a menos de 25. A. IGLESIAS 

ro de Política Territorial Xosé 
Cuiña non deixa de facer osten
tación da sua amizade co xeren
te de MIBASA, Xosé Alfredo Va-

- llo Costoia. 

Coincidencia nun erro 

O informe compromete también 
ao alcalde de Vila de Cruces, 
Xesús Otero Varela, do PP, que 
fixera chegar á Fiscalia unha es
timación- sobre a distáncia entre 
o tendido e as casas no que fi
gura o mesmo erro de Rafael 
Rubio Maquie1ra ao sinalar que 
a. vivenda máis achegada esta
ria entre-50 e 60 metros. "Todo 
o mundo sabe que é normal a 

coincidéncia no acerto pero é 
moj dificil coincidir no erro, non 
sendo que os errados estean en 
relación", sinalan os viciños que 
veñen de remitir á Fiscalia o le-

. vantamento topográfico das to
rres de alta tensión. 

Recentemente, a comisária de 
Política Rexional da Comisión 
Europea, Monika Wulf-Mathies, . 
acusara á Xunta de ocultar a rec
tificación do trazado orixinal da li
ña de alta tensión q·ue vai desde 
o Mesón do Bento ao encaro de 
Undoso, e que invade Merza por 
mor do desvío imposto. 

Dacordo coas condición de co-

finanzamento do tendido· do ca
bo de 400.000 vóltios, dentro do 
programa FEDER, a Xunta esta..: 
ba na obriga de informar á 
Unión Europea da alteración do 
trazado orixinal do tendido e da 
invasión do núcleo urbano de 
Merza. A Comisária de Política 
Rexional acusou á Xunta e ao 
G·overno central de ocultar esta 
rnctificación e de facer as obras 
'fóra de prazo, xa que a -liña en
traba no Programa Operacional 
Galicia de 1990 á 1993 .' Ao 
mesmo tempo ten en marc.ha 
unha investigación sobre o cum
primento das directivas meio
-ambientais, no caso da liña que 
invade o centro de Merza. + 
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Vapores apresenta 
suspensión de pagos 
para presionar 
contra a liberalización 

Vapores de Pasaje, proprie
dade do e_mpresário Rodrigo 
Freire e unha das compañías _ 
que prestan o servizo de 
transporte márítimo na ria de 
Vigo ,.o pasado Xoves 2 de 
Outubro apresentou a docu
mentación para a empresa 
suspender de pagamentos, 
xa que 'se enfrenta a váf'..ias 
solicitudes de em~argo. 

Freire asegurou que o trans
porte marítimo na ria non dá 
para duas empresas 
-recéntemente foi liberaliza-
do o tránsito na ria. Pero a 
realidade é outra: Entre 1990 
e 1995 non depositou as 
cantas no rexistro mercantil e 
as de 1995 non as fixo efecti
vas até Marzo de 1997. Ade
mais, adebeda várias 
cantid~des a outras 
empresas e administracións, 
como os 24 millóns que non 
pagou á Autoridade Portuária -
por taxas de atraque .• 

O alcalde de Tciboada 
négase a cambiar 
os nomes das ruas 
que aluden á ditadura 

Nunha reunión viciñal en . 
Taboada na que se trataba 
de chegar a un acordo so
bre a denominación de dez 
novas ruas, o alcalde da vi.,. 
la Xosé Xesus Ramos 
Pazos (PP) negouse a tra
tar a proposta de incluir na 
orde do dia o cámbio de 

1 nome daquelas que aluden 
á ditadura. Esta .pro posta, 
que foi elabofada pola con
celleira do BNG Rosário 
Regueira e que xa topara 
coa negativa do-edil nun 
pleno ao princípio de lexis
latura, solicitaba o cámbio 
das ruas Aviación Españo
la, Unión Fenosa, José An
tonio e Xeneralísimo. A ra
zón pola que o concello 
convocou aos viciños foi a 
necesidade de renovar o 
rueiro de v~la, que será in
cluido na guia sobre a Ri
beira Sacra a-publicar con 
fundos do Plano Líder 
Dous da Unión Europea.+ 

No Ferrol e Narón 
xa funciona · 
a condución de gas 

Desde o Luns 6 de Outubro 
en vários bairros da cidade 
do Ferrol e en Narón funcio
na a condución de gas · 
propanado, que parte do 
Centro de Almacenamento 
de Gases Licuados da Gán
dara. Gas Galiza, que xa 
contratou o servizo con 800 
vlvendas, pretende extender 
a condición a toda a cidade 
do f;errol e substituir o gas 
propanado por gas natural . 
cando funcione o gaseoducto 
que vai de Tui a Vilalba, que 
ainda non foi rematado.• 
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Voda real en Barcelona 
MANUELCAO 

O casamento da infanta Cristina de Borbón co deportista Iñaki 
Urdangarin está a ser un dos. acontecimentos de maior impacto 
mediático e popular dos últimos tempos. A felicidade vísíbel do 
.novo matrimónio alédanos a todos. Maáis, a ninguén se lle esca, 
pan as consecuéncias políticas de todo o deseño e características 
desta voda real. O actual Rei Xoan Carl9s está a ser un adianta, 
do á renovación das monarquías nun momento no que éstas re, 
cobran certo esplendor e atractivo logo de longos anos de des, 
crédito. Realmente, hai que felicitar ao Rei e á Raiña por ser ca, 
paces de adaptarse con éxito aos novos tempos e ás circunstán, 
cias políticas e sociai que nos to,ca viver. Comparar, por exem, 
plo, as liortas familiares da Coroa inglesa coa española é ilustra~ 
tivo. As infantas tiveron unha educación emellante á de cal, 
quer outro xoven, estudando en escalas e universidades pared, 
das ás de calquer família de clase media,alta. No caso do Prínci, 
pe, educado para ser futuro Rei, engádeselle á educación civil 
profusa e de calidade unha formación militar forzada polas cir, 
cunstáncias histórico,políticas do Reino de España. Non era fá, 
cil prever que aquel Príncipe rescatado por Franco dera tan bon 
resultado. Fíxense, en contrapartida, no espectáculo da Coroa 
británica e na educación recibida polos fillos da Rafña abela 
centrada en aspectos militares e violento nun modo de vida e 
comportamento_ tosco, vulgar e, ainda ridículo. Os Reis de Espa, 
ña deben estar satísfeítos, ant~s de nada, como país de família. 

Voltando á voda celebrada en Barcelona, semella un deseño de 
laboratório segundo o que cada unha das Infantas representará ao 
que 'noutra época foron as O:>roas de Castela e Aragón. En efec, 
to, a voda da infanta Cristina parece ser a aportación da Coma á 
integración de Catalunya nos destinos de España, co engadido de 
Euskadi. Díxose que era unha voda autonómica e asi parece po
los seus integrantes, polo peso na litúrxia das línguas catalana e 
basca e pola concesión á parella do título de Duques de Palma de 
Mallorca .. Certamente, todo nesta vod~ é marabilloso: os noivos, 
a cidade, a catedral, a sobriedade, a explotación mediática, ere., 
todo iso próprlo da España rica, diversa, democrática e europea. 

'Non era fácil prever que aquel 
Príncipe rescatado por Franco dera 

tan bon resultado" 

~ A outra voda sevillana representaba a outro tipo. de España 
rnáis emotiva, visceral; tradicional e clasista. Non houbo nela 
nengunha referéncia ás outras culturas do Estado, senón que 
era unha voda española clásica. Surprendentemente, Galiza 
pasou a verse representada pola infanta Elena, ao concederse 

· ao novo matrimonio o título de Duques de Lugo. Tal vez, his, 
tóricamente, Galiza é considerada unha posesión do antigo 
Reino de Castela, desatendéndose o carácter actual de na, 

· cionalidade histórica diferenciada. Quizáis; por iso, os Duques 
de Lugo, nen se molestarán en aprender o noso idioma a dife, 
réncia de Cristina .e Iñakí co catalán. 

,A sensíbilidade do Rei de · España co íclioma e culturas das 
CCAA históricas debería ser continuada polos seus deseen, 
dentes e todo iso con independéncia do carácter monárquico 
ou republicano éla povoación española. As monarquías están a 
retomar un papel no terreo simbólico e representativ.o que non 
convén tirar pola borda.• · 
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· O~ obxéctivos de Maastrich paralizan os sectores produtivos e a criazón de emprego 

O Governo central maquila os orzamentos., 
para agochar que non inviste na. Galiza 

O Governo Central 
- pretende desmantelar 
as cuneas mineiras 
· das PonteSte Meirama 
a partir do 201 O 

O Secretário de Estado de 
Enerxia, Nemésio Fernández 

* P.C. 

O control de salários, a 
paralización do impul
so aos sectores produ
tivos e de políticas di
r i xi das á criazón de 
empreg9, a rebaixa 
dos orzamentos desti
nad os a agricultura, 
sanidade e servizos 
sociais e o aumento 
dos impostes indirec
tos son as liñas que 
definen os orzamentos 
do Estado para 1998. A 
supeditación ás exi
xéncias de Bruxelas de 
reducir o déficit públi
co ao 3% do PIB obri
ga ao estado español a 
facer a lardes contá
beis enmascarando in

o ano 98 as cantidades 
previstas para determina
das obras, o Estado con
vírtese en aval das em
presas adxudicatárias , 
que teñen que pedir crédi
tos para comezalas. Trá
tase dunha medida transi
tória porque finalmente é 
o Estado quen se fai car
go dos custes,-ou ·no seú 
defecto as próprias em
presas se convirten en 
concesionárias e explotan 
directamente os servizos 
quedando cos benefícios 
que producen. 

Cuesta, afirmou ho; que o 
Plano de Mineiria n n contem
pla a recolocación d catro 
postds de traballo ppr cada on
ce prexubilados na~ centrais 
térmicas das P~nt s e 
Meirama. Esta dida débese 
a que, segundo uesta, as ex
plotacións min . iras destas co
marcas non te,nen garantido o 
seu futuro a partir do ano 201 o. 
O Secretário de Estado de 
Enerxia compareceu ante a 
Comisión de lndústria do Con
greso a iostáncias do BNG. O 
deputado do Bloque, Francisco· 
Rodrígu19z, preguntoulle a 
Cuesta p;e os ingresos da. 
privatización de Endesa servi-

Por iso, ao entender de rán para criar tecido productivo 
Guillerme Vázquez e de Fias Pontes, pero o Secretário 
Francisco Rodríguez se de Er' tado evitou respos-tar.+ 
restrinxen as pé!_rtidas 
destinadas aos camiños 

vestimentos en indús- Bazan é unha das principais prexudicadas palos recortes orzamentários á Galiza. A. IGLESIAS de ferro galegos. "Eles Os orzamentos do pp 
poden argüir que os ca- '¡ • ped tria que se subsituen 

por avais a empresas priva
das. No caso galego, os orza
mentos nen sequer recollen 
proxectos de futuro, polo que 
se "afonda nunha visión do 
país como estruturalmente 
marxinado", segundo explica 
o deputado do BNG no Con
greso, Francisco Rodríguez. 

A aparición de partidas orzamen
tárias dirixidas a Galiza para sus
tentar fábricas que levan anos en 
proceso de peche ou para cons
tru ción de buques inexistentes 
demonstra "até que ponto é in-

. digna a maneira de facer os orza
mentos, por parte do Estado es
pañol en relación co país", ase
gura Francisco Rodríguez. De 
feíto, mentres nos presupostos 
do Estado figura unha partida de 
3.500 millóns de pesetas que se 
investirían entre o ano 99 e o 
2001 para facer fusis Cetmes 
5.56 na Fábrica de Armas da Co
ruña , o pasado Mércores 8 de 
Outubro, o próprio conselleiro de 
lndústria, António Couceiro, apre
sentaba aos traballadores da em
presa coruñesa unha alternativa 
para recolococalos nas fábricas 
de Tesa e Facor, dando por re
matado, deste xeito o longo pro
ceso de crise que atravesa. · 

No sector naval, á contra das afir
macións realizadas por respon
sábeis do Ministério de lndústria, 
que aseguran que o nível de tra- · 
ballo en Bazán está asegurado, 
nos orzamentos só figura a cons
trución dun único buque anfibio 
·LDP, que se. comezou a construir 
no ano 1994 e cuxo remate está 
previsto para o ano 98. Neste ~ 
concepto destínanse un total de 
1.103 millóns de pesetas. Ao 
tempo, desaparece a. previsión 
de construir as Fragatas F-100 
que, pola contra, tiñan pre$upos-
tada para o ano 97 unha partida 
de 100 millón's de pesetas. 

Outro dos mecanismos . aos que 
se recurre para incrementar o to
tal de investimentos na Galiza é 
ao de incluir orzamentos que se
rán compartidos por várias comu
nidades. Asi, o segundo buque 
anfíbio LPD-2 que se vai cons
truir entre os ahos 97 e 2002 está 
orzamentado con 15.000 millóns 
de pesetas. Pero ademais de fi-

gurar só con 25 millóns para o 
próximo ano é a compartir con 
Cartaxena e Cádiz. Mesmo obras 
que figuran no apartado de De
fensa orzamentadas con 8.000 
millóns de pesetas "son falsas", 
porque incluen como investimen
tos "o mantenimento da tropa, do 
servizo e dos buque e polo que 
sei, non están sempre en Ferrol", · 
explica o deputado nacionalista. 

millóns, para o ano 98 só recollen 
26 millóns para suprimir os pasos 
a nível. O tramo Pontevedra-Ma
ri n, aprobado pólo congreso e 
presupostado en 1.150 millóns 
non recebirá máis que 30 no ano 
98 e o total de investimentos pre
vistos para a liña queda, ao fin, 
en 1040 millóns. Segundo Fran
cisco Rodríguez pésie o governo 
poder xustificar estas reducións 
por estar nun periodo de restric
cións presupostárias, "Galiza é o 
único c_ªso no que ademais de · 
ser tan baixas, nen -sequer figura 
un proxecto de fL.JtUr?"· 

mi~os de ferro en Galiza non os · para O 98 lm en 
va1 querer nengunha empresa - •, 
privada, pero se é asi que o di- a construc1on 
-gan", aseguran. -do-fe~r_roc_a-rr-il_a_M_a-ri_n __ 

Polo que respeita a Educación e 
Cultura, as cantidades que figu~ 
ran son de caracter marxinal e se 
destinan, sobretodo, a turismo. 
Mentres que para a ampliación 
do parador de Vilalba prevese un 
investimento de 200 millóns de 
pesetas e 60 millóns para refor
zar a estrutura do de Baiona, pa
ra as catedrais de Lugo, Mondo
ñedo e Ourense só se destinarán 
entre 27 e 30 millóns, 98 para a 
muralla de Lugo e 25 para a Bi
blioteca Pública do Estado en 
Compostela, cando está avaliada 
en 1.185 millóns de pesetas . 

Sen camiños de ferro 

"Os investimentos para os cami
ños de ferro son ridículos tendo 
en conta que non hai outra zona 
do Estado español que estea en 
tan malas condicións". De feito, 
cando os investimentos en cons
trucións ferroviárias para Galiza 
prevén unha cant.id~de de 4.350 

En comparanza, tramos como 
Madrid-Valladolid disporán de 
150.000 millóns entre 1998 e o 
·2001 , Andalucía, que dispón do 
AVE, recebirá tamé_n nese pe
riodo 32.000 millóns de pesetas 
e en Catalunya fJguran uns in
vestimentos de 151.000 millóns 
de pesetas entre o ano 1990 e o 
2001. "Esta é a territorialidade 
do Estado", indica o deputado 
nacionalista. 

Modelo alemán 

Efectivamente, o modelo de or
zamentos deseñado pala equipa 
de Aznar optou polo denominado 
modelo alemán para evitar que 
figuren os gastos totais de inves- , 
timentos. Oeste xeito , eri lugar 
de recoller nos presupostos para 

F.C. -M.V. 

A montaña rusa 
Os pequenos investidores de T elefóni.ca, animados a comprar hai 
poucos meses, viron con so.bresalto como, en só tres dias, o valor das 
accións da compañia descendía un cuarto de billón de pesetas en 
bolsa. A baixada deses 250.000 inillóns en tan breve lapso volve a 
facemos meditar nas diferénCias entre o valor real dunha empresa, 
dependente do seu capital fixo, e o valor determinado polo que en 
cada momento se pague por ela. A volatilidade, neste caso de Tele
fónica, provoca perda de poder de endebedamento, riscos f inancei
ros e un efeito negativo sobre os pequenos investidores que observan 
como rañaron no peto e en tres dias quedan desvalixados 'I ' , ' 

~ . 
' 1 

Para autovias, a das Rias Baixas
Ou rense-Benavente, que se co
mezou a construir ~no ano 92, está 
previsto .ql,J~ remate no ano 2000, 
e nesa data figura o investimerito 
total. A do Noroeste, Coruña-Lu
go-Benavente, que comezou ta
mén no 92 rematará no 2001 e 
volve prever o : investimento total_ 
para o data de remate. '.Os orza
mentos para obras son de 34.000 
millóns "cando no resto do Estado 
non se teñen que facer", pero no 
caso de outras comunidades ''fi
gura até o túnel de Pajares por. 
pago diferido, que está cuatificado 
en cantidades moi pequenas, pe
ro cando menos figura". 

Alén da crítica situación . galega, 
os orzamentos pretenden unica
mente facer cadrar as contas pa
ra cadrar as exixéncias da UE. O 
Governo confia ao sector privado 
a respons_abilidade de impulsar os 
sectores productivos e criar em
prego. Apreséntase unha suba de 
salários irreal, porque áinda que 
se asegura que aumentarán un 
2, 1 % no 98 ao levar tanto tempo 
éon~elaaos siguen -que<;lando por 
baixc» dos incrementos do- IPC. O 
Ministério de Agricultura ve rebai
xada a sua cota de partiGiPacion 
nun 4% e o de Sanidade e Asun-
tos So.cia_is nuh ~,4%. · -- · 

' ' . 

· .P"ara, o lv1inisteri~ de lndÚstria, a 
tjt,tplica~ióri dos orzamentos des-

. tín~se a avalar ás -empresas. 
Aumentan os impos1os indirec- · 

_tos, que-gravan a todos 9s .cida
dáns nientres se. reducen os di
reqtos que son os que gravan ás ., 
re11das patrimoniais. Os incre- ." 
mentós en Educación respostan 
á i~plantación da.ESO, polo.qµe 

. os 70 .000 - milló~s de pesetas 
do~ gue dispón non se destina
rán a me\lorar o servizo, senón a 
·?(Jbvéndonar os tramos obriga
tório$ d9 ensino privado que ~n
t~s Ron se subvencionaban e en 
8anidade, o aumento de gastos Os movimentos especulativos, a economía vista bn clrve fina'nceiia, 

a burbulla de capital en circulación sen amparo na produción real, 
forman o grande espellismo da sociedade actual. Queda, a maiores, 
por constatar o dado de que o 30% do capital de Telefónica está na 
actualidade en mans de fondos de in vestimento norteamericanos.+ 

1 lampouco resposta á intención 
de mellorar o servizo público se
nón para garantir a cobertura de 
débedas que ten -en todas as co
munidades autónomas.~ · 

A construción da liña ferro
viária entre o porto de Marin 
e Pontevedra só recebe 30 
millóns de pesetas no 
proxecto de orzamentos pa
ro ano 98. lsto suporá que as 
obras non comezarán no vin
deiro ano e que s~ 
demorarán ata o 2001. Este 
retraso vai en contra da pro
posición non de lei aprobada 
por unanimidade pola Comi
sión de Infraestructuras do 
Congreso, a instáncias do 
BNG. Esta proposición pre
via o remate do treito Marin
Pontevedra no ano 99. O Blo
que anunciou a apresentan
ción dunha enmenda aos or
zamentos para que se cum
pran os prazos previstos e . 
insta aos deputados galegos 
do. PP a que a apoien. • · 

O Ministério 
de Agritultura aínda 
non difundiu os dados da 
pasada campaña leiteira -

O sector lácteo galega desco
ñece os resultados da campa
ña leiteira 96/97, despois de 
vir tentando desde o mes de 
abril que o M,inistério de Agri
cultura lle facilitara estes da
dos. O Ministério comprome
térase a facelo ao máis tardar 
en xuño. Esta situación provo
ca especulacións en canto ao 
sobrepaso dp cota e sobre a 
posíbel multa que del3eria pa
gar Galiza. A incertidume 
acentuase pois tamén se des
coñece se o Ministério entre
gou os resu ltados da campa
ña á UE, cando o prazo de fa
celo rematou a mediados de 
Setembro. Por isto, o sector 
produtor presente na Mesa do 
Leite acordou dirixirse ás for
macións qué concorren ás 
eleicións autonómicas para 
coñecer a sua postura no ca
so de haber supertaxa. • 
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O xuíz decreta unha fin de semana nun .centro .para outros dous rapaces ·me.nares de 16 anos 

Peden prisión para tres estudantes 
detidos nunha manifestación de Ensino Meio 
~A. ESTÉVEZ 

Cinco mo.zos me
nores de idade fo
ro n xuJgados no 
mes de Setembro 
en Vigo e Ponteve
d r a acusados de 
destrozos e desor
d~ pública nunha 
manifestación es
tudantil celebrada 
en Novembro de 
1996. Coas teste
m u ñas en contra 
dos axentes de po
licia que os detive
ron, tres foron pro
cesados via penal 
ao ter 16 anos e o-u
tros dolJs no xulga
do de menores. O 
fiscal pediu no pri
mei ro caso vinté 
fins de semana de o governo lenta criminalizar as manifestacións de estudantes. 

arresto no cárcere 
e, no segundo, un fin de se
mana nun centro de menores. 
En ambos casos, reseñouse 
que estaban "organizados" e 
que a sua " apariéncia físic~, 
segundo os policias, foi deter
minante á hora de detelos. 

O xeito de vestir dos rapaces foi 
detallado polos policías, sobre 
todo no caso dos tres estudan
tes que pasaron a merados de 
Setembro polo xulgado do Penal 

1 
número 3 de Vigo. Estes incluía-

1 nos en "tribus urbanas" e men
cionaron en repetidas ocasións 
que se trataban de skins, que se 
caracterizan polo pelo rapado. A 
simboloxia que amasaban no 
seu atuendo non foi ben inter- · 
pretada polos axentes que a ca
lificaron de fascista e nazi. En 
realidade, un dos detidos levaba 
na sua cazadora un remedo no 
que unha cruz gamada é proibi
da por unha liña vermella. Signi
fica xusto o ·contrário da explica
ción dos axentes. · 

O 26 de Setembro tocoulles o 
turno aos que ainda non tiñan 16 
anos; a sesión transcorriu no xul
·gado de menores de Pontevedra 
cuxo titularé José Yusti Bastarre-

I 

DA 6' TERRA -
AStBAl.l.ADA . . 

Discriminada 
pola língua · 
.no concello 
da Coruña 

As iniciativas e denúncias parti
culares poñen sobre a mesa o 

che. Mália o informe prévio do 
psicólogo, o fiscal pediu para eles 
o ingreso de un fin de semana 
nuri centro de menores. O infor-
m e psicolóxico sinalaba que 
cunha .amonestación do xuíz se
ria de abando pero a senténcía 
recolleu a petición cjo fiscal. ·Tan
to a nai como o avogado dundos 
menores recorreron a decisión. O 
defensor destes dous estudantes 
sinala que o clima que se vive 

nos xuízos a menores implicados 
en manifestacións está enrareci
do pala situad"án en Euskadi e 
que se xustifican as medidas de 
represión a menores polas "moti
vaéións políticas e a violéncia na 
rua". A fam ília sinala que non es
tá a favor da reclusión nun centro 
porque foron _detidos entre centos 
de manifestantes e "ademais é 
unha humillación, significa o cas
tigo por ter asistido a unha maní-

A. ESTÉVEZ 

Pagaba a pena esperar 
Desde a sua apresent:adón non se teñen moitas notícias do TRD, 
ese tren que cubre o eixo A Coruña-Vigo en duas horas e quince 

. minutos e coque Renfe conseguiu primerias· planas nos periódicos do 
i país. Aos dlous d ias de poñerse en marcha, comezaron as esperas en 

· 1 Santigo de entre quince e tdnta minutos. Sábese que o Martes 30 de 
Setembro a chegada a Vigo retrasouse en 50 minutos e que várias 
persoas permaneceron esperando en Pontevedra sen receber expli
cacións. Dous dias despois os estudantes procedentes de Santiago 
contaron que o TRD estiyo parado máis de unha hora en Vilagarcia. 
Non chega:mn a saber cal foi a causa; só que teñen que pagar un su
plemento por subirse nel mália ter mercado o bono anual e que, co
mo seica hai só unha via, é a única a opción. Pero, segundo dixeron 
na Xunta e en Renfe, paga a pena eseerar.+ 

:· constante incumprimento da Lei 
de Normalfaación Lingüística 
que se dá mesmo nas administra
~ións públicas· galegas. Dá-boa 
conta cliso o que lle aconteceu." á: 
profesora de Língua "e Literatura 
Galega,_, Amparo Leis Hombre 
que viu como no Concello da 
Coruña mareaban a perdiz .antes 
de tr~.mit_ar en galego un docu- . 
mento que requerira. 

Amparo Leis dirixiuse á Unida:. 
de de Estatística do Concello co 
fin de solicitar un padrón de ha
bitantes que necesitaba a efeitos 
de cámbio de domiCílio na reno
vación da carta de identidadé. 

- Ao comprobar que este estaba· 
redactado en español reclamou 
dicindo que só aceitaria ese do
cumento se lle era entregado en 
galego. A resposta das funcioná
rias encargadas do trámite expli-

cáronlle que a língua usada debí
asé ao soporte informático co 
que se contaba na sección que só 
permite expedir documentos en 
español.' 

Foi a profesora da Coruña a que 
tivo que facer valer os seus direi
tos <liante da aqministración lo
cal e asi fixo saber que poria o 

· seu empeño en receber o docu
mento en galego. Para iso as fun
cionárias reclamáronlle un im
preso solicitando o trámite ao 
tempo que lle dician que non 9 
podia remitir por correo. Ampa
ro· Leis tivo asi que desprazarse 
de novo ás dependéncias muni
cipais polo que na sua. denúncia 
recolle que, ademáis dos direitos 
lingüísticos e a dignidade perso
al, viu tamén lesionados os inte-
reses económicos, feíta a conta 
do custo que lle supuxeron -ou 

~~-~( { ~ l\"""'lt 
'- ...... (. ' ' o\.. • ,/ ... .... ~ ,, 1 l -

testación. Se come
tese un delito co
mcrn non pasaria 
nada". 
·-. 

A manifestación de 
-ensino meio que se 
celebrou en Vigo o 
14 de Novembro 
do pasado ano tiña 
como principal ob
xecto protestar po
lo recorte dos orza
mentos. Nunha das 
ruas pola que 
transcorre-u, lanzá
ronse pedras con
tra McDonalds e 
unha entidade ban
cári a, segundo o 
informe policial. A 
factura de McDo
nalds non foi acep
tad a no xuízo. A 

A IGLESIAS manifestación re-
mato u diante do 

concello e ali, segundo os axen
tes, tamén se lanzaron pedras. 
Posteriormente detiveron aos 
cinco estudantes e leváronos a 
comisaria. No .xuízo, ao pedirlles 
que engadiran algo na sua de
claración, sinalaron que foron 
agredidos e insultados pala poli-

. cia. Ao non tela denunciado na
q uel momento, a declaración 
non tivo validez e a policía argu
mentou que os golpes produ
círonse polos próprios rapaces 
na protesta. 

0 Código Peñal, con dous anos 
de vixéncia, contempla elevar a 
responsabilídade penal ,e:os 18 
anos. A Lei de_Menor non se 
desenvolveu ainda e os anún
cios do mi1nistério de Interior so
bre xuízos rápidos para a vio
Jéncia nas ruas, as responsabili
dades dos menores nos desor
des públicos e a penalización 
das contrarnanifestacións retra
san ainda máis o proxecto. Dá
se a circunstáncia que que os 

. tres rapaces xulgados polo pe
naJ poderanse beneficiar deste 
código para non ir ao cárcere 
mentres que os dous menores 
xulgados en Pontevedra terian 
que ingresar nun centro. + 

lle suporian a calquer persoa no 
seu lugar- os transportes públi
cos empregados. 

A demandante, responsábel na 
Coruña da Mesa poia Normali
zación Lingüística, reclamou do 
concello que se cumpran as leis 
galeguizando o soporte informá, 
rico e solicitou a indemnización 
correspondente. Resérvase ta
mén as accións legais oportunas. 
Amparo Leis di que cómpre de
nunciar cada atentado que se 
continue comentendo contra a 
normalización lingüística e que 
na voni:ade de ·cada quen sigue a 
estar unha das cláves da loita 
contra a discriminación. Aponta 
que é necesário protestar e criti
ca o "deixar facer" de alguns que 
calan permitindo a impunidade 
de quen non acata a-Léi de Nor
malización. Lingüística. · + 

-. ~ . . . . . . ~ 

9 DE OUTUBRO DE 1997 

Os enfermos men.tais 
peden máis axuda 

> • econom1ca 
Con motivo do Día Mundial da 
Saude Mental, celebrado o .5 

. de Outubro, a Federación Ga
lega de Asociacións de Fami
liares e Enfermos Mentais de
nunciou a "discriminación 

' existente" nas axudas e recur
sos deste-colectivo en relación 
con outros. ·A Fegafes xestio
na centros "que cubren o va
cío existente nas axudas e re
cursos para os enfermos men
tais" e a sua supervivéncia de
pende directamente da dotá
ción orzamentária que a Xunta 
destina á subdirección xeral 
de programas de atención so
ciosanitária. 

Os enfermos e familiares pe
den un convénio de acordo ao 
que custa a praza nun centro 
mensualmente, promesa que 
se lle fixo desde a dirección 
de Servizos Sociais e da que 
agora teñen certeza de que 
non se vai cumprir. "Reivindi
camos a igualdade entre dis
tintos colectivos de minusváli
dos, xa que a nasa labor non 
so está recoñecida polos ser
vizos hospitalários de Saude 
Mental senón tamén porque 
cos nasos servizos a consella
ria aforra custes de hospitali
zación".+ 

Presos denúncia 
a situación 
dos reclusos coa Sida 

O 80% da povoación reclu
sa padece de V.l.H., segun
do os datos que manexa a 
asociación Presos Galiza, 
integrada na Coordenadora 
Estatal de Solidariedade 
coas Persoas Presas. Co 
exemplo de dous reclusos, 
Luis Rivas e Miguel 
Medina, que se atopan en 
folga de fame e de 
medicamentos na prisión 
de Jaen, o colectivo Presos 
denúncia que sigan na ca
dea enfermos graves de si
da. Nos dous casos 
mencionados, os médicos 
certifican que non existen 
posibilidades de vida polo 
que se cumpren os requisi
tos legais para a sua excar
celación. Luis Rivas está 
nunha cela de illamento po
la acusación de violar a 11-
berdade condicional.+ 

As futbolistas do Furia · 
poderán xogar 

• coa sua equipa 
Despois de que a Federación 
Galega de Futbol proibira a 
tres rapazas da equipa Furia 
Athletic Club de Valga xogar 

. co sua equipa, o secretário 
xeral para o Deporte, Eduardo 
Lamas, anunciou que as rapa
zas poden entrar nas 
aliñacións. O Furia de Valga 
compite na categoría cadete 
formando parte da equipa tres 
rapazas, Diana Rei, Rebeca 
Viñas e Rosa Pardal, unha de
las titular. Xunto ao .seu ades-· 
trador reivindicaron a posibili
dade de ter unha aliñación 
mixta, xa que é a única opción 
que t~ñen de xogar o futbol. + 
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Os 23 membros da Mesa Naciona de HB procesados. O PNV advirte que condealos non axudará a remediar o conflito. 

Alex Maskey e Anasagasti advirten 
que unha condea dos dirixentes abertzales non vai contribuir á solución do conflito 

O governo Aznar fracasa. no seu _intento 
de librar áo xuizo de HB do ,carácter político 
-O- G. LUCA 

O governo Central quer evi
tar que o xuizo á Mesa de 
HB chegue á opinión pública 
coma un proceso político 
contra a liberdade de expre
sión e reduce as suas exixen
cias anteriores dunha sentén
cia exemplarizante. Herri Ba
tasuna leva ao Constitucinal 
a sua recusación do xuiz De 
Vega e reclama o seu direi
to a divulgar as condicións 
da Alternativa Democrática. 

Aznar e Mayor Oreja son agora 
partidários "de que actue a xus
tiza en liberdade" e no canto 
dunha sentencia exemplarizan
te reclaman un fallo xusto. Den
tro de HB interprétano como 
unha expresión da conexión 
entre o tribunal encargado de 
xulgar o caso e o ministerio do 
Interior . Tamen ten todos os 
elementos para que se poida 
considerar unha rectificación do 
Governo de Madrid, resalto en 
Febreiro pasado a empapelar o 
cúmio de HB e partidário agora 
dun fallo xusto. 

O PNV, suporte parlamentar do 
governo Aznar, advirte que me
ter na cadea á direccion de HB 
non ser~a o mellar remédio para 
a paz. E unha opinión que per
ceben todas as representa
cións españolas na UE a partir 
das reaccións contra a a arde 
de encarcerá.mento dos dirixen
tes abertzales que tivo a virtude 
de conxelar, entre outras, a re
clamacion española dunha no
va leí de extradición comunitá
ria. A liberación de Ortega Lara 
a comezos de Xullo e a morte 
de Miguel Anxel Blanco a mans 
.da ETA, tivera unha enorme re
percusión na opinión pública do 
Estado pero non deu modifica
do o discurso partidário da ne- -
gociación e o diálogo para re
solver ·as situacións de lóita ar
mada den_tro da UE, unha posi-

ción enormemente reforzada 
por Tony Blair, Lionel Jospin e 
Romano Prodi. 

Na realidade, o PSOE evitara 
nos seus doce anos de governo 
a tentación de sentar a HB no 
banquiño, non tanto porque lle 
fallase vontade senon por non 
se contaminar coa imaxe dunha 
estratéxia represiva xa abando 
servida palas denúncias de tor
turas en cuarteis e cárceres co
mo para enguedellarse nun 
proceso politico. O PP coidou 
que lle debia esa satisfacción a 
unha parte do seu eleitorado 
que insiste en que a posición 
politica do independentismo de
be ser tratada nas comisarias e 
nos xulgados. 

Recrearse nestas satisfaccions 
inmediatas, coma a dos titula
res de diarios amigos que ce
lebran a resolución en meia 

hora do recurso de recusación 
do xuiz Vega, parece gratificar 
a un seitor da parroquia autori
tária pero exclue con graves· 
consecuéncias á outra parte 
do conflicto político. O resulta
do está á vista: a argumenta
ción de HB no sentido de que 
o que se coceé un xuizo políti
co, non só non foi rebatida se
non que se establece con to
das as da leí. 

No centro deste éxito visibel de 
opinión está unha realidade 
non desmentida como é que 
HB r·eivindica o seu direito ple
no, dentro do espirito das leis 
democrática, a defende~ a Ater
nativa Democratica, que non só 
é asumibel senon que ten que 
ter opción ao debate livre. De
fendendo o direito á opinión, 
H B non só gaña o debate pré
vio senon que deixa en evidén
cia a debilidade de .Aznar. To-

B. LAXE 

Pujol, de comerciante a : 
home de Estado 

Cada vez que o PSOE chegaba a un acordo con CiU, desde o PP 
soltábanse todas as ca.delas labradas que furgaban nos miolos da 
opinión publicada até convertir a sua men·saxe nunha do r de testa. 
social: "cales son as contrapartidas que o PSOE puxo na mandile
ta de Pujol para pagar o seu apoio ?", perguntábanse sen parar. 
Agora Aznar reúnese con Pujol na Moncloa .e "todo vai ben". 

·Nen sequer explican cal é o motivo da reunión. Non hai comuni
cados oficiais. Sábese que falaron do apoio d~ CiU ao PP. Uns 
afirman que xa está comprometido até o final da lexislatura. Outros, 
desde Catalunya, considera que ao único ac'ordo ao que-chegaron foi 
o de apoiar os orzamentos e, en· Decembro, comezar a ·negociar de 
volta. Ninguén fala de contrapartidas. Nen se se vai -a financiar a 
sanidade catalana como afinna Pujol .e nega Rato. A única mensaxe 
que emitiu Aznar, por médio do seu voceiro xomalístico autoriza
do, foi que atopou a Pujol mudado: "antes era un negociante e ago
ra é un home de Est~do". Está visto que é a posición na que se ato
pe cada un a ·que construe a perspectiva coa que se dla o mundo.• 

dos os subxectivismos gué cul
pabilizan desde o Gov~rno cen
tral a H B non teñen neste de- . 
bate nen comparación coa im-

- portáncia critica e a proxecdón 
universal da reivindicación de 
liberdade. 

Luns en Madrid, ás portas do 
xuizo, a recusación do presi
dente da sala segunda do Su
premo, a partir da conexión fa
miliar do xuiz co miriistério do 
Interior, e ~ resposta fulminan
te do cúmio .do tribunal, no.n 
fan senon retrasar por alguns 
dias o xuizo. Na rua, a posición 
política de HB está representa
da por unha comisión interna
cional na que sobrancea a figu
ra de Alex Maskey; os partidá
rios .do castigo acoden baixo 
cen bandeiras españolas, coa 
moral tocada pola detención de 
Saenz de Ynestrillas na véspe
ra, nunha discusion violenta . 
por unha dose de c·ocaina. A 
consiña de Aznar é defender a 
autoridade do tribunal, para o 

_ -que require, mesmo de Fraga 
en campaña, un comun.icaoo 
no que avisa que se trata 
dunha "cuestion eminentemen
te xudicial". 

· fy1askey ven cheo de autoridade. 
E membro da equipa negociado
ra que os republicanos levaron 
ao castelo de Stormont. Fala de 
como poner Un a un problema· 
"que trouxo violéncia, inxustiza, 
discriminacións, e exclusións pe
ro que entrou por fin nun proce
so final no que fica claro que un 

· conflito político ten que ter unha 
resolucion política". Maskey pre
dice o mesmo que Anasagasti: 
"unha condea dos dirixentes 
abertzales non vai contribuir á 
solución do conflito que pala sua 
·n.atureza política. ten que ser re
salto por meios e termos políti
cos. A represión, entendida nes
te caso coma unha senténcia 
condenatória, non conduce ·á re
solucion do conflito". • 
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O Supremo obriga 
ao Estado a indemnizar 
aos afectados da colza 

Unha senténcia do Tribunal 
Supremo do Xoves 2 de Outu
bro declarou,.ao Estado · 
responsábel subsidiário do en
venenamento masivo polo uso 
humano do aceite de colza 
desnaturaJizado, 1,6 anos des
pois de producirse a máis gra
ve intoxicación da história es
pañola. Unt:ias 30.000 persoas 
resultaron ·afectadas por este 
síndrome, 1.100 morreron e 
unha grande parte dos supervi
vientes ten algun grao de inva
lidez. Segundo os cálculos, as 
indemnizacións que terá que 
pagar o Estado rondan o meio 
billón de pesetas. Os afectados 
xa pediron ao Governo que 
aclare como e cando van reci
bir as indemnizacións. + 

O Governo impede 
ás autonomias 
participar na UE 

O Governo central negouse 
a asinar unha declaración 
anexa ao tratado de Amster
dam que permitia ás Comu
nidades autónomas partici
par nas decisións da Unión 
Europea. O Governo central 
abrógase a representación 
total do Estado e o PNV 
apresurouse a dicer qu~ "os 
intereses de Euskadi non es
tán adecuadamente defendi
dos pola delegación españo
la no Consello de Ministros" 
da Unión. Para o PNV, Aznar 
quer facer "un uso interesa
do e partidário da sua 
presenza na mesa de nego
ciacións,. ocultando informa
Ción e f~cendo prevalecer os 
intereses qos populares por 

. riba dos das. Comunidades 
autónomas".+ 

Jordi Pujol. 

PP e CiU acordan 
apoiarse mutuamente 
no Estado e Catalunya 
. CiU apoiara ao Partido-Popular 
no Goverrio ·central até o ano . -. 
2000, segundo un acordo ao 
que chegaron ambos partidos. 
A cámbio, o PP catalán 
sustentará ao .governo de Jordi 

_ Pujol aínda que perda as próxi
mas eleicións autonómicas. O 
acordo ao que chegaron Aznar 
e Pujol o Martes 7 de Outubro 

- permite ao PP mantero poder 
no Govenro central até o ano 
2000 pero abriga a CiU a con
vocar eleicións en Catalunya 
na primavera de 1999, antes 
das eleicións municipais, algo 
que poderia provocar 
problemas internos no seo de 
CiU, unha coalición formada 
por Convergencia Democrática 
de Catalunya e Unió Democrá
tica de Catalunya. • 
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A vodá consolida as relacións da monarquia~coa burguesía que patroci.na as afeizóns do rei· 

As ami1aéles catalanas de Juan Carlos 1 
* JORDI FORTUNY /EL TEMPS 

As relacións de amizade e as 
relacións máis ou menos in
teresadas por razóns de 
prestíxio, poder ou negócio, 
son normais na corte catala
na do rer.Juan Carlos, que 

· estes dias viviu con excitación 
os actos~asamento da in
fanta Cristina en Barceloria. 

Planeado meticulosamente co-
. ma unha operación de alta polí
tica, o casamento da infanta 
Cristina co xogador de balomán 
lñaki Urdangarín non podia en
caixar mellar nunha hipotética 
estratéxia de estreitamento dos 
venGellamentos entre a monar
quía española e Catalunya. . 

Pero a realidade vai máis aló: a 
voda do catro de Outubro en 
Barcelona consuma o que duran
te anos foi un casamento de feíto 
entre a casa real e as grandes 

- famílias da burguesia industrial 
catalana. Os feitos demonstran 
que este vencellamento medra a 
canta duns e outros, ainda que 
os casos da raiña, o príncipe Fe
lipe e a infanta Elena; que non vi
sitan con asidiudade Barcelona, 
poñen de manifesto que os ven
cellam entos históricos non . son 
condición que abonde para vta'
xar a miudo a Catalunya. 

En troques, nestes últimos anos 
o rei Juan Carlos e a infanta Cris
tina. foron a cada con máis fre
cuéncia a Catalunya, de cote por 
razóns persoais, a parte das visi
tas oficiais. Mesmo despois· dos 
Xogos Olímpicos a infanta deci
diu instalarse en Barcelona e, ao 
pouco tempo, entrou a traballar 
na Fundació La Caixa, onde Lluís 
Reverter é secretario xeral . Du
rante nove anos, Reverter estive
ra á direita de Narcís Serra .....:so
briño de antigos presidentes da 
Caixa- no Ministério de Defensa. 

Probabelmente alguns dos "ase
sofes' '. de Juan Carlos cando ain-

_ da era prín0ipe han .contribuir a 
rachar o xeo e a facer que o futu
ro rei teña niáis tacilidade para 
comprender a mentalidade cata
lana. Nn ano 1966 hai unha reu
nión secreta entre Juan Carlos e 
doce per$onalidades en Madrid 
para discutir que pasaría ao mo
rrer Franco. Entre as doce perso
as estaban Pére Duran Farell (de 
Catalana de Gas) , Jaume Carner 
(Banca Catalana) e Manuel Ortí
nez (daquelas director do Institu
to da Moeda Estranxeira). 

Os Valls i Taberner 

Por aquelas datas, Juan Carlos 
xa tiña dados de primeir·a man 
sobre os cataláns. De nena, seu 
pai, o co'nde de BarcE!lona, recibi
ra ·leccións do historiador Ferran , 
Valls i-Taberner. E no ano 1962, 
cando o futuro rei vai casar con 
Sofía de Gr.écia, a parella recibe· 
un regalo de voda de ·aous mi- · 
llóns de pesetas da época (hoxe 
uns douscentos millóns de pese
tas) reca9ados -coincidéncia ou 
non- por Lluís Valls i Taberner,°fi
llo do historiador e futuro vice
presidente do Banco.Popular. 

A colecta non ·estaba mal por
que a fortuna da família real es
pañola é modesta en comparan-

. za Goa doutras monarquías eu-

A burguesia catalana pag~ os gastos do barco do rei, o Bribón. Na foto pequená, o rei co armador' da embarcación, Josep Cusí. 

ropeas. Nada que ver cos Wind
sor ou os Grimaldi. Pero se os _ 
recursos da casa real son limita
d os, tamén é certo que ,Juan 
Carlos soubo trampear a situa
ción con habilidade e gañar un 
"soporte" para a monarquía. 

Os gustos do rei son caros. Es
quiar cada inverno en Vaqueira 
ou nas estacións alpinas non re
presenta grande gasto, perq ga- · 
ñar regatas cunha embarnación 
último modelo é algo que só po
den facer os millonários ou depor
tistas con· patrocinadores impor
tantes. O caso. é. que, cada vez 
máisi o mundo da náutica congre- · 
ga ás amizades reais nos partos 
deportivos cataláns e nó de Pal
ma de Mallorca. Resalta o caso 
de Josep Cusí i Ferret, em'presá
rio do Maresme que, máis que 
amigo de Juan Carlos, é o pro
prietário da embarcación que o rei 
eniprega nas competicións. 

Cusí é o dono de Navilot, un ne
gócio de compra-venda de ma
terial de deportes náuticos. Pe
ro, contado, manter unlla nave e 
unh'a tripulac ión gañ1adores á 

proibitivo: cada dous anos ha 
ser substituida polo último mo
delo no mercado se non quer 
qüedar obsoleto. 

Pór isa, en 1985 o rei e Josep 
Cusí van 9hegar a un acordo 
de patrocínio coa Caixa de 
Pensións. Desde entón, as ver
sións do veleiro que emprega a 
equipa real, o Bribón: levan a 
estrela de Miró do logotipo da 
Caixa, unha entidade que, se 
sempre mantivo boas relacións 
coa monarquía, nestes últimos 
anos intensificounas. 

O actual veleiro da equipa, o 
· Bribón X, vai ser construido en 
Nova Zelándia por máis de 70 
millóns de pesetas. Josep Cusí. 
e a Caixa non son os únicos 
que aportan os cartas. Tamén 
cantan os outros rnembros da 
tripulación, moitos dos cales te
ñen apelidos eón reminiscéncias 
industriais (Guasch,. Lledó, Pujol 
Bertrand, Tuselil, Feliu ... ), e os 
armadores dispostos a mercar 
os bribóns cando toca cambia
los. A primavera pasada Josep 
Ferrer comprou o Bribón IX, re
baptizándoo co nome da sua 
empresa, Frelxenet. 

Outros que tam_én contribuen- á 
:_ causa pala via do patrocínio son 

os irmáns Puig, de Antonio Puig 
- S.1\ Cada ano patrocinan a Co

pa. do· Rei de vela que se dispu
ta en Mallorca e participan di
rectamente nas competicións co 
vele[ro Azur de Puig , tripu lado 
precisamente po1a ·infanta Cristi
na e as suas amigas (Marta 
Mas, Vicky Fumadó ... ). 

Os Puig son· dos leais. Segundo 
o xornalista Jesís Cacho, en 
Xaneiro de ·mas, · xuntamente 
con tnáis empresários catalalis , 
regalaron un .automóbil deporti
vo a Juan Carlos cando cum
pria 50 anos. Erá un R·orsche 
Carrera de 24 millóns de pese
tas. A parte dos Puig, no grupo 
habia xentes como Albert Folch 
ipinturas Titán), Josep M. Este-

ve (Lavorator.is Esteve) ... ou 
Javier de la Rosa. 

O .tropezo de lmepiel 

Entre.. os valencíáns, entroques, 
non son frecuentes este tipo de 
relacións co reí. Agás algunhas 

·anécdotas, como a amizade do 
monarca co seu compañeiro de 
bacharelato Jaime Carvajal , pre
sidente da Ford de Almussafes, 
ou con Vicent Simón, de Ontin
yent, que fabrica as mantas Pa
duana que usa a Zarzuela, ou 
Josep Uadró, que de cando en 
vez vai cear a palácio. 

En lugar de satisfaccións, Juan 
Carlos estivo a piques de ter un 
auténtico disgusto no País Valen
cia polo asunto da venda da fá
brica de zapatos lmepiel ao seu 
amigo·Cusí. Esta empresa do val 
de Uixó, a antiga Calzados Sega
rra, pertencia ao património do 
Estado e padecía unha fortísima 
crise. O Governo español decide 
privatizala en Febreiro de 1990 e 
vaina vender, sospeitosamente, a 
Josep Cusí polo prezo simbólico 
de cen millóns de pesetas, unha 
decisión que vai se.r investigada 
pala Comisión Europea. 

Como Cusí non ,coñecia o negó
cio· asociouse a Angel Rodríguez, 
proprietário dos calzados Padeví 
e afeizoado como el á náutica. 
Os dous navegantes van _recibir 
unhas auxdas públicasA de 8.500 
millóns de pesetas para .reflotar a 
empresa, máis dun contrato para 
subministrar botas ao exército da 
OTAN... precisamente na época 
na que Narcís Serra ·e Lluís Re
verter estaban no Ministério de 
Defensa, cando os dous manti
ñan estreitas relacións co rei , xe
fe das Forzas Armadas. 

O invento de lmepiel vai resultar 
fallido,ao cabo de dous anos. Pero 
mália o SLlsto, Juan Carlos conser
v~ a amizade con Josep Cusí e. 
relación indireita con Lluís Rever
ter, qúe agora traballa coa infanta 
na sede da Caixa de Pensións. + · 
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Depuración 
de xornalistas 
· na televisii>n valenciana 

Case o 80% dos xornalistas 
fixos da televisión valenciana 
foron substituidos nas suas 

. funcións informativas por 
persoas de recente 
contratación, segundo informa 
Tomás·callau, da Axéncia 
Adai. No pasado mes de Maio 
contratouse a 54 novos 
xornalistas para ·a segunda 
canle da televisión e 
incumpríuse o convénio 
colectivo porque "a maioria 
non cumpria os requisitos 
exixidos nas últimas 
oposicións, nen tampouco o 
uso correcto do catalán na 
sua variante valenciana". 
Ademais, a emisora de 
televisión que controla o PP 
despediu a 30 xorn·alistas, 
ainda que os seus programas 
continuaron incluidos na 
programación televisiva. • 

Euskal Herria 
provincia única 
eclesiás~ca 

Araba, Biscaia, Gipuskoa e 
Nafarroa poderian pasar a 
ser unha única provincia 
eclesiástica se prospera a 
proposta feita ao Vaticano 
por representantes das 
dióceses bascas e navarra. 
A Santa Sede pediu que 
maduren a proposta, pero os 
bispos de Euskal Herria 
confian en que o proceso 
non se prolongue en exceso. 
Quen non gosta tanto desta 
proposta son os partidos de 
ámbito estatal. Mentres as 
organizacións políticas 
bascas aplaudian a medida 
pero matizaban que era un 
asunto da igrexa, as forzas 
españolas apresuráronse a 
descalificar a iniciativa.• 

Encarceran a Ynestrillas 
por tentativa de homicidio 

O Sábado 4 de Outubro a 
xuíza ordenou o ingreso en 
prisión do ultradireitista Ricardo 
Sáenz de Ynestr.illas como 
presunto' autor dos disparos 
que feriron, o pasado. 30 de 

. , Setembro, a un cliente dunha 
discote~a nunha localidade 
madrileña. A xuíza ordenou a 
prisión provisória.sen fianza por 
un delito de homicídio en grao 
de tentativa. O dirixente 
ultradireitista disparou contra o 
cliente da discoteca despois 
deste negarlle a cocaína que lle 

· ~xixira. Ynestrillas xa estivera 
, ingresado en prisión polo · 
asasinato, en Madrid en 1986, 
do deputado de He.rri Batasuna 
Josu Múguruza, pero · 
finalmente foi absolto en 
1993. + 
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. O exército boliviano abatia a tiros ao Che o 9 de Outubro de 1967 
l . 

Trinta anos da morte do guerr~lleiro do cartaz 
9<>- PAULA BERGANTIÑOS 

O nove de Outubro cúmprese 
o 30 aniversário do asasinato -
en Bolivia de Ernesto Che 
Guevara. Un cabodano que 
ven marcado polo achádego 
dos restos do revolucionário 
en Bolívia. O comandante 
que quixo extender a revolu
ción cubana a toda Latinoa
mérica afirmou un dia: "o he
roe popular debe ser unha 
cousa viva e presente". Foi 
canción, cartaz, símbolo. Tres 
décadas despois de que mo
rrera na batalla continua a ser 
lembrado en todo o mundo 
como o Guerrilleiro Heroico. 

No ano 1967, despois de coñe
ce rse a marte do Che, Fidel 
Castro fai pública en La Haba
na a carta que o comandate lle 
escribiu antes de marchar ao 
Congo. Nesa carta explicaba: 
"Sinto que cumprin a parte do 
meu deber que me ataba á re
volución Cubana no seu territó
rio e despídome de ti , dos com
pañeiros e dó teu pavo que xa 
é meu ( ... ) Outras terras do 
mundo reclaman o concurso 
dos meus modestos esforzos. 
Eu podo facer o que a ti che 
está negado pala tua responsa
bi lidade ao frente do Cuba e 
chegou a hora de separarnos". 

"A rádio chilena -escribe o Che 
a noite do 6 de Outubro de 1967 
en Bolívia- informou dunha notí
cia censurada que indica que 
hai 1 .800 homes na zona bus
cándonos". Na última folla do 
seu diário, con data do 7 de Ou
tubro, dá canta de que "o exér
cito deu unha rara información 
sobre a presenza de 250 homes 
en Serrano para impedir o paso 
dos cercados en número de 37 
dando a zona do noso refúxio 
entre o rio Acero e Ouro. A no
tícia parce diversionista". 

O Che en 1964 durante unha reunión. 

Ao dia seguinte Ernesto Che 
Guevara foi ferido nunha perna 
e capturado polo exército bolivia
no durante o combate en Que
brada del Yuro. Preso na povoa
ción de La Higuera foi asasinado 
ao dia seguinte por orde do dita
dor René Barrientes. 

"O Che tiña unha mirada impre
sionante, olios claros, unha me
lena case roxa e barba longa -
canta o capitán Gary Prado, mili
tar boliviano que participou na 
sua captura- levaba unha boina 
negra, uniforme de soldado com
pletamente súcio, unha zamarra 
azul con carapucha e o peito ca
se que desnudo porque a blusa 
non tiña abrocohos". O suboficial 
encargado de executar a conde
na a morte foi Mario Terán. "Can
do cheguei -lembra- o Che esta
ba sentado no banco. Ao verme 

OSVALDO SALAS 

dixo: vostede ven a matarme . . Eu 
non me atrevía a disparar e en
tón o home engadiu: póñase se
reno, vostede vai a matar a un 
home. Entón din un paso atrás, 
cara o limiar da porta, pechei os 
ollas e disparei a primeira raxa
da. O Che caeu ao chan coas 
pernas destrozadas, contorsio-

. nouse e empezou a regar moita 
sangre. Recobrei o ánimo e dis
parei a segunda raxada, que o 
alcanzou no prazo, nunha om
breira e no corazón". Cálculase 
que o Cbe morreu arredor da 1 
da tarde do 9 de Outubro de 
1967. Pala tarde un helicóptero 
lev9use o seu cadaleito. 

"Compañeiros e compañeiras re
volucionários: Foi un dia do mes 
de Xullo-e Agosto de 1955 cando 
coñecimos ao Che. E nunha noi
te conver:tiuse nun futuro expedi-

- cionário do Granma". Así come
zaba dez dias despois da marte 
do Che o discurso de Fidel na 
Praza da Revolución en La Ha
bana ante milleiros de cubanos. 
Castro lembrou tamén o seu la
bor ·en Cuba despois da revolu
ción como Preside-nte do Banco 
Nacional , director da Xunta de 
Planificación, Ministro de lndús
trias, comandante de rexións mi
litares e xefe de delegacións do 
país. Cargos todos que o coman
dante deixou para continuar a re
volución por toda Latinoamérica. 

O mesmo ano da sua marte Er
nesto Che Guevara publicara un 
artigo no _Suplemento Especial 
da revista Tricontin(3ntal _co gallo 
da sua aparición . Nunha parte 
dese artigo escrito hai 30 anos 
pode lerse: "América constitue 
un conxunto. máis ou menos ho- -
moxéneo e na case totalidade do 
seu território os capitales mono
polistas norteamericanos mante
ñen unha primacia absoluta. Os 
governos títeres ou, no mellar 
dos casos, débiles e medrosos, 
non poden opoñerse as ardes do 
amo ianqui". E continua m~is 
adiante: "Toda a n.osa acción é 
un berro de guerra contra o im
perialismo e un clamor pala uni
dade contra o grande enemigo 
do xénero humano: os Estados 
Unidos de Norteamérica". 

Foi esta anáiise da situación lati
noamericana a que o levou a 
Bolívia, confiado en exportar a 
revolución cubana a todo o con
tinente nunha loita contra o im
perialismo e os reximenes repre
sivos que tan ben coñecia. Díxo
llo a Fidel antes de abandonar 
Cuba: !'Nos novas campos de 
batalla levarei a fe que me incul~ 
caches, o espíritu revolucionário 
do meu pavo, a s-ensación de 
curnprir co máis sagrado dos de
beres: loitar contra o imperialis
mo onde queira que estea''. • 

Porque nos interesa este País. Vot 
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P'rimeir~s rondas 
negociadoras no Ulster 
con vnionistas e 

· republicanos 

O Martes 7 de Outubro" produ
ciuse a primeira reunión 
despois de 75 anos entre 
unionistas e republicanos den
tro das conversas para a pacifi
cación do Ulster. O encontro, 
celebrado en Belfast, foi máis 
positivo para os nacionalistas 
irlandeses que para os unionis
tas. Estes últimos acudiron á ci
ta sen convicción e considerán
dose abandonados por 
Londres, que agora estaría por 
un ha. solución negociada ao 
problema da autodeterminación 
de Irlanda do Norte.• · 

Deteñen a un militar 
arxentino ¡·mplicado 
na guerra suxa 

O ex capitán arxentino 
Adolfo Scilingo toi detido 
en Madrid o Martes 7 de 
Outubro despois de co11te
sar a sua participación nos 
vós da morte e na desapari

ción de ci
vis arxen
tinos e ga
legos no 
decurso 
da ditadu
ra militar 
entre 1976 
e 1983. 
Scilingo 
recoñeceu 

~dolfa Scilinga. que a "Ar-
mada 

arxentina, xerarquicamente 
estruturada, montou un pla
no maquiavélico e sinistro 
para a represión". O militar 
implicou a numerosos 
xefes militares na guerra 
suxa e mesmo á lgrexa ca
tólica. Contodo, Scilingo 
non se amosou arr~pentido 
pola sua participación nos 
vos da morte. + 
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_ ·
11Non son un títere-, 

- O que·Efü digo no 
partido vai a misa", 
afir.ma .J\bel Caballero. 
Mália á sua 
contundéncia, ou 

1· 
1 

precisamente por ela, 

1 ninguén o cte. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
·I 
1 

Sobie . 
a fiscal Tagle 
O artigo "Eta, Rumasa e 
ünha fiscal" (ANT, n. 
786) obrígame a facer · 
fllg·unhas considera-·
cións. O autor,, -G. Cas
tro, lembra a marabillo
sa persoa que foi a fis
cal Tagle, que morreu 
tráxicamente, lembran
?a adubáda no rexistro 
da n·ostálxia e do afecti
vo co fin de !ograr unha 
rápida identificación. As 
tardes de inesquencíbel 
conversa, a sua simpa
tia e paixón pala verda-

- de até autodefinirse por 
.esta, fornécenos unha 
representación da fiscal 
como ser humano en
trañabel, de orixe bas-
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cabo desde hai tempo: 
o uso do galego é un
ha pura fachada, unha 
espécie de máscara 
ou maquillaxe que se 
coloca por diante da 
realidade que se pre
tende perpetuar. 

Os actuais inquilinos 
da Xunta de Galiza cu
ñaron conceitos como 
"bilingüismo harmóni
co" e "paz lingüística" 
que poderían inducir
nos a considerar que 
xa é "normal" o feíto de 
o cidadán galegofalan
te non ter que pedir ser 

·· atendido en galega co
mo se se tratar de algo 

. : 

. . :~_:!.:i_:j.:j_:j chocante, insólito ou 
_exótico. Pensarmos is-

Fraga e o se_u fitting, 
esti.lo Sara Montiel, 
son tema de campaña. 
O mesmo dia un 
periódico publica esta 
notícia: "Reagan non 
lembra que foi 
presidente dos 
Estados Unidos 

-ca! e esquerdista. Mais 
aos que _ non deixan ta
lar, de feitO talan, -e o 

IMAXE DO FOLLETO DO PARTIDO POPULAR REPARTIDO EN VIGO ONDE NON SE PODE VER 

to sería próprio de per
soas inxénuas: os de
reitos dos galegofalan
tes continúan a ser vio-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

durante oito anos". Por 
culpa do Alhzeimer .. 
Beiras sae en axuda 
de Fraga en Montarte: 
"non hai que 
avergoñarse da vellez" 
e pide un (oportuno) 
aplauso para os vellos 
que son maioria entre 
o auditório. Fraga, de 
novo, cea en Ourense 
con dous·mil anciáns. 

A maioria dos vellos 
votan PP, os.novas 
BNG e os do médio 
PSOE. Ourense 
perdeu un deputadd 
pala diminución da 
povoación. No 
concello de. Ourol non .. 
hai xente para.enviar 
ás me$as, porque 
case todo o mundo · 
está xubilado. 

1 O video,do BNG 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

. AO ALCALDE MANUEL PÉREZ 

que din e lembran da fiscal Tagle 
é a sua arrogáncia e a sua pai
xón persecutória. Cualidades me-

. morábeis? Todos lembramos as 
inclinacións · humanitárias dos di
tadores deste século. Mais, é cer- . 
.fo, o axeitado é descobrir as for
mas novas do fascismo que· sem
pre van surprender a aqueles que
s:ó ven qs .aspectos humanitários 
nos novos exemplos. Fidelidade 
á verdade? A 
f-iscal sabia 
que se tortura-

ba e negab'á A fiscal sabia 
tal f eito e mes-
mo admitía de
claracións asi
nadas despois 
de horas de 
tortura. Non 
hai qüe sur-

que se torturaba 
. e negaba tal 
feito. 

p render se. .-
Añorala? Respeito ás leis? A fis
cal foi unha avanzaoa da política , 
do PSOE de cónculcar as leis se
gredamente (GAL, etc.) ·para con
seguir os fins prácticos. Algún 
preso s.abe das ~úas propostas. 

Emporis9, a evocación ~fa fiscal é 
parte dunha argumentación máis 
ampla e ,vella: os extremos se to
can. O señor Castro repítenos a 
iqea de que a violéncia política é 
rjefasta porque de feito só serve 
aos elementos máis reacionários 
do E.stado español. En breve, a 
negra reación española queria 
desfacerse de T agle -por ser Uff 

ha esquerdista (?)- e para iso 
serviuse da axuda míope e atola
da de ETA: Cando foi· o de Carre
ro Blanco, os señores Castro de 
~ntón, dicían que o atentado tora 
éoñecido e se-cadra promovido 
pala CIA. O nacionalismo· galega -. 
perdeu unha gran axuda ·na fis
cal, sen dúbida polo seu xeito de 
perseguir.a verdade e de admirar 
_áos xuristas galegas. En conse
c¡:uéncia, e este é o obxectivo 
principal do artigo, finquémonos 
na toleráncia-liberal, no talante 
democrático-burgués, confiemos 
na simpatía que nos teñén al
gúns fiscais aos galegas (apro
veitemos a levamos .ben cos que 
mandan en Madrid), entreguémo
nos ao Estado de · Dereito espa-

. ñol (é mellorábel):, non nos pide 
coraxe para pensar, admitamos a 
democrácia inactiva, admitamos, 
admitamos ... ora pro nobi.s ... 

Mais agora cómpre perguntarse· 
porque un xornal nacionalista co
mo ANT acolle este artigo. Todo 
ten o seu espácio , mesmo a 
emancipación -os chamados "lu-

gares de acontecemento"- e ese 
artigo é próprio da prensa 
"mainstream " (El País, ABC). 
Neste como en casos anteriores, 
algúns moi recentes, ANT vense 
alineando_ coá "opinión pública
dominante", o que é sintomático 
das prescrip.cións políticas que 
se promoven desde o xornal pa
ra o a_mplo espácio do move
mento nacionalista galega: A ce~ 
sión ao parlamentarismo e o 
abandono da coraxe e do pensa
mento político inventivo. O lazo 
-azul que luciu unha señorita con
celleira do BNG de Santiago ou 
o compartir eslogans das mani
festacións do PP por nacionalis
tas, até a liña ideolóxica de ANT 
son algunhas das marcas míni
mas dunha catástrofe que nos 
ameaza e, como combati la? • 

1.R. TOBIO 
(LALIN) 

Universidade 
de s~ntiago:, . 
só en._español 
A Universidade de Santiago dis
pón dun catálogo informatizado 
de fondos que se pode consultar 
a través dos terminais de ordena
dor instalados en cada unha das 
súas bibliotecas. Cando iniciamos 
a consulta le- · 
mos na primei
ra pantalla que 
aparece: "Ca- Se 
tálogo da Bi-

queremos 
blioteca da 
Universidade 
de ~ Santiago. 
Calque intro 
para conti
nuar". Na se

coñeceros 
.fondos de 
Lingua Galega, 
debemos 

guinte pantalla escribir Leng~a 
oferécesenos Ga//prrae se 
un menú . de "':J' 

acceso: "Vos
tede pode ac
c e pe r ás se
guintes qp
cións: Consul
ta do Catálo-

. go: 1.-Fondos 
Xerais; 2.-Fon
dos Galegas; 
3.-Revistas ... ", 
etc. Seleciona
mos unha op-
ción indicando 

quixermos . 
áveriguar cales 
sonosde · 
Filoloxía Galega, 
debemos 
escribir Filología 
Gallega. 

o seu nl!mero. Calcamos, por 
exemplo, sobre o número 2.-'Fon
dos Galegas, Aparece: "Consulté! 
do catálogo Fondos Galegos. 

Vostede pode consultar nos Fi
cheiros de: 1.-Persoas; 2.-Entida
des e Congresos; 3.-Títulos; 4.
Coleccións; 5.-Temas ... ", etc. , así 
até un total de nove. Calcamos 
por exemplo 5.- Temas. Aparece: 
"Consulta ó Catálogo Fondos Ga
legos no índice de Ficheiro de Te
mas a partir de:". Escribimos Un
gua Galega para vermes os fon
dos da universidade sobre este 
tema. Surpresa surpresa. O catá
logo informatizado non nos remite 
a ese tema, senón a _ Lingüística. 
O usuário non entende o que su
cede. Non aparece nengunha 
mensaxe aclarátoria. Calcamos 
F12 para voltarmos atrás e escri
bimos ·outro tema, por exemplo 
Galega. O catálogo lévanos a Ga
lerías (Arqui~ectura). O pasmo au
menta. Non se observa nengunha 
mensaxe que indique erro no ac
ceso. Calcamos F12 para unha 
nova consulta e escribimos Filolo
xía Galega. Nova surpresa: o or
denador lévanos a Filones (Geo
logía). Continua o asombro no 
usuário, sen embargo agora xa 
comeza a comprender o que su
cede. As pantallas de acceso ao 
catálogo están escritas en galega, 
dando a entender que esa é a lin
gua que hai que utilizar. Sen em
bargo, cando o usuário chega ao 
momento de escribir o tema sobre 
o cal busca bibliografía, o catálo
go informatizado dá por sabido, 
sen prévio aviso, que hai que 
cambiar para o español. 

Esta situación orixina várias refle
xións importantes. Por unha par
te, a Universidade de Santiago 
parece partir da base de que a 
língua do alumnado é o español. 
Dáse por feito que cando o usua
rio escriba o nome do tema que 
investiga vaino facer nese idioma 
e nunca en galego. Oeste xeito, 
se queremos coñecer os fondos 
de . Lingua Galega, debemos es
cribir Lengua Gallega e se quixer- · 
mas aver:iguar cales son os de Fi
loloxía Galega, debemos escribir 
Filología Gallega. Para acceder-

- mos ós fondos de Galega ternos 
que escribir Gallego segundo a 
mentalidade desta xente. o máis 
curioso do asunto é que no caso 
dos catálogos informatizados en 
boa parte das bibliotecas univer
sitárias pódese acceder escollen
do entre vários idiomas. Así, por 
exemplo, na Universidade Com
plutense o acceso é posíbel en 
español , catalán, portugués, in
glés, etc. Por outra parte, confír-

- manos a de!'lúnc!a_ que desde q_ . 
sociolingüística galega se leva a 

lados sen o máis míni
mo pudor. Máis grave aínda, pois 
ás veces dá a impresión de que o 
punto de partida consiste en que 
os galegofalantes simplemente 
non teñen dereitos ou de que se 
os teñen dá o mesmo: a lexisla
ción vixente está de adorno e é 
letra morta. En casos como o que 
aquí sé denúncia parten clara
mente da idea de que se un ser
vizo non se aterece en galega, 
entón o galegofalante ten que 
fastidiarse en recibilo en español 
ou ben protestar na súa própria 
casa converténdose así nunha 
espécie de obxector língüístico, 
cando en realidade está a inten
tar exercer os seus dereitos lin
güísticos recollidos na Constitu
ción, no Estatuto e mais na Lei 
de Normalización Lingüística.• 

x.c. (SANTIAoo) 

Suévia, Suévia, que 
mal te trata lbéria 
Atrás quedaron as vacacións, co
as suas sorpresas e os seus so
bresaltos, atrás quedaron bonitos 
días pasados coa família, os ami
gos, a praia ou a montaña. 

Ao deixar Suíza, todo é felicida
de e desexos de chegar pronto 
ao destino, a nasa terra, e ver 
os nasos familiares queridos, e 
non nos importan retrasos nos 
voos, má comida, piar informa
ción e aten-
ción, levemos 
nenas ou an-
ciáns con nos- Pero 05 celtas 
co, o naso de-
sexo é chegar somos bons, 
e descansar non 
na nasa ama-
da Suévia, te- reclamamos, 
rra de celtas 
que non de tampouco 
iberos. merecemos 
E v e 1 a q u i , como nos tratan. 
que, pasadas 
estas mereci'-
d as vaca-
cións, disfrutadas o mellar po
síbel, ternos que deixar Suévia, 
terra que nos vi1:1 nacer e nos 
recebe sempre cos brazos 
abertos e pasar por lbéria, uns 
en coche, tren ou bus e outros 
moitos en avión, e ~ntón empe- · 
za o calvário, o voo quB ven 
atrasado, o avión que non -9he
ga para coller o enlace obriga
tó ri o noutro aeroporto, e que 
no voo directo -SQ-Zürich- te 
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Francisco 

Xubilado 

A campañas están ben, 
pero non as sigo con moi
to interese. O que pen , 
a intención que teño pre
viamente, é polo que vo
to. Gesto do Partido Po
pular?, pois voto polo 
Partido Popular; non me 

• guio polo q~e me din na 
campaña. As veces nas 
campañas gástase moito 
diñeiro, pero é necesário. 
A maioria da xente ten 
decidido o seu voto.• 

Encarna 

Profesora de música 

Depende. Non me deixo 
levar pola campaña para 
decidir o voto. Adoito es
tar atenta ao que din, por
que me interesan as men
sax es dos partidos, pero 
non me deixo guiar moito 
polo que din. Analiso a si
tuación e voto, normal
mente o voto téñoo deci
d ido de antemán. Creo 
que se gasta moito nas 
campañas, demasiado pa
ra o que se conquire. • 

Pituca 

Parada 

Nunca fun a un mítin, to
dos van ao mesmo, pro
meten unha causa e cando 
chegan ao poder fan outra. 
Son tantos anos que a 
xente está queimada. 
Contado, voto; máis ou 
menos xa teño unha idea. 
O poder tira moito, as ide
as quedan en segundo pla
no. O diñeiro que se gasta 
na campaña é unha pasa
da, ademais a cantidade 
real non a sabemos.• 

Vicente 

Funcionário 

lmaxino que serán nece
sárias dentro do sistema 
democrático no que se 
supón que vivimos. Eu xa 
teño decidido o voto, te
rnos todo un ano para de
cidilo . As campañas son 
para os indecisos, que son 
claves para configurar 
unha maioria. É moito o 
que gastan nqs campañas, 
pero aindá son piares os 
gastos institucionais de 
propaganda encuberta.• 

Aurora 

Ama de casa 

Son yotante do PP de to
da a vida pero nesta oca
sión téño que pensalo 
moito, desilusionáronme. 
Non fixeron as causas 
conforme pe!}sei que ti
ñan que ser. E certo que 
non se pode re~olver to
do, pero o que se fai, hai 
que facelo ben, o que non 
pode ser é dicer unha 
cousa hoxe e mañán facer 
outra distinta; como pa
sou coa leido futbol.+ 

podes quedar sen billete por
que os mesmos billetes teus 
están vendidos a outras perso
as -Santiago de Compostela 
16-08-97- etc. 

Galgasa e a 

contaminación 

rez dous dias Estou 
despois da to-
ma de pose- gravemente 
sión, anulou afectada polos 
tal decreto, 

Mos lle denega a licéncia por 
ser unha indústria clasificada e 
estar as vivencias máis próxi
mas a 150 m., cando en Sárdo
ma as máis próximas só están a 
10 m. Como se explica istp? 

Pero os Celtas somos bons, non 
reclamamos, tampouco merece
mos como nos tratan, pois o na
so diñeiro que con suor foi ga
ñado, vale tanto como calquer 
outro. 

Algun dia haberá voos directos 
á nasa terra todo o ano, con di
ferentes compañias, e terán que 
escoitarnos e mellorar prezos e 
calidade, algun dia deixaremos 
de ser amantes de lbéria e ama
remos a Suévia e algun dia na
cerá o Sol en Gal iza ... 

A Federación de Sociedades 
Galegas na Sufza e as suas so
ciedades federadas das que son 
secretário, fixo estes dias unha 
xira de conferéncias con dous 
historiadores galegas por varias 
sociedades presentando a sua 
revista Diáspora e velaqui que 
buscamos colaboración na ofici .. 
na das Lfneas Aéreas Regu
lares de España, -lbéria- para 
que anunciase os servizos aos 
seus clientes nunha páxina, pe
ro nen indo tres veces foi posí
bel que nos recebase a Directo
ra, será que non lle interesa co
laborar coa Federación de So
ciedades Galegas, nen coa sua 
revista Diáspora, coa sua infor-

- mación cultural,' sócio-laboral, 
etc., e que pésie a .todo, están 
xa distribuídos os 5.000 exem
plares grátis para· todos os só
cios das sociedades galegas e 
xente interesada. 

O problema é que o naso gover
no non se interesa polos nasos 
problemas nen o de Suévia nen 
o de lbéria, e que, de momento, 
o Celta que teña .que ir a Sué
via, ten que ir por lbéria. ·+ 

RAMÓN NOGUEROL 
(KüSNACHT ,SuízA) 

Como viciña de Sárdoma non 
acabo de entender o peche de
cretado polo señor Pérez. Se
gundo notícias recollidas na 
prensa local o dia 4 de Outubro 
do 97, contra unha empresa 
deste bairro por carecer de li
céncia para a actividade que de
senrola. Polo mesmo motivo, o 
señor Príncipe decretou o peche 
de Galgasa en Sárdoma e Pé-

senda con- gases que a 
sentid ar de empresa emite 
que Galgasa 

- seguise reali- dia e noite. 
zando a sua 
actividade ile-
gal mente até 
o 6 de Xuño de 1997, cando lle 
concede licéncia dunha maneira 
un tanto especial, xa que esta 
,mesma empresa no Conc_ello de 

Andrade 

· ... ).. ' .. ' ,/ ¡ ...... :._•. 1.._f t ... ..__' , - -

Senda unha viciña gravemente 
- afectada polos gases que a em

presa Galgasa emite dia e noite 
ao exterior através dos porta
lóns e demais ocos que ten por 
toda a nave pergúntome: Como 
o señor Pérez tivo o atrevimento 
de asinar esta licéncia? 

O que me fai sentir menos prote
xida que os patos do Lagares.+ 

ELENA PÉREZ RODRÍGUEZ 
(SÁRDOMA-VIGO) 

O Che segue .vixente 
na conc1enc1a 
dos pavos 
O vindeiro 9 de Outubro cúm
prese o 30 cabodeano do asasi
nato do incorruptíbel comandan
te Che Guevara, pero a pesares 
do tempo transcurrido a sua fi
gura e o seu_ exemplo seguen 
tan vivos coma aquel 1 de .Xa
neiro do aAo 59 no que -o Che 
entrou victorioso na cidade cu
·bana _,de Santa Clara, xunto as 
suas tropas revolucionárias. 

1 

Cando naquel mediodia do 9 de
Outubro do 1967 os Gorilas boli
vianos apretaron o gatillo dun M 
2 para roubarlle a vida, pensa
ron que con esa acción cobarde _ 
é soterrándoo no anonimato, o 
povo o ia esquecer, pero os re
sultados non sairón tal é coma o 
plantearan os uniformados boli
vianos é os seus compinches da 
CIA. Inmediatamente o pavo la
tinoamericano asumeu o seu 
exemplo é tomou o seu berro de 
combate revolucionário, para fa
cerlle frente a tiranía e á repre-
sión instaurada polos governan-

¡ ; 

1 
-1. 
1 
1 
1 
1 

1 

·1 

comeza coas ondas 
rompendo nos cons e 

, rematacunha posta 
de sol. As imaxes 
semellan inspiradas 
no álb~m Las bellezas 
de Galicia que ·as 
nenas colecionaban 
nos anos sesenta. O 
ritmo lembra o da:TVE 
nos tempos de Marisa = 

Medina e aqueles · , - · 
Minutos Musicales ·de · 
anos despois. Pero o 
que máis atrae ao 
vidente é que os trens 
funcionan, o país está 
limpo, os seus 
habitantes 
esterilizados, as aulas 
só teñen seis 
alumnos. lmaxes 
reais, escollidas. Tan 
satisfactórias que 
apeteceria votar a 
Fraga . 

Songo'o, porteiro do 
Deportivo, canta que 
Hierro lle chamou: 
"Negro, tillo de puta", 
cando xa rematara o 
ericontro. Songo'o non 
se queixa, pero 
negarase a xogar no 
partido contra o 
racismo se tamén 

· participa o xogador,do 
Real Madrid. Songo'o 
non fala ben o 
español, pero di que 
coñece as reglas da 
lóxica. 

Os mellares actores 
da carteleira: Federico. 
Luppi, Jeremy lrons, -
Daniel Day Leyvis e 
Anthony Hopkins.· 
Nengun 
norteamericano. 
Tamén hai bos -
actores ianquis, pero, 
tendo .en canta que 
ocupaí) .o. 85% ~as_--.· · · 
pantallas, non.san ·ben 
paradas· .. · · - · -

Cónstruen unha 
réplica da toba (en 
castelán utilízase o 
termo euskera zulo) 
na que estivo pechado 
Ortega Lara. 
Prográmanse visitas, 
pero non hai moita 
xente que queira ir. Só 
governadores civis, 
xornalistas sobre-

~, 
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: 1 colledores e algun 
1 deputado da 
1 esquerda. Franco 
1 
1 

.1 

quixo ao seu carógn 
. no hospital, nas 
últimas horas, o brazo 
incorrupto de Santa 
Teresa. Sempre 
tiveron mal gasto. 

Cargan as criaturas 
cun morral ateigado de 
libros. Diariamente 
circulan palas nasas 
ruas toneladas de 
mamátretos portados 
por nenas que realizán 
un traballo escravo. A . 1 

1 do macuto é moda 
1 nqrteamericana. Todos 
1 con adesivos en 
1 inglés. Cópiase, pero 
1 mal ou de forma 
1 incompleta, 
1 in.coerente. Por 

exemplo, aquí non hai 
taquillas nos coléxios 
-para gardar os libros. 

Cea do BNG en Vigo. 
Intervén Bautista 
Álvarez. Di que o BNG 
defende por igual . a 
empresários e 
traballadores. Sen 
outros matices. Vários 
comensais lembran, 
entre restos de 
rodaballo Samil, que o 
BNG se definiu contra 
a ~eforma laboral.• 

-
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tes fascistas de- America Latina. 
Polo tanto a sua tese revolucio
nária en defe.nsa dos oprimidos 
e a sua laboura por conquerir a 
liberdade do continente, segue 
tan vixente coma rÍo pasado, 
exemplo diso 
temolo nos 
movementos 
indíxenas que A sua laboura 
se extenden 
rec 1 amando por conquerir a 
os seus derei- l'berd d d 
tos lexitimos 1 a e o 
coma povos continente, 
índios. ' segue tan 
A sua lo ita ta- vixente coma no 
mén está re- pasado. 
encarnada en 
organizacións 
revolucioná-
rias coma o 
ELN de Golómbia, liderado po
i o ex crego ~spañol .Manuel 
Pérez, mirámolo no MRTA pe
ruano , no· MST brasileiro, na 
sua loita activa por conq'uerir o 
dereito 9. terra, que por desgrá
cia c·ontinua en poder dos te
rratenentes caciquis é as multi
nacionais culpábeis da debás
tació n da selva amazonica. 
Nésta loita dos pavos latinoa
mericanos, notamos vivo o seu 
exemplo coma tamén nas in
cansáb,eis Nais da Praza de 
Maio arxentinas. Por este e ou
tros motivos, afirmo que ese 
Home Novo, co que tanto so
ñara o comandante heroico, 
está fraguado na conciencia de 
milleiros de homes e mulleres 
que seguen polo carreiro im.pá
rábel que Guevara lles mos
trou. 

O Che foi, e segue senda, todo 
un exemplo a seguir a raxata- · 
bla. Débese seguir o seu exem
plo de loitar contra as inxustizas 
para lograr un mundo millar sen ~ 
desigualdades sociais, sen ex
plotados nen explotadores . 
America Latina é un torrente de 
rebeldia imposíbel de parar e 
que algun dia a dar o seu froito 
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cargado de liberdade. Polo tanto 
odia qtJe os restos do Che Gue
vara sexan soterrados xunto 
aos dos seus compañeiros de 
armas na cidade de Santa Cla
ra, milleiros de seres con 
conciencia revolucionária, des
pediré monos do comandante 
heroico ao berro de Ate Sempre 
Comandante.+ 

RUGO BENT ANCOR 
( SEIXO-MARIN) 

O Deza e a realidade 
dos labregos 
Hola!, chámome Isabel e quixe
ra facer alguns comentários. 

Como habiJante do Deza, qut- -
xera comentar que a comarca 
na que naceu Guiña pois non 
vai nada ·ben, e refírome a al
guns dos problemas prioritários 
destas datas como son a liña 
de alta tensión en Merza (Vila 

de Cruces) e a construción da 
empacadora en Silleda. Estes 
dous exemplos son ilustrativos 
do que están facendo os distin
tos governos do PP , aos que 

FEDEERHS 

No número 797, na entre
vista que publicamos con 
Bieito Fernández, falábase 
dun incidente cos arxenti-

. nos que se referian despec
tivamente aos "gallegos de 
mierda". Bieito Fernández 
puxo no seu sítio a un dos 
que o insultaban, que era 
cliente e non compañeiro 
de traballo no armacén no 
que t.raballaba. Como di 
Bieito Fernández "os danos 

. e os meus compañeiros 
- eran asturianos, e tratáron

me sempre con respeito e 
consideración".• 

( . 
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pouco lle interesan .a saúde dos 
seus viciños, no caso de Mer
za, e a saúde medioambiental 
en Silleda. 

Finalmente, quera mostr·ar o 
meu malestar pala canalización 
do rio Pontiñas que creo que é 
a demostración do que se pode 
facer para captar votos e do 
pouco ·respeto que teñen pala 
terra dos labregos , xa que os 
terreas expro'priados ainda non 
os pagarnn. lanlles pagar unha 
miséria e entón claro, isa esta 
nos. xulgados e levará para . 
tempo . Como viciña dos .afec
tados creo que se debería or
ganizar un boicoteo do acto de 
inauguración para que saiban 
que os labregos non se deixan 
avasallar. 

Como filia que son de labregos 
quixera manifestar tamén o 
meu desencanto polo mal que 
está hoxe en día a agricultura , 
non debemos esquecer que o 
tema da Supertaxa non está 
nada claro, que o leite pagano 
ao mesmo prezo de hai cinco 
anos e as becerras incluso 
menos , mentres que todo o 
resto subf u: o pienso, a electri
cidade , o teléfono , a comida, 
enfin, todo. Onde irnos parar? 
Cando se van interesar os po-
1 ít i co s por 
nós? Non sa-
ben acaso 
que hoxe os 
labregos xa 
non son uns 
incultos, que 
hai xente con 
estudos que 
non ten outra 
oportun idade 

Esa 
problemática 
segue aí ainda 
que non se fale 
dela nos 

que adicarse xomais. 
a agricultura? 
Como vós re-
presentades 
algo máis 
fielmente os 
intereses dos pobres gustaría
me que me dixeses o que de
fendedes. 

Despois do exposto e quede 
constáncia de que a que sus
cribe está enferma (depresión) . 
Pois ben, a pesar diso, estou 
reflexionando estos días acer
ca de que teño que dar as grá
cias por poder comer, despois 
de traballar , por poder vestir
me, etc. Enfin por poder ter o 
máis elemental que noutros ·lu
gares do mundo non o teñen , 
no mal denominado terceiro 
mundo. Pois ben, até cando 
irnos seguir deixarido que mo
rra xente de fame, cando todos 
saben;10s que sobran alimen
tos? E necesário agruparse e 
facer saber ao governo que is
to é inadmisíbel, que non se 
pode esquecer esa problemáti
ca, que segue aí air:ida que 
non se fale dela nos xornais e 
que o governo está facendo 
moi pouco xa que non dá nen 
sequer ese O, 7% que tanto se 
lle leva pedido. Miserábeis! E 
non esquezamos que ademáis 
expórtanse armas a eses paí
ses pobres. Até cando señor 
Aznar ides continuar con ese 

. actitude egoísta? Aposten polo 
- cámbio! Vostedes que deben 

considerarse crentes, pois ben, 
se Xesús vira o que están fa
cendo desde ·1ogo que se lle 
caería a cara de vergoña, pois 
iso non é ·a que Xesús predi-

. cou e conste que eu non creo. 
Enfin, confiamos en que un go
veroo -·d i sti nto (é posíbel?) 
cambie con todo , de abaixo 
arriba.• -

ISABEL LODEIRO VALES 
(LALIN) 

( 
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A NOSA TERRA 

O catalán Lloren~ 
Soler xa estivera en 
contacto coa Gali:z:a 

nos anos JO a 
través d~ Autopista, 

unha ncivallada 6 
nosa terra. Desta 

volta foi un dos 
encargados dunha 
equipa de alumnos 

que tivo como 
resultado Pegadas, 

relatório da vida 
segreda de 

Compostela. 

·GuieirQ' · · 
CULTURAL Nº799 

Documental, prisma da realidade 
Cinco mostras do xénero nacen 
dun curso da Faculdade de Ciéncias da Información· 
-0-M.L.C. 

"Un documental de animaliños ou de viaxes non é un documental1'. 
Quen se expresa asi de contundente é Margarita Ledo Andión, cate, 
drática de Comunicación Audiovisual, ex,decana da Faculdade de 
Ciéncias da Información e que ven de dirixir a primeira edición do 
cur o O Guión e o estilo documental. Fala asi nun intre no que o do, 
cumentalismo vive días doces. A demanda da audiéncia e a aparición 
de canle temática adicadas ao xénero multiplican as posibilidades 
de producir e emitir documentais. Pero este boom está cimentado 
nunha concepción a éptica do documental, simples rexisto da reali, 
dade. Fronte a isto, hai outra dimensión do xénero, a que toma ma, 
teriais da realidade para transformalos a través do prisma do autor. 

Para Margarita Ledo, estes produ
t obre animaliños, on docu
mento , m ro r xi to d real. 
"O d cumenta l é máis aberro, 
máis motiv , porque a realidade 
pásase por un filtr subxectivo". 
Afi ndar ne e estilo documental 
foi o obx ctivo deste curso de 
posgrao que organ~zou a Faculda
de de Ciéncias da Información de 
Compostela, en colaboración con 
TVE-Galicia, TVG e diversas 
institucións. Atendeuse á evolu
ción histórica do xénero, con pa
radas teóricas nas diversas escalas 
e nos procedimentos técnicos. Es
tudouse con particular atención o 
guión documental e as relación 
do xénero coa propaganda ou a 
ficción. Mais os froitos desta ex
periéncia non foron só análises 
teóricas~ Os alumnos do curso, 
babeo a direición de cinco presti
x.iosos cineastas realizaron outros 
tantos documentais, que foron es- . 
. treados o pasado dia 2 nó auditó
rio da Universidade de Santiago. 
Este feito realza. roáis aínda o ca
rácter pione.iro deste curso. "No 
cañto de rematar cun traballiño 
escolar demos o salto de concebir 
unha produdón pr~fisional para 
ser exhibida en: · circuí tos están-

dar", expllca Margarita Ledo. 

Cinco cristais, cinco cores 

Compostela coma capital cultural 
do 2000 foi o tema comun para os 
cinco proxectos. A razón desta es
colla foi lograr o apoio material de 
institucións coma o Consórcio da 
Cidade de Santiago. Pero o resul
tado que se pode contemplar en 
cada un dos documentais é total
mente diferente do resto. É a con
secuencia de aplicar o prisma per
soal de cada autor a un.ha mesma 
realidade. Patricio Guzmán, chi
leno; Belkis Vega, cubana; Basilio 
Martín Patino, español; l)oren\: 
·Soler, catalán; Joao -Botelho, por
tugués. Cinco documentalistas 
non galegas auscultando a capital 
da Galiza. Coa axuda, claro está, _ 
do seu respectivo grupo de alum
nos, moitos deles tarnén foráneos, 
de América Latina, grácias á cola
boración no curso do Instituto de 
Cooperació'n Ibero_americana. 
Cada un dos directores tivo un.ha 
evolución profisional diferente, 
que se reflícte na sua filmografía, 
pero todos coinciden en traballar 
con referéricias dq reali~ade, ain
da en produtos de ficción. N al-

guns <lestes documentais, por 
exemplo, obsérvanse lugáres co
muns, estereotipos composteláns, 
pero que son utilizados de xeito· 
diverxente por cada autor: coma 
reforzo, coma paródia ... , etc. 

Retratos é a obra que asina Patri
cio Guzmán, afamado director de 
La batalla de Chile. É un tanteo 
persoal das mulleres coas que tra
ballou e un.ha análise de Compos
tela coma unha prenda amoldada 
á figura de quen a viste. Belkis 
Vega, cineasta de guerra e autora 
dunha biografía ficcionada de Le
kuona realiza aqui Quintana, sin
fonia de Compostela, vintecatro 
horas na vida da cidade. Pola sua 
banda, Martín Patino dá vida a 
Kompostela Kapital Bravú, obra di
ferente na que, por exemplo, ató
pica imaxe dá Catedral adquire 
un carácter irónico. O catalán 
Lloren\: Soler, que xa conta~tara 
co noso país nos 70 a través de 
Autopista, unha navallada á nosa 
T erra, fa:i en Pegadas . un relatório 
da vida segreda de Compostela. O 
último dos documentais. é obra de 
Joao Botelho, 'Érase unha vez ·en
Compostela, medos e metamorfo
ses cunha visión infantil. 

Episódio·piloto 

Tras a. estr~a no aud.itÓrio univer-
sitário, os ciRco documentais .pa
sarán a meados <leste mes polo 
Centro Galego de Artes da lma
xe e a comezos do vindeiro ano 
serán emitidos pola TVG. Preci
samente a relación entre o docu
mentalismo e a televisión, moi 
patente sobre todo a partires dos 
70, foi obxecto de anális.e no cur
so. O relato documental estabe-

lece un.ha relación de credibili
dade co espectador, que identifi
ca o material proéedente da rea- . 
lidade pasado polo tamiz da in- · 
terpretaéión do autor. E é queJ 
como di Ledo Andión, " o docu
mental debe ter a capacidade de 
usar o material da realidade 
nunha narración". Asi o fan os 
cinco documentais xurdid9s do 
curso. Un curso que aporta a sua 
pedra na construción dunha es
cala galega de documentalismo: 
cinco dos alumnos traballan ares~ 
tora arredor do xénero. E un cur
so que se converteu en piloto, xa . 
que vai ter continuidade no futu-

. ro. O guión e o estilo documental, 
na sua edición 97-98, conta de 
novo coa colaboración da televi
sión autonómica e a posíbel de 
Canal + e volverá afondar nas 
relacións con Latinoamérica, 
grácias ao apoio renovado do 
lnstituto de Cooperación Iberoa
mericana e as suas bolsas. Ade
mais, nesta futura edición quére
se sentar as bases dun Forum/Fes
tival multicultural sobre o xéne- -
ro documental, poten.ciar o mer
cado audiovisual d_as pequenas 
nacións e achegar a, ,,_Universida
de á sociedad e ·-real. Des ta vez se-

- rá~ tres os docume~tais que s~ -
rodarfo e o tema será libre. o 
único director confirmado polo 

- de agora é o fotógrafo galego Ma- · 
nuel Ferrol, autór sonado da fo
torreportaxe Emigración. A orga
njzacióh do curso tenta ademais 
contactar con Diego Más T relles, · 
Agnés Yarda e Lourdes Portillo. 

Di Ledo, "cando vexas _algo que 
che parece coma de verdade pen
sa que estás <liante dun relat'o 
contado como un documental".+ 

Novas de 
campaña 

' r VíToR VAQUEIRO 

~agnifica-, soberba, a 
campaña eleitoral que se nos 
aviciña, sondaxes, non semanais, 
como até o de ágora, senón diárias e 
mostrando nos técnicos ignoráncia 
(cómpre sermos benévolos) · 
alannante na apliqción da lei 
D'Hon t, porque, facendo os 
cálculos sobre A Coruña (PP: 
297.000 votos; PSOEEUEGOV, 
toma sigla e apaña-me esta mosca 
polo rabo: 164.000 votos; BNG: 
147.000 votos) obteñen, 
respectivamente, 12, 7 e 5 
deputados, cando calquer perso_a 
que poida aceitar co dedo sobre as 
teclas da cakuladora, obteria 12, 6 
e 6, e, así, con este elegante artificio 
de cálculo resultan, para todo o país 
39, 19, 17, cando a verdade era 39, 
18, 18, lagarto, lagarto, mais non 
hai que alporizar-se, que os dtas 
sucesivos áclara,n a .sondaxe e 
mostran a descida imparábel do 
BNG, que a estas alturas xa peraeu 
-falan así as so!).daxes, como se 

' hoxe fose xa o 20 de outubro-
deputados en número de tres,_ inda 
que moito ollo: para comer o gato, 
primeiro hai que esfola-lo, sinalada
rnente ~sa é a letra miúda- se 
analisamos como a fidelidade ao 
voto BNG progres;, ,día a día e, 
mentres isto acontece, na TVG,-no 
telexomal meiodia, serán e noite, a 
série que a'taga toda Europa: Galice' s 
adventures in Wonderland, porque o 
noso país é abraio de xaponeses é 
outros povos de van.guarda que para 
si quixeran o noso 
desenvolvemento Í:ecnolóxico, do 
qu~ ven a aprender T akuma 
Yamamoto, presidente de Fujitsu. 
As inauguracións suceden-se a 
ritmo de vertixe: inauguran-se obrªs 
xa inauguradas; obras non 
rematadas, treitos non comezados, 
sedes da Policía Autonómica. Alén 
de todas estas rnarabillas, os valados 
proclama-no: todo o p.ovo galega 
desfruta de piscina, np.s que coh 
pundonor1 nadamos -como arroaces 
na beira da illa de san Martiño, en 
Cíes- sexamos caurelaos, c;hairegos 
ou miñotos; os valados proclama
no: nos últimos seis anos o número 
de trtulaCións aséendeu en masa, 
porque é causa sabida que se non 
houbesen govemado os peperos o 
número de desercióris universitárias 
sería radical e mesmo se comenta 
que cenas faculdades terian que 
fechar pala amuruxada e nugallá 
auséncia de alunado; aliás, 
magnífico o programa de apertura 
de campaña levado a cabo pola SER 
(Sociedade Española de Radiodifu
sión), entrevistando a Fraga · 
lribame; a Abel Caballero e a Anxo 
Guerreiro; non a Xosé Manuel 
-Beiras, porque, .como se sabe, este é 
fondaménte escorregadío e ás doce 
da noite non se lle puido localizar 
na Praza 9o T oural, en Santiago, 
onde o BNG p~ña a andar a 
campaña, aínda que as imaxes da 
T elegaita, ¡ ei ·carballeira!, 
reboraban o confrário (cómpre 
zapinear con afouteza, mentres se 
teñen nas orellas os auriculares da 
rádio); magnífica campaña, a que se 
bota énriba, Fraga como un foguete, 
Abel un terramoto, imparábel 
Geluco, Beiras e o BNG cara á 
desfeita. • '· 
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• Premian con libros en castelán o ·certame Xuventude 97 

Vintetrés mozos e mozas 
receberon .en Lug0 os prémios 
Xuventude 97, entregados pola 
conse.lleira de Família, Muller 
e Xuventude, Manuela López 
Besteiro o dia 30 de Seten:ibro, 
que no apartado de poesía e 
narrativa levan o nome de 
Fran_cisco Fernández del Riego 

e no de ensaio Ánxel Fole. Un 
dos premiados, segundo ñÓ 

_ certaine de poesía entre 18 e 
30 anos, amosou a sua 
disconformidade con que 
entregaran aos gañadores un 
lote de libros en castelán. 
Carlos Manuel Callón Torres, 
responsábel da Mocidade pola 

Normalización Lingüística 
adirnu as poesías que leu en 
público á situación do galega. 
Sin ala que os cartaces .deste · 
certame estaban escritos en 

. castelán e qu~ no lote de 
libros incluíran un do 
portugués. Saramago tamén 
traducido.+ 

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

•A ciéncia e 
as mulleres 
enAndaina 
Sae á rua un nú.mero novo da 
revista de pensamento feminista 
Andaina, que adica a sua parte 
central á relación da muller coa 
ciéncia. Recolle a intervención 
de Núria Solsona, profesora de 
Ciéncias Experimentais do 
Centro de Documentación e 
Experimentación en Barcelona e 
autora de Mujeres científicas de 
todos. los tiempos, no que analisa o 
papel, sumido na escuridade, das 
investigadoras ao longo da 
história. Maria Dolores 
Rodríguez, profesora da ESO en 
Noia, sinala as dificultades das 
mulleres para acceder ás carreiras 
técnicas· e científicas· e Fe licia 
Estévez reseña o libro de Margaret 
Alíe O legado de hipatia, no que se 
fai unha história das mulleres na 
ciéncia desde a antigüidade. 

O número de Anélain.a. 
cómplétase con novas diversas 

11 c1 o ·:l ~ C 1 ~V\COV\ 

de 1 as k-+~as" 
Literatura Galega, Portuguesa e 

Española 
Música Celta, Portuguesa, 

Brasileira e New Age 

sobre feminismo e actualidade 
da muller e unha ampla 
entrevista coa médico Mercedes 
Santos Castroviejo que traballou 
nos últimos anos dentro de 
proxectos en Mauritánia e. 
Angola. T amén atópase nas suas 
páxinas un perfil das Feministas 
Independentes Galegas, que 
editan a revista a Festa da 
Palabra Silenc.iada, da que se 
apresentou un novo número o 
Mércores 8 no concello de 
Vigo.+ 

•Nova x·eira de 
actividades do 
Seminário de 
Educación para a 
Paz 
O Seminário Galego de Educación 
para a Paz ven de facer público 
un novo programa de . 
actividades que, iniciadas o 
pasado 9 de Setembro en Ferrol 
co curso Xogos e Contos para 
·unha educación en vak;res , 
prolongaranse até Agosto do 
vindeiro ano. Neste programa 
inclúense 2 7 proxectos que 
ademais de diferentes cursos e 
encontros contemplan a 
celebración do Dia escolar poi.a 
paz o 30 de Xaneiro do vindeiro 
ano, a convocatória dos prémios 
Portapaz e Contrapaz e a a 
publicáción dos libros O 
malvado Setemorros e outras · 
histórias de nós e vós e Garl:.dhi e o 

· seu pensamento. Tamén se 
desenvolverá o segúndo , . 
proxecto de cooperación ao 
desenvolvimento con tres tribus 
indíxenas na fronteira 
arxentino,paraguaia é diferentes 
campañas de colaboración coa 
Colaboradora galega de ONGs. 
Para máis información sobre o 
programa pode chamarse ao 
teléfono (981) 561956.' ' 

1 • Mito e máxia 
! has esculturas de. 
il 

~ Alberto Romer 
Rostros entre o anima1 e o 
humano, demos ameazantes en 
madeira e. meigas fantásticas son 
alguris 9os elementos do mundo 
máxico "do escultor Alberto 
Romer, que se poden ver até o 10 
de Outubro na galería Sargadelos 
de Vigo. Entre o Miño galega e o 
portugués, Romer apresenta 
unha obra construída grácias ao 
coñecimento antropolóxico, no 
que 9 fantástico e o 'real están 

. fundidos.+ 

• Mocidade pola 
galeguización 
do cinema 
O pasado Mércores 1 a Mocidade 
poi.a Normalización Lingüística 
apresentou na Coruña a 
campaña que a prol da dobraxe 
en galega dos filmes está a 
desenvolvera nível nacional. 
Esta campaña ·inclue a 
distribución masiva de 
instáncias para que a cidadania 
exixa da Dir~cción Xeral de 
Política Lil!güística o fomento 
da produción, a dobraxe, a 
subtitulación e a exibición de 
filrnes en llngua galega .• 

• JII Simpósio 
Pondaliano 
en Ponteceso 
Do 13 ao 18 de Outubro 
celebrase na Casa dos Viciños 
do Couto, en Ponteceso, a III 
edició'n do SimJ)ósio Pondaliano 
que orgq.nizan a Asociación 
Cultural Monte Branco e o 
Centro de Formación 

Edu.ardo Pondal no ano 1862 nunha 
foto de M. Bordoy. 

Contínua de Profesorado da 
Coruña . O programa comeza o 
Luns 13 coa actividade Expo· 
Bergantiños,Buño que inclue a 

_ proxección de vários vídeos 
didácticos e a conferéncia 
Comarca ·de Bergantiños: 
aproveitamento didáctico a cargo 
de Xan Femández Carrera. O 
Martes 14 está programada a 
conferéncia de Manuel Ferreiro 
Debullando os Queixumes dos 
Pinos e as experiéncias 
Actividades en torno á figura de 
Pondal en Primária. O 
Mércores, David Otero 
impartirá a charla Xogamos na 
aula coa língua de Pondal e Xosé 
Varela e Susana Gaciño serán 
os encargados de expor un 
diaporama sobre a biografía de 
EJuardo Pondal .. As · 
conferé.ncias continuan o 
Xoves 16 con A poesia 
pondaliana nas aulas a cargo de ,,.. 

Viñeta de Tha ao que, xunto con Xaquin Marin e Max, lle adican unha exposición. 

•Últimos dias de banda· deseñada 
en Ourense 
Ainda hai tempo para visitar en Ourense na Casa dq. Xuventude e no 
Museu Municipal as diferentes exposicións que conforman as IX Xor, 
nadas de Banda Deseñada: Xaquin Marin, Max, Tha, O Príncipe Va, 
liente e os novas autores galegas ademais do cinema relacionado co 
mundo do cómic. As xomadas pechan o día 11 tras converter a 
Ourense durante unha semana na única cita anual da banda deseñada 
·no país. A crítica ao racismo feita debuxo por Femando Ruibal, de 
Pontevedra, mereceu o pdmeiro ptémio do 13º Concurso Galego de 
Banda Deseñada, Xuventude. + 

ANOSA TERRA 

Consuelo V a¡rela e o Venres 1 7 
está programado un encontro 
co escritor Dario Xohán 
Cabana e a actuación musical 
do cantautor Süso Vaamonde. 
As actividades rematan o 
Sábado 18 cunha viaxe desde 
Ponteceso até A Coruña, co 
as'esoremento de Felipe Senén, 
e un xantar de amizade. O 
programa complétase coa 
exposición Bergantiños comarca 
con identidade de seu e a mostra 
bibliográfica sobre escritores da 
Costa da Marte e unha feira do 
libro pondaliano. • 

•Todos 
Tus Muertos e 
Rage against the 
machine no 
festival 20 anos 
das Nais 
da Praza de Maio 
O 11 de Outubro ten lugar en 
Bos Aires o Fe rival 20 anos de 
Nais da Praza de Maio, tal como 
anunciou en rolda de pren a 
Hebe de Bonafini, pre identa da 
asociación: Neste evento 
musical participan 15 grupo 
arxentino , entre ele Todos tus 
Muerros, cos que cantará o basco 
Fermin Muguruza, e o 
estadounidenses de Rage Against 
the Machine. • 

•Poemas 
inéditos 
en Internet 
Ima:xin clase a coñecer como un· 
grupo de poetas novo que 
decidiron dar a coñecer a poe ia 
galega na lntemet. A partir de te 
mes empezarán a enviar pola 
rede unha érie de poema 
inéditos de diferente autore 
coa fin de e tabclecer unha 
ligazQn mái cercana entre a 
técnica e a nova criación 
literária. Un p etna inédit d 
Iolanda Castañ inaugurará ta 
série de carácter mcn ual. + 

•O Paraíso, novo 
disco de 
Madredeus 
O grupo portugués Madredeu5 
apresentou o pasado Venres 3 
en Sintra o seu novo disco O . 
paraiso. Trátase do seu sexto 
traballo e fo¡ gravado en 
Venécia lago dufl pequeno 
paréntese na sua carreira 
motivado polo abandono dalgun 
dos compoñentes do grupo 
orixinal. Inclue 14 novas 
cancións e sairá á venda o 
vindeiro 20 de, Outubro. En 
canto aos concertos, Madredeus 
xa ten programadas actuacións 
en Lisboa (8, 9 e 10 de 

.Novembro), México, Estados 
Unidos,' Canadá, Itália, Bélxica, 
Fráncia, Alemánia e no Estado 
español os dias 23 e 26 de 
Novembro.+ 
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~~~.1~11 ~Le~~uras~11~1 ~~-
Guia de antas 
por comarcas 

Título: Dólmenes de Galicia. Arquitectura 

das grandes pedras. 

Autor: Ramón Boga Moscoso. 

Editorial: Bahia edicións. 

Ramón Boga MosGOSO ven de 
publicar umha interessante guia 
dos dólmenes e pedrafitas ga
legas. Deste autor conheciamos 
un espléndido mapa das anta da 
Galiza, o qual ten-se convertido 
nun livro. 

A obra e tá organizada en -duas 
grandes áreas: um limiar onde 
se intr ducem questons gerais 
d megaliti mo; e umha egun
da parte, onde e mostra o ca
tálogo organizado por provin
cia e comarcas. 

o autor pret_ende achegar-nos a 
arquitectura das grande pedras 
(megalitismo); fenómeno dum
ha especial significac;om quanti
tativa no nosso pais. Todas as 
arquitecturas aparecen fotogra
fadas ou debuxadas; acompan
hadas dum plano e/ou indi
cac;ons preci as para chegar on
de elas. Quem nom tentou visi
tar algumha conhecida anta e 
nom soubo chegar até ela? 

En conjunto, devémos salientar 
tanto o aparelho gráfico -do 
qual já tinhamos conhecimento 
por meio do mapa das antas ga
legas-, como polo completo ca
tálogo apresentado. Os leitores, 
as vezes nom reparamo no valor 
dalguns materiais gráficos. No 
livro em questom, todas as arqui
tectura e tam debuxadas ou fo
tografadas polo autor; o qual im
plica um paciente e ofrido tra-

Pedra da Arca. 

balho de campo. Este catálogo 
no só é interesante para afeic;oa
do ao património histórico-na
tural; nel apresentam-se tanto 
antas publicadas e conhecidas, 
como algumhas navidades. Com 
bom critério, Ramón Boga tem 
elegido as arquitecturas mais re
presentativas o que som mais 
atrativas e reconhecíveis para a 
gente: digo isto, posta que restos 
de antas há muitos mais. 

O autor fai-se eco das recentes 
investigac;ons dos portugueses 
M. Varela e M. Calado que su
gierem umha cronología antiga 
para os cromeleques alemtejanos 
(pg. 20), o qual quic;á pudera ex
trapolar-se aos circos de pedras 
galegas. Ora bem, creio precipi
tada essa conclussom: apenas 
duas mostras radiocarbónicas 
apontan essa hipótese, frente a 
secuencia elaborada por quase 
um centenar de datas C-14 pro
cedentes de megalitos. Por outra 
parte, os únicos cromeleques es
cavados na área cantábrica por 
Blot, Vega Aramburu ou Peñal7 
ver pre entan datas, arquitectu-

XURXO S. LOBATO 

ras e ri ruais da Idade do Ferro 
que nada tem que· ver com o 
megalitismo. Polo de agora, na 
Galiza no se tem escavado nin
gúm cromele-
que, por tan-
to ainda h á 
que verificar 
o seu carácter 
pré-histórico. 

Da mesma 

O autor 
pretende 
achegar.-nos 

ª arquitectura 
das grandes 
pedras 
fenómeno 
dumha 

maneira, 
n o m pode
mos atribuir a 
origem do 
megalitismo 
ao Neolítico 
Final (pg. 
17); o autor especial 
deve recor- significa\:Offi 
dar' por no nosso 
exemplo, a 
discusión en- país. 
tre os profe-
sores Morales 
e Arias sobre a relac;om da ori
gem do megalitismo e as primei
ras comunidades neolíticas da 
Comisa Cantábrica. No caso ga
lega é evidente: tanto palas da-

NARRATIVA 

tas de C-14 como pola tipología 
dQs materiais (industria mie:rolí
tica d~ tradic;om epipaleolítica) 
o inicio do megalitismo na Gali
za comec;a quer no ·Neolítico 
Inicial, quer no Meio; o Neolíti
co Final está representado por 
arquitecturas· evoluidas (sepul
cros de corredor) , que da passo 
ao Calcolítico (Idade do Co
bre). 

Espero umha pronta reedic;om do 
livro, na que o autor poda solvetar 
algumhas eivas; por exemplo: é 
pena que algúns debuxos sejam 
mais claros e significativos e algo 
menos artísticos (Forno dos Mou- ' 
ros, Faladoira; Anta de Serramo; 
Parxubeira; Anta de Ribeira ( ?) ; 
Capela d9s Mauros; Cham de Ar
quinha; e em geral os da Bar
banc;a). Assim mesmo, achamos 
em falta, pérante um bom dibu
xante, a representac;om das gravu
ras da Lapa de Gargantans ou as 
do Monte Corc;arn por exemplo. 
Aind}l que Ramón.Boga mostra 
ter-se documentado bibligráfica
mente, o livro mostra ausencias. 
chámativas: as cámaras poligonais 
de Sarí.ta Marinha, as cistas de Pe
na Branca, Casinha dos Mauros 
(Guitiriz), a Cista de Murugeses 
(Oc;a dos Rios) , ou' A Mota Gran
de (Castro Leboreiro) por exem
plÜ. Da mesma maneira, como 
bem dí Ramón Boga, em geral o 
termo fenómeno megalítico deve
ria substituir-se por fenómeno tu
mular, porem o autor nbm nos in
forma .das dimensons dos túmulos 
que acobilham as antas. 

Por último, aconselho ao autor 
ter conta com as laudas e os re
proche.s: as vezes diminúem o 
interesse científico da obra; re
corde a parábola cristiana: ver a 
palha no olho alheio e nom a 
trave no próprio. + 

A. FERNÁNDEZ MALDE 

"Persoalmente estou moi ledo porque con Un xogo de apócrifos quedou demostrado 
que a fábrica da imaxinación funciona moi ben ,en Galicia" 

Manuel Rivas 

NA MESMA COLECCIÓN 

UN XOGO DE APÓCRIFOS_ X ERAIS 

Xosé Carlos Caneiro 

PREMIO TORRENTE BALLESTER 1996 

~~ 
~~ 

O LUME DE SANTO ANTÓN 
~uís Manuel García Mañá 

AS ARMAS DELICADAS 
Estro Montaña 

canta de libros 
O inmóbil paciente· 
"Fito a praza baixo á choiva golpean te. 
Non se i, sempre chove nos meus recor
dos, é un pouco como esa xente que 
nunca soña máis que en branco en ne
gro, ou en cores. Sen embargo, non 
sempre choveu na mifia · 
vida" . Frarn,:ois 
Davó, nascido 
en Le Mans no 
ano 1966, co
mezou 
escrebendo os 
versos en francés 
para experimen
tar en castelán 
posteriormente 
con Diario de la 
lluvia e rematar 
verquéndo.os 
directamente ao 
galego. O inmobil pa-
ciente, que apresenta Espiral Maior, 
está composto de poemas escritos entre 
· 1986 e 1989 en francés e traducidos' -
por Dulce Maria Femández Graña. Á 
sua vez Davó xa traduciu ao francés a 
varios ·poetas galegas. • 

Unha pirata 
para os máis novos 
A pirata Penamoura, "terror dos sete 

, mares", nasceu na aldea de Vila de 
Castro e por iso o seu bar
co chega á praia 
de San Vicente. 
Ali desembarcan 
os homes bravos 
que dirixe Pena
moura. Asi come· 
za o último prémio 
Barco de Vapor, da 
editorial S.M., titu· 
lado A pirata Pena
moura, recomenda
do para leitores e 
leitoras a partir dos 
doce anos, e que es
crebeu Daniel Buján. 
Na visita·da pirata ás terras da sua fa
mília verase mesturada na búsqueda 
dun tesauro.+ 

Galego e castelán 
na escala 

_ As escalas galegas seguen a castelani
zar máis e mellor aos nasos nenas, es
ta é unha das conclusións á que se 
chega no traballo 
O vocabulario 
galego-caste
lán no ensino 
en Galicia, do 
profesor de fi
lolox ia Santia
go Esteban Ra: 
<lío. O estúdio 
analisa o coñeci
mento de ambos 
vocabulários en 
2º e 5º curso de 
Primária e en 8ª 
da antiga E.X.Be ex-
plica os métodos utilizados para ensi
nar o léxico. Os resultados, segundo 
Galiza Editora, "son desalentadores 
para os galegos e a sua língua". • 

O erotismo do sacho e 
do alpendre 
Olga Novo é a autora de Nós Nus, 
publicado na colección Ablativo Ab
soluto de Xerais, no que d i que "se tó-

. dalas volutas do meu carpo retornase 
á materia da mai, os seus ollas da ca-

. lor da borraxe iríanse ás fontelas ó 
refresco e planta· 
ría eirexalbas 
nun movemento 
de noria". Olga 
Novo escrebe á 
tena, ao corpo 
das mulleres e ás 
desertoras -
recorrendo ao ero-

. tismo como un xei
to de liberación.• 

.. 
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·Terroristas 
. . 
1rrea1s 

Título: A ciegas. 

Director: Daniel Calparsolo. 

Protagonistas: Najwa Nimri, Alfredo Vi

lla, Marivi Bilbao e Ramón Barea. 

O director basca Daniel Carpar
solo asegura que sempre tivo ga
ñas de realizar un filme que reco
llese o problema do terrorismo e 
da violéncia en Euskadi a.inda 
que cando estreou a sua primeira 
fita Salto al vacio, afirmaba que 
non estaba preparado para afron
tar o conflito. A xulgar polo re
sultado de A Ciegas, que .se pro
xecta nas salas galegas, tampou
co agora era o momento. O que 
e esperaba com:O un reflexo 

dunha realidade, in.terpretada ao 
seu xeito (recoñece nas entrevis~ 
tas a sua aversión ao muhdo 
abertzale), resulta ser unha péí
cula na qµe desde o princípio ao 
final a trama é invero ímil. 

A ciegas transcorre mm par de 
dias: os que unha mu Her, interpre~ 
rada por Naji.\~a Nñmri,, p.redsa pa
ra fuxirda mgan ización armada na 
que mfüt , a ET A. A acción i.rua
se nun ,agora relativo porque a 
confo:s ión n<DLS coom:denadas nais 
que enmaocar a acción é un umcio 
do director ~a praticado nas ante
rmores fü:as. Os protagonistas vistefl 
como nos uí~ttmoo: anos da ,década 
dos 70, o fenómen01' da v~ofilénda 
nas ruas que .e rd lexa é dos 91.l e a 
banda onora corre a cárrego de 
Dovier, o grnpo madrHefio q ue 

Nojwa Nimri. 

arrasa en vendas neste ano 1997. 
Esta é unha das circunstáncias que 
fan dubidar da conexión coa reali
dade de Calparsolo. 

A protagonista de A ciegas decide 
cortar polo san coa organización: 
para isto decide pegadle un tiro 
nos collóns ao seu compafieiro 
cando están a ponto de a tentar 
contra un empresário na sua ró
pria casa. Ame a imposibi~idade 
de disparar á vítima sinalada, a 
muller decide desviar o cañoo da 
sua pistola e deb.'ar .. emimorto ao 
seu compañe iro. E o primeiro 
choque oo espect8!dor. A partir de 
a,i comeza a desespera1dón clesta 
activ ista po r fuxi¡¡ dun destino 
inamovíbel: mouer a mau,~ d - ~e
rror· ras. A ttan -a co:rn; liGJR! pob 
nd :ad ón senti.nuentral ql!le marultén 
con outBJO acüvi.sm,, e:n1came1gaclo 
de executafa e que dledde ¡pe[7dloa
ia e dei'<.ala fuxir a Fránda, e poia 
Deten ción da ua fiUa a man.s 
dunha diri..'ll:en1¡f da ETA. Pero o 
es¡pei¡pento aini:la ie:sra poi[ ~.'ir: :an
te a dese:s¡peradón econ ómica,, a 
prol:agonista pede a'ruda ao eu 

1 

,,.,, .,_ __ ~"1111 u l oonta die di.seos 
1- 1 

Albert Pla resgata 
un material agachado 

Título: Veintegenarios en Alburq uerque . 

Autor: Albert Pla. 

Editorial: BMG. 

Os responsábeis de BGM están moi 
contentos polas vendas de Veintegena
rios en Alburquerque, o últ imo disco de 
P1a, que apenas uns dias nas tendas su
pera xa as expectactivas. É a mesma 
compañia que decidiu hai máis de dou§ 
anos gardar .estes temas porque non lle 
parecia o momento apropriado para edi
talos, sobre todo La dejo o no la dejo . 
Nesta canción, Pla narra a relación . 
cunha terrorista e a disxuntiva entre 
abandoala ou continuar con ela. Para 
consolarse pensa que un policía mm'tO, 
un policía menos. Para quen acudira a un 
concetto de Pla neste dous últimos anos 
o tema é coñecido; no directo non hai 
censura. Veinregenarios tamén está gra
vado en directo; a wa base é un concer
to en A lburquerque e participan de 
convidados Manolo Kabezabolo, Robe 
Iniesta , de Extremoduro, e Fetmin Mu
guruza. Xuntos forman ese, coro de rrin
taxenários que "sen estudios, sen ttaba
llo, somos como lagartos, nen cobardes, 
nen valientes, somos mudos e algo xor
dos e ainda tendo claro quen son culpá
beis de todo, nós calamos e dade grácias 

p1CJ1[qLIJe 1e$1tam¡¡:11: p, ,m¡¡a 1n~1b dile 1id"- ;11!!1. d\e-, 
dru:ación de priiJllcipius Ue:Jl.lll D JOO de 
IlroHÍa¡ ~1«llugrniura 3'.'ll'mu tJ.'.!lflille G QllJe jpeir~ 
der ,,01 mi1eidk11, ;~101, 100 ,_e an[ll c:ab cu, '",o ~1u:i1ril1ma
dor é un hmcioriál:íd"'. 

Alblo1m,11a, u~ma ,do 1c:mml.á111 O riol T rnn
\'Ül, é fnterprern.da a tres bandas por el 
mesmo,, Ja•.rier ibarra , un rapaza que se 
adica a .rnpear, e o próprio Pla. T amén 
aparece Soy rebelde, a versión de Jea
nette induída na banda sonora de Air
bo.g, e Pepe Botika, un tema escrito e 
cantado polo líder de Extremoduro, 
que cada vez se achega máis a Albert 
Pla. Amor, drogas e sida son os eixos 
das cancións El camión de la basura, 
Que más me da si da o no qa e Mañana 
lo 4ejo. Nelas rnanifesta o pouco que 
importa morrer por amor e que mañán 
será i:Jutro dia para converterse nun 
"home novo".• 

Káshbad 
·desde Euskadi 

Título: Káshbad. 
Grupo: Káshbad. 
Editorial: Esan Ozenki. 

O grupo basca Kashbad, da vila de Ren
teria, fo¡ un dos participantes no Pun
teirorock, cita musica1 que organizan os 
de Vilanóva de Lourenzá a finais de 
Agosto. Foi o seu primeiro concerto na 
Galiza onde son un dos grupos menos 
coñecidos da compañia Esan Ozenki, , 
que dirixe o ex Negu·Gorriak Fermin 
Muguruza. O seu primeiro disco contén 
quince temas nos que a chamada da na
tureza, da terra, serve como metáfora 
para un xeito de vida. Káshbad é un 
grupo de hard, core, ás veces derivan ao 

xefe nunha empresa textiL Este, 
que a desexa como un tolo, apro
veita a ocasión, o que dá lugar a. 
unha das escenas sádico-sexuais 
máis irrisórias. A füa depara máis 
esceas entre o incríbel e o cómico: 
terroristas que sacan a pistola. cen 
metros antes da sua vítima ou o 
pas~o polas nu~ 
bes da prota-
gonista no 
méio dunha 
carga policial. 
O final previ
síbel: por algo 
é Nawja Nim
ri a heroina de 
Calparsolo. 

O direct'or 
basca consi-

A realidade 
que retrata 
Calparsolo 
resulta 
inverosímil. 

gue o despropósito na pantall.a, so
bretodo' porque continua coa tei~ 
ma da realidade nas suas escenas. 
Con Salto al vacio, o seu primeiro 
filme acadaba unha fita forte, chea 
de violéncia e á vez de tenrura, á 
que se lle engadia a sua particular 
visión da cidade, da que extraia o 
máis sórdido, o que só se podia ver 
en branca e negro. T amén trans-

- formaba a dureza física de Nawja 
Nimri en carácter; en A ciegas, a 
actriz prosegue cos seus tics e susu
rros sen definir o seu personaxe. A 
st.1a segundá película Pasajes non 
chegou a ser estreada na Galiza e o 
máis sodlt:fo foi o enfado de Cal~ 
parso!o e Nimri con Charo López. 
Con A Ciegos , tanto el como ela, 
rachan oo aca&do m teriomiente 
xa que 1..1.nha conoepción estética 
da iáda non é de ahondo para 
abordar a realidade de Euskadi t 

A. E,STÉVEZ 

K¡g:ga1e, que acadain 1.mha sonoridade 
peOlillfüti!Jr g¡r:ocias en !boa parte á voz de 
Sm:liLID Rimbio,_a cantante, que esl:á 
:aaimpafl:ada de T xiki Beristam na ba
teiia,, Unm Jiménez e Gorka Sesma nas 
gu icarras e de Gorka Lezcano no baixo. 

O bosque, os paxaros, a luz da lua e do 
sol identifícanse nos temas desee gru
po, de cuxas letras é responsábel Urko 
Aranburu, coa liberdade e coa armo
nia do home coa natureza. "Non teño 
medo á soedade senón a perder ás mi
ñas ás para cair outra vez nas cuas re
des. Non me importa pasar fame, teño 
que fuxir de aqui para ser ceibe", din 
en Hegaz (Voando). T odos os que pi
sotean a cultura, os que non respetan 
ao pavo,' os que seguen ao rebaño ra
chan con esa armenia. "lmos proibir 
os-Estados. lmos proibir á xente vivir 
para govemar'', senténcian en Ni iza
teko (Para ~er eu). A voz de Sorkun, 
que ten o engado dun ton adolescente 
enfrentado ao art ificioso, xa fo i reque
rida p.ara outtos traballos como co q4e 
se despediron Negu Gorriak, e caracte
riza cancións como Zure Zain (Espe
rándote) na qu~ se canta unha histó
ria de amor frustrada polo medo. O 
elisco gravouse o pasado ano coa pro
ducción de· Kaki Arkarazo, membro 
da Nación Reixa. • · 

Equipa de reporteiros do Caig a quien caiga. 

Co martelo á 
Moncloa 
O Caiga Quien Caiga, o progra
ma que comanda-o Gran Wyó
ming e emite Tele 5 na tardiña 
do Domingo, tamén cubríu o 
enlace de Cristina e Iñaki, cun -
despregue inusitado de meios_ 
Tonina equivocouse e foi a Se
villa onde entrevistou unha 
concentración de empregados 
do Diário 16 que levan meses 
sen cobrar. O reporteiro mantí
vose na sua habitual liña patéti
ca. O outro enviado para a voda 
do ano foi o Pablo Carbonel, 
que puxo gafas e bigode recorta
do ao xeito de Joaquín Prat, pa
ra radiar nun espléndido día so
leado o seu entusiasmo e o dos 
que ondeaban a bandeira espa
ñ ola ás suas costas. Cachondeu
se da saga Prat que ainda ten es
pazo e homaxes na televisión 
pública, e cando saían os noivos 
personalizou o alborozo público 
con expresións do tipo "Ui que 
bonito. Que contento estou!" ou 
"Que ledícia!". Pediulle opinión 
a republicanos catalanes, men
tres o resto de televi ións fala
ban da naturalidade do monarca 
e detalles do estilo. 

No mesmo programa, o Gran 
Wyoming rexistaba a sua equi
pa de reporteiros con pinta de 
matóns de Taran tino á porta da 
Moncloa. lan invitados polo 
próprio presidente e inc.autou
lles unha peza a cada un: unha 
navalla, un número de El 
Jueves, uns condóns, u·n libriño 
de papel de arroz e un martelo, 
xa avisou que non viña a conto 
tal desmesura que non ian visi~ 
tar a T rotsky. O presidente e o 
seu fillo déronlles a man na re
cepción, o Amar pasou logo por 
unha entrevista do Wyoming, 
na que non contestou pergunta 
algunha, ainda que evidencia
ban graves contradicións ~o go
verno, mentres Miguel Angel 
Rodríguez, o secretário de co
municación, arremangábase tras 
da cámara. Antes de marchar 
Tanino e outro do grupo desa
botoaron e ensinaron as camise
tas, un levaba un Lenine estam
pado e o outro un debuxo do 
Aznar soldadiño que xa se em
pregou en campañas contra a 
mili e a PSS. Non sae moi ben 
parado o governo con este pro
grama. Á ministra de cultura té-

ANOSA TERRA 

ñena sufocada. Nunha da últi
mas, ao remate dunha procesi, n 
de dua horas na que portaba o 
pendón, Sérxio Pazo pergun
toulle e xa abia como e ch -
ma a película españ la que lle 
gostou e te ano, o mesmo que 
lle perguntaran na COPE hai 
algunhas semanas, e ainda non 
o sabia. 

Outros que tamén azoutan ao 
govemo son os do Canal+ co 
boneco que sacan todo o dias 
en Lo más plus, e compilado e
manalmente á tard e dos Sába
dos. Manteñen os c omporta
mentos do personaxe con fins 
partidistas, Felipe é sempre un 
listo, Anguita un iluminado, 
Amar un estúpido alelado pou
co convincente, e o resto do go
vemo uns mataos con mentali
dade de debuxo infantil. 

Asi que Telefónica c omprou 
Antena 3, T ele 5 recolleu mo ita 
audiéncia cun po u.co progra
mas mái progresi ta , mentre 
as outra ca-
deas non lles 
volt an a pe
lota mái alá 
do lixo d e 
Pep e N a v a
rro (A3) ou 
do pes tiño de 
Marido s e 
Mull e res 
(Domingo en 
TVEl) reme
do da Média 
laranxa que 
emitia Tele 5 
hai ben pou-
co. 

Cada televi
sión toma 
partido polos 
amigos dopa
trón e pola 
audiéncia. As 
veces son in-

Á ministra 
de cultura 
téñena 
sufocada. 
A remat 
dunha 
procesión na 
que portaba 
o pendón, 
Sérxi Paz 
perguntou lle 
se xa sabia 
como se 
chamaba a 
película 
española que 
lle gostou 

tereses in- este ano. 
compatíbeis : 
en Antena 3 
ainda non 
defenestraron 
ao Carrascal. O Telexornai de 
Tele 5 emite a Fraga en apuros 
para subir sete escalóns-do estra
do no mitin do Carballiño, e o 
apresentador resume a sua últi
mq. orac.ión "Asi que hai que 
arrincar todos os votos posíbeis 
porque o inferno esta cheo de 
boas intencións". • 

IAGO LUCA 
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M~MÓRIA DO 36 

A represiOn en N oia e Lousame 
Xerardo Agrofoxo realiza un dos traballos comarcais máis completos 
sobre o golpe militar e a resisténcia 

* X.E.A. 

Un taxi Ford recollía na porta 
do cárcere do Espíritu Santo a 
Xosé Romero Tubío, o Pom
beiro. Foi logo de que un trope
lo de falanxistas obrigara ao ce, 
lador a abrir as portas e enga
naron ao preso cunha suposta 
declaración ante o xuíz. Está, 
base a preparar o primeiro 
dunha ríe de asa inatos da 
Falanxe de Noia e Lou ame. 

arretaron con el cara ao on 
at ch gar p rto <l im teri de 

an Vicem de Noal. Alí botá
r n contra unha pare<lc agar
daron a chegada do verdadeiro 
verdugo . A pi to la dun fascista 
do Porto do Son foi a elexida 
para unha execucción que o de 
Noia non foron quen de facer. 
Me mo fuxiron e abandoaron 
n chan o cadavrc do Pombeiro. 

Descuberto o corpo polos veci
ño , a familia oterrouno nunha 
fo a en nome no proprio camp°' 
santo de Noal. Ate 1950 non 
poideron recuperar as cinzas. A 
súa viuva tran portou, nunha 
caixa na cabeza, os seu restos ate 
Lou ame. Quedou a familia mar
cada para empre e o chegado o 
1977 a lauda do Pombeiro come
zou a ter nome. O eu fillo menor 
tiña ace a unha e perarua: Un 
día alguén. contara o que lle fixeron 
ao naso pai. Un día leredes nun li
bro como mataron ao naso pai ..... 

F ron o dirixentes anarco indi
callstas quen artellaron a primeira 
resposta organizada á declaración 
do estado de guerra polas guami
cións militares df Santiago e Co
ruña. A chegada a Noia de Alfon
so Fandiño, secretario da Federa
ción Obr ra. de Compostela, para 
reclamar do alcalde republicano 
axuda coa· que facer frente aos 
golpistas desencadeou os aconte
cementos. · Mobilizados os minei
ros de San Finx concentráronse 
en Noia e o seu lider, o cenetist!l 
Enrique Femández, pon en orde · 
unha columna que en autobuses e 
camións requisados partiría na . 
axuda das autoridades leales: 

.., 
Expedición que marC'._aría fonda-

David Mariño Ramos, presidente do Sindicato mariñeiro da CNT de Portosin; Xosé Romero Tubio, o Pombeíro, presidente do Sin-
dicato Agrário e de Ofícios Vários de Cruido; e Xosé Loiño Loxo. · · 

mente a represión posterior e 
que, por outra parte, escasamen
te armada foi víctima da poten
cia militar dos golpistas. O in
tento dos mineiros de Noia e 
Lousame de facer frente en Co
ruña á insurreción armada signi
ficou a mor e en combate desi
gual de varias ducias deles e a 
captura e posterior condea a 
morte de significados militantes 
como Xeneroso Rivadulla Ma
llo, o Cachano. Xerardo Agrafo
xo recupera e reune no seu libro 
toda a documentación do conse
llo de gueria no que o Cachano 
foi condeado a ser pasado polas 
armas, nunha sentencia cumpri
da o 14 de Decembro de 1936. 
A familias do represaliados, fu
x idos e executados sufriron 
igualmente de persecucións. A 
me ma viuva do Cachano foi in
gr ada n cárcere na compaña 
d s seus fillo máis pequenos. 

O exped i ionari regre aron a 
terras do Barbanza c mo ben 
puid ron e cedo oubér n e per-

guid . O m nt pa ou a ero 
mellor r -fuxio para os máis sig
nificado . Antes aínda cubriron 
a retirada do lidere repubhca
n da zona c a voadura de pon-

tes e control das estradas ten
tando evitar unha rápida entra
da das forzas golpistas. en Noia. 

O bombardeo de Noia por un hi
droavión procedente da base de 
Marín foi decisivo para que os 
cargos públicos pertencentes aos 
partidos republicanos entederan 
o alcance· real da sublevación. A 
violenci~ desatada polos golpistas 
lévaos a tomar a decisión da fuxir 
e estabelecen medidas en tal sen
tido. Os bous de pesca Santa Eu
lalia e Santa Rosa son incautados 
aos seus proprietarios e neles em
barcan en Muros un grupo de ca
rabineiros leais, alcaldes e conce
lleiros republicanos e un fato de 
cenetistas de Ponte Nafonso. 

Mentras unha avanzada de arti
lleiros procedente de Santiago 
tomaba Noia, os fuxidos navega
ban cara augas do Cantábrico 
non in antes pasar momentos 
de tensión ao ser avistado polo 
Almirante Cervera. Simulando 
labore pesqueiras terán que fa
cer a travesía antes de chegar 
por fin, ao porto de Portugalete e 
alí er recibidos con entusia mo. 

Da diversa sorte de todos e_les 

da boa conta no seu libro Xe
rardo Agrafoxo quen recons
truiu a traxectoria dos fuxidos 
na frente de guerra, en postas 
de responsabilidade, nos cam
pos de concentración franceses 
e no exiho americano. . 

Mentras en tenas de Noia e 
Lousame as novas xerarquías ex
tendían a súa dinámica de repre
sión ensañándose nas familias 
dos fuxidos e nos sindicalistas 
mineirós de San Finx. Agrafoxo 
obtén na súa investigación datos 
concretos que implican a certas 
familias que señoreaban en tor
no ao Casino noiés, xl1nto o nu
cleo falanxista, nas responsabili
dades de crimes e maltratos. 

As multas e incautacións pasan 
ser moeda corrente. Homes e 
mulleres de parroquías, coñeci
das pola súa combatividade, fo
ron abrigados a realizar traballos 
forzados na contrucci6n de es
tradas e mesmo varias mozas fo
ron levadas ao cárcere con polo 
delito de chamarlles "putas" a 
unhas "señoritas" falanxistas. 
Síntomas claros da dureza e in
tensidade da represión que leva 
aos máis comprometidos a ento-

Aqui agardaban ao Pombeíro os falanxistas de Lousame e Noia, integrantes do "comando asasino". 

barse no monte, nas casas ou en 
calquer buraco do campo. 

No traballo de Agrafoxo dedí
canse vadas páxinas a dura aven
tura dalgún deles, caso de Luís 

- Filgueira, alcalde republicano de 
Lousame, agachado durante me
ses polos móntes do Confurco. 
Outros tonvertiron o seu acobi
Uamento nunha loita activa con
tra as novas autoridades. Parte 
dos máis avezados sindicalistas de 
San Finx organizaron nos montes 
campamentos que contaban coa 
axuda dos seus compañeiros nas 
minas e desde os que prepararon 
as primeiras accións armadas. A 
máis sonada delas foi o atraco ás 
ofic-inas de San Finx para roubar 
a nómina nunha actuación que 
foi qiticada polo proprio líder 
mineiro Enrique Femández, dis
conforme coa opción guerrilleira. 
Un.ha actividade liderada por ou
tro cen.etista, Ramón Rodríguez 
Varela, O Varela quen durante 
anos mantivo enfrentamentos 
coa Guarda Civil e que despois, 
fora xa do territorio do Confurco, -
tomou son.a co seu nome de gue
rra de O Curuxás e por ser un dos 
poucos guerrilleiros que nunca foi 
detido polas forzas de seguridade 
franquistas. 

No libro de Xerardo Agrafoxo 
denótase un especial interese 
por desentrañar as claves locais 
da represión ·e a .especial cruel
dade de casos como os de David 
Mariño, Xosé Laiño e O 
Cantina. 

Mariño, president'e do sindicato 
mariñeiro da CRG-CNT de 
Portosín·, foi fusilado no cimite
rio compostelano de Boisaca en 
octubro de 193 7. Xosé Laiño, 
tamén cenetista, foi torturado e 
morto por f?lanxistas e guardas 
civís en 1938. Unha morte que 
marcou á familia . Agrafoxo re
colle a testimuña"dunha das súas 
filla;: Fixéronme moito mal. Que-
dei analfabeta, Sen poder ir a esca
la. Esa foi a miña novela. Era un
ha ra.paza triste. Nunca me puiden 

·rir. Vivín asustada toda a miña 
mocidade. Era a filia do que mata
ran no Cereal . .. 

Ramón Maián, O Cantina , ca
mareiro en Noia, fora detido po
los falanxistas e acusado de por 
petardos na igrexa das Trinita
rias . Encarcerado en Santiago, 
meses despois fo¡ fusilad o tras 
ser condeado a morte nun con
sello de guerra. 

Pasados os ános, a súa nai andaba 
a pedir esmola para sobrevivir. A 
Cantina -canta Agrafoxo- nos 
derradeiros días da súa vida, deu
selle por esperar a un home -un 
falánxista no que simbolizaba o 
asasin'o do seu fillo- á saida do 
traballo e camiñaba detrás del 
polas rúas da vila, día tras día. A 
Cantina espetáballe só: ¡Buenos 
días señorito!+ 
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Crónica en viñetas de oito 8.lloS de procesión de mortos 
Laiovento reune os debuxos de Pepe Carreiro na prensa -~o títúl_o Fraga na Galiza 

*A. ESTÉVEZ 

Desde a sua chegada a Galiza, 
-c-Oíno un político poderoso e 
enérxico, até a sua fin na políti
ca, Pepe Carreiro retrata a ,Ma
nuel Fraga nas suas viñeta's de 
prensa que agora aparecen no 
volume antolóxico Fraga na 
Galiza de Laiovento. Reúnense 
e forman unha visión de con
xunto da pegada e do xeito de 
facer política de Fraga no país. 
Para o debuxante Pepe Carrei
ro, o personaxe que retrata 
simboliza ao autócrata, ao re
xional-católico e, sobre tocfu, a 
un preso da democrácia. Ta
mén Fraga significa atraso, obe
diéncia, estómagos agradecidos 
e a procesión que segue os seus 
pasos, ilustrada na portada co
ma unha compaña de mortos. 

A Memória /Jreve dunha vida pú
blica coa que Pepe Carreiro abre 
este libro e que apareceu en Can 
sen dono en 1989 descrebe unha 
traxectória até aquel momento 
coñecida e adiviña parte da que 
viria despois. Desde os seus tem
pos como secretário xeral do 
Ministério de Educación até o 
invento do neorrexionalismo 
pasando pola sua etapa de xefe 
da oposición. A sua defensa da 
idea de España e a sua declara
ción final: "O meu poeta prefe
rido é Pio Cabanillas" servíron
lle a Carreiro para retratar o 
acomodamen to ás circunstán
cias políticas do león de Vilalba. 

Can sen dono fo i dirixida na sua 
primeira etapa por Pepe Carrei
ro, que máis tarde fundaria o se
manário ')(o! a voz que para as 
bestas. Pero as viñetas políticas 
<leste autor, moitas delas adicadas 
ao fraguismo, apereceron. en A· 
Peneira, A Nasa Terra, Diario de 
Galicia, La Voz de Galicia, A trabe 
de ouro e El Mundo. Antes disto, 
a evolución de Pepe Carreiro co- . · 
mo caricaturista político, arranca" 
co Galo Camilo_ que ilustrou a 
deradeira etapa de El Pueblo Ga, 
llego e coa crítica da transición e 
a visión ácida e,premonitória da 
primeira Xunta de AP que deu 
ao prelo na última Hoja del Lunes 
de Vigo, asi como neutros vocei
ros políticos e xornais . Fóra do 
humor político, "ao que sempre 
me adiquei", o deburcmte é o res, 
ponsábel de moitos 'rraballos de 
ilustración e deseño no mundo 
editorial asi como de series tan 
exitosas como A Nasa História 
infanril ou A Nosa Natureza. 

Pero é no seu .traballo de humor 
para a prensa no que non deixa 

, títere sen crítica; esta ten ,que 
chegar ao cerne e non conver
terse nun mero xogo de palabras. 
Para este debuxante non hai que 
fctcer rir, senón pensar. E indo 
máis alá, desacougar, porque esa 
é a sensación que se ten ao ver 
a:s reaccións institucionais á 
morte da pescantina Rosa Diz, 
segundo Pepe Carreiro, ou ver 
ao locutor do telexomal dando 
noticias por maioria absoluta. O 
desacougo non está só relaciona
do coa persoa física de Fraga se
nón con quen o ro_dea, co seu 

xeito de gobernar e, tamén, coa 
sua estética. Asimilada por Pepe 
Carreiro, con trazo fino e rasgos 
elementais acada figuras recoñe-· 
cíbeis, adornadas cun brazalete 
no que unha gaivota resume a 
idea de totalitarismo, como a 
muller-tipo do PP ou o cense ... 

Diario de Galicia ( 18·11·93). 

El Mundo (14·1X·96). 

-lleiro d.e rasgos abutr~dos. 

Porque a transformación de Fra
ga, físic.a e políqca, está recolliéfa 
ao longo das vinetas. A chegada 
ao país como O León de Vilalb~, 
un personaxe inmenso ao que lle 
sobran .dotes de mando e malas 

El Mundo. Censurado. (Íase publicar o 6·1X·97). 

.man~iras foise convertido nun 
patrón desorientado entre as di
rectrices de Madrid e os movi:
mentos internos dos seus achega
dos. O Fraga que Carreiro retrata 
-desde 1988 até 1997 padece -a 
transformación: primeiro é coma 
0 león cabreado, desde 1993 até · 

1996 xa só conserva a expresión 
contrariada e nos dous últimos 
anos o presidente da Xunta xa 
non é máis que esquelete páli
do e sen carne que se confía á 
despensa eleitoral galega. Pepe 
Carreiro representouno nunha 
viñeta: un Fraga no chan, cadá
ver, sendo mutilado ·polos abu
rres do PP. Consegue o desacou
go de novo e tamén a censura, xa 
que a viñeta tiña que sair publi
cada segundo o previsto o dia 6 
de Setembro en El Mundo de Ga
licia, periódico no que viña coña, 
borando desde había máis de un 
ano. Non se publicou; no dia se
guinte a viñeta que puideron ver 
os leitores tiña o me mo e quema 
pero os abutres foran ub tituído 
por homes e mulleres cos brazale
tes populares. Esta ferida de gue
rra úma e a outra anteriorc do 
autor, como foi, por exemplo, o 
intento de censura da ua cola
boración diária nas páxinas de La 
Voz de Gaicia , ao que Carreiro 
reaccionou abandoando o diário. 

Un período 
en branca e negro 
Non é que Pepe Carreiro teña 
unha teima única contra Fraga 
pero nas ua viñetas debuxa o 
seu mandato como un período 
cheo de sombras, mesquindades, 
inventos políticos de convenién
cia, atraso, caciqui mq, momifi
cación e folclorismo. A beira do 
patrón Fraga, aparecen outro 
personaxes relevantes nesta era 
"nefasta"para o autor: o consellei
ro Cuíña, menor en estatura pero 
sempre axexando e argallando 
falcatruadas, un Oiz Guede retra
tado como un marine do exérci
to, un Raxoi calado que non du, 
bida en vestirse de gaiteiro para 
camuflarse coa paisaxe, e un Az, 
nar e unha Ana Botella que visi
tan Galiza traendo con eles o seu 
canon estético como e visitasen 
un mu eu de antigu dad s. 1 to " ' 
todo o que rodea a Fraga e que e -
tá acabando co país". 

No capítulo titulado Un Canto a 
Galicia, aparece definido outro 
personaxe chave desta ra: o 
conselleiro de comunicación 
Xesus Pérez Varela. Pepe Carrei
ro coñece a crise do xomalismo, 
agudizada nos últimos anos pola 
presión do poder político e pola 
concesión de axudas económi- . 
cas da Xunta á cambio de favo
res. O debuxante coñece a cen
sura através do telefóno e cria 
un personaxe pequeno en esta
tura, garda, ciruxano e chofer da 
imaxe do patrón, deseñador do 
subministro de información úni
ca aos méios e responsábel da 
máxima O poder á imaxinación. 

A crónica de Pepe Carreiro ten 
máis de aceda e desacougante 
que de humorística; o riso xurde 
do escepticismo e das sinistras fi
guras que governan o país nun 
réxime que as liñas do debuxan
te definen como totalitário. A 
pluma de Pepe Carreiro, que 
nasceu en Vigo en 1954, non é 
como a que el criou para os xor- , 
nalistas da Galiza: esa que ten un 
paraugas para non mellarse.+ , 

.J 

J 



ANOSA TERRA 9 DE OUTUBRO DE 1997 • Nº 799 27 

A limpeza étnica dos moriscos 
Encon.tros e desencontros de casteláns e árábes 

9* M. VEIGA 

O ruido qbe causa actualmente a 
anatemización do nacionalismo e_ 
o seu xa consustancial conceito 
de "limpeza étnica" cóntribue a 
facer esquecer, paradoxicamente, 
algunhas das rnáis execrábeis on, 
das de racismo coñecidas na his, 
tória. Sexa a do réxime nazi, a 
dos colonos ingleses nos Estados 
Unidos ou a dos españois en 
América (moi ben rec eada, sen 
embargo, esta última por Sánchez 
Ferlosio). O pasado mes de Marzo 
a edición francesa do mensual Le 
Monde Diplomatique publicaba un 
artigo d historiador Rodrigo de 
Zayas baixo o título de A expui, 
sión dos moriscos de España, ao 
que se engadia o epígrafe seguin, 
te: "En 1609, primeiro caso mo, 
derno de purificación étnica". za, 
yas lembra que o afán por estabe, 
lecer unha "comunidade horno, 
xénea" tivo o seu modelo moder, 
no nas persecucións racistas esta, 
belecidas por España contra os 
moriscos. Estes eran, segundo a 
Enciclopedia Universal, "os mudé, 
xares que se fixeron cristiáns, 
rnáis de nome que de corazón". 

Como se pode observar, desde a 
conquista do último recluto árabe 
até a expulsión dos moriscos pasa, 
ron máis de cen anos. No entanto 
os árabes que quedaron na penín, 
sula, ainda sen poder político ex, 
preso, conservaron os seus costu, 
mes culinários, modos de vestir e 

,., 

inclusive a sua fala, e árabe, moi 
extendida, por exemplo," por Ara, 
gón, Valencia, etc. No sucesivo, 
lembra Zayas, toda persoa que 
desexase obter un posto remune, 
rado en España debia demostrar 
que non tivera nengun mernbro 
xudeo ou musulmán na sua fa, 
mília, cando menos nas catro 
xeneracións anteriores. Esta 
abriga non foi formalmente de, 
rogada até 1865. A influéncia 
<leste desprezo racista transmi, 
tiuse por exernplo á lingoaxe, 
através do alcurne "marrano", 
dedicado especialmente aos rno~ 
riscos e xudeos. 

Antes da expulsión, os decretos 
reais contra os moriscos foron 
sucedéndose, desde os Reis Ca, 
tólicos, a Carlos l, pasando por 
Felipe II e, xa por último, Feli, 
pe III, baixo cuxo mandato ten 
lugar a expulsión definitiva. A 
resposta dos moriscos abalou 
desde a aceitación da relixión e 
do modo de vida que se lles 
queria impoñer, ainda que sem, 
pre foron acusados de non crer 
firmemente no cristianismo e 
de manter o culto a Mahoma 
no interior dos seus fogares, até 
rebelións violentas como a das 
Alpujarras. Castela respondeu 
con todas as escalas posíbeis da 
represión, desde o intento de in, 
fluéncia pedagóxica sobre eles, 
levada a cabo ante todo pola 
lgrexa, até a deportación a outros 
reinos da península, onde habita, 

ron bairros denominados more, 
rias, ou a criación de bandas de 
mercenários que baixo a motiva, · 
é:ión inicial de perseguir delin, 
cuentes acababan por reprimir 
aos moriscos en xeral. 

Ainda que, corno en todo proce: 
so de represión, esta non era 
sempre igual de intensa, nen lo, 
graba serri.pre o seu· resultado, ·de 
feito · ao monarca nort lle quedou 
máis ·remédio que utilizar cada 

· ".ez ~ét?dos 1úfü · expeditiv~s. 

O duque de lerma, encarregado de levar á práti· 
ca a expulsión. 

Zayas estima que a expulsión 
dos moriscos é unha das causas 
do declínio posterior da tienír{, 
sula. A expulsión, en dirección 
ao Norte de África de médio 
milló~ de cidadáns, especialis, 
tas nos ofícios máis valiosos da 
época, deixou a Cast-ela (que 
contaba daquela cuns oito mi, 
llóns de habitantes) semipara, 
lisada, con moitas terras a er, 
mo e cos principais sistemas de 
regadío abandonados. Non pa, 
rece con todo que a expulsión 
dos moriscos poida considerar, 
se exaustiva. Amplas zona da 
península-e ben 'de cidades 
lembran a preséncia mudexar, 
desde Múrcia a Valencia ou 
Aragón, desde Toledo a Ma, 
drid. Só Galiza e as suas áreas 
limítrofes permaneceron alleas 
á influéncia árabe. 

A coroa de Castela fixo especial 
fincapé en obrigalos a aprender 
castelán, proibindo os nomes 
próprios en árabe e mesmo os so, 
brenomes das persoas con reso, 
náncia mora. Proibiase, expresa, 
mente escreber ou ler en público, 
e mesmo en secreto, en arábigo. 

OPtNIÓN 

Non é de menosprezar o coñe, 
cimento desta época, así como do 
peso da cultura árabe na España 
·actual, se o que se pretende é un, 
ha comprensión cabal cliso que a 
veces mistificadoramente, e sobre 
todo a cargo de historiadores e fi, 
lósofos españois, se definiu como 
"ser" ou "esénci_a profunda" dun 

país. Acontecimentos p~esentes, 
corno a barreira frente aos árabes
que se trata de inst:alar qo Estrei, 
to, teñen que ver con esa his_tória 
non tan lonxan9-. Pedro Martínez 
Montá.,;.ez, · grande especialista en 

· temas árabes, escrebia en 1974, 
no diário Informaciones, que 

· cómpre evaluar os libros escolares 
de ensino médio e analisar "a di, 
mensión e tra:tamento que neles 
se dá de algo moi noso: a total e 
magna história do Andalus". A 
Enciclopedia Universal, antes men, 
donada, xustifica a expulsión dos 
moriscos amparándose na "unida, -
de de raza, unidade social, arelada 
por todos". Ainda que estas refe, 
· réncias correspondan ao pasado 
réxime de ditadura, que se distin, 
guia pola sua exacerbada mitifica, 
ción (e falsificación) do español, 
as cousas non parecen ter cam, 
biado totalmente. Por iso non é 
de extranar que Juan Goitisolo 
reclamase ainda o pasado 16 de 
AgDsto, no diário El .País, "o in, 
fluxo da cultura árabe no canon 
castelán do Medievo" que fora 
expulsado como "algo molesto e 
inconveniente". Goitisolo xulga 
que a denominación de mudexar 
está chamada a abrirse paso como 
a única axeitada e capaz de facer, 

~ lle xustiza a grande par~e da cul, 
tura que xermola et} España a 
partir de Alfonso X. E dicer, en, 
gadimos pola nósa parte, a partir 
do rei ql!e marca o declive do rei, 
no da Gallaecia na península e a. 
afirmación de Castela. + 

A VOLTAS CO IDIOMA (e 111) 

CONTRA A 'CHOIVA ÁCIDA' 
POR MELLORARMOS O USO DO IDIOMA 

Utilizam a imaxe dun d fenómenos conta, 
minantes máis lesivos para o ecosistema, par a 
econ mía e para o desenvolvimento integral 
donoso país. A tese do doutor Ramón Varela 
demo trou no eu dia a relación causa,efeito 
entre as emanacións tóxicas do complexo En, 
desa, nas Pontes de García Rodrfguez, e o es, 
morecirnento e morte, por choiva ácida, de 
moitas árbores e plantas, mesmo de lugares 
distantes (a contaminación é "democrática", 
actua a xeito de paraugas), alén dos danos di, 
rectos na saúde humana. Pois ben, a presión 
do español sobre o galego, o seu carácter inva, 
sivo e contaminante, deixa a árbore con vida, 
mais fortemente <lanada nas suas follas, unha 
vida baixo mínimos e con partes visibelmente 
necrosadas. Hai ainda bon galega conservado 
en quen o posuiu como língua inicial e man, 
tén estruturas fonéticas e morfosintácticas en 
bon estado, por moito que a contaminación 
léxica (a máis super:ficial) delate, por toda a 
parte, a· agresión do español. Este galego, que. 
seria a' base perfeita para unha política de res, 
tauración, mantén fundamentalmente o seu 
vigor nos usos primários, na socialidade non 
condicionada, nas interaccións espontáneas 
onde non causa problema a lealdade ao idio, 
ma e, portanto, o seu mantimento ... e está 
fundamentalmente ausente do discurso públi, 
co, xa de seu anémico, en galego. Ternos, dou, , 
tra banda, o segmento de galego,falantes 
conscientes, en quen cabía esperar, quer por 
au.to,estímulo, quer por aprendizado delibera, 
<lamente procurado, unha· boa calidade no 
exercício lingüístico; calidade que seria un 
magnífico espello,imán para ir fixando usos 

M" PILAR 
GARCIA NEGRO 

Rrque 
"arreglar" non 

"competirá" con 
'-'arranxar", 
"arrumar", 

"governar" ou 
"aquelar"? 

correctos, usos xenuínos. Coido que non é asi, 
que non está ese grupo ,non estamos, á altura· 
das circunstáncias. Botemos conta de cantas 
veces usamos os infinitivos persoais, de cantas 
veces respeitamos o xénero correcto dos no, 
mes, de como, insensibelmente,. impercepti, 
belmente, irnos acomodando o naso galego a 
formas comuns co español, desaparecendo po, 
lo camiño moita da nosa semántica particular 
e as suas correspondéncias léxicas. Permitan, 
me alguns exemplos só. ¿Non é cerco que uti, 
lizamos "novo" e "vello" no significado comun 
co español, mais non para marcar idade: "O 
máis vello dos irmáns", "a filla máis nova"? 
Para acabar de arredondar, tamén se di "máis 
maior" ( ?) e acabaremos dicendo "máis pior" ... 
"Estímo,llo moito" xa non ten nada a facer fa, -
ce ao uso exclusivo, e excluinte, de "agrade, 
cer". "Moito me amarga ir aló", xa non com, 
pite con "non me apetece". "Derramar" utili, 

_ za~se por "verter'~ e .non, co significado que ta, 
mén posui; de "estragar,se", "botar,se a per, 
der". Se é esperábel que a expresión "casou 
para tal lugar" vaia desaparec·endo, ao se ter 
modificado· grandemente tanto o .conceito de 

. "casa" corno o próprió "mercado" ou contrato 
matrimonial, non o é que naufraguen_ expre, 
sións como "vai calor", "vai frío'~ ou "hai nove 
dias que ... " e non "fai..." ¿Por que "arreglar" 
non "competirá" con "arranxar", "arrumar", _ 
"governar" ou "aquelar"? ¿Por que sempre 
"dar,se conta" ou "onde" e non "decatar,se" 
ou "u,lo, u,la", etc.?¿Por que "estou en débeda 
con" e non "debo,lle o favor"? ¿Po.r que un 
"pouquiño" e non "un anaco", "un bocado", 
"un pedazo", "unha míga", "unh-ª" miguiña" ... 

segundo o contexto e a ocasión? ·¿Por que "en, 
tre dia e noite" e non "no lustofusco"? 

Face a esta poda continuada, que deixa exángüe 
a árbore, aclimatan,se á perfeición millenta usos 
denotativos e expresivos do español (se son do 
ramo falocrático, tanto mellar ... ) ¿Non seria ben 
perguntarmo,nos pola mellara do uso esperábel 
após quince, dezaseis anos de ensino da língua 
galega como matéria obrigatória? A lexión de 
escritoras e escritores novas que afortunadarnen, 
te vivifican a lite.ratura galega ¿non terian nada 
que aprender dos galego,falanres de cerra idade 
e mais dos seus colegas an~epasados, os escritores 

.cl~sicos? As e os preocupados, biográfica, moral 
e/ou politicamente, polo uso do galega e pola 

·sua mellora non poderian ,poderíamos, animar 
un chisco esta necesária revitalización? ¿Os im, 
positores ou fieis devotos da forma gráfica de so, 
lucións ríxidas non se decatan do forzadas que 
resultan leituras como a destas frases: "Sabiámo, 
lo trabucados que andaban, ·e como conociámo, 
lo que pasaba en Galicia ... ", que levan, na reali, 
dade ·oral, a up.ha sorte de "galego,andaluz"? 
"Todas as da lei", "todos o fan", onde se enfatiza 
precisamente o cuantificador ¿como se van con, 
verterá "ortopédia" gráfica? 

Na nosa man ,apesar de tantos e tan espalladG>s 
emisores de imposición do español, está de, 
fendermo,nos con algo máis de "arruallo", res, 
taurarmos un idioma non tatexante, non irriita, 
tivo, con máis saiva e máis vigor int.emo, signo 
de identificación ineqúívoco', respeitoso co Pª' 
sado e aspirante a un .outro futuro, máis noso, 
máis libre, menos tr~palleiro. + 

---·-· -·. - - - - - ---·- - - --- . - -.. -.......... ·- - . 
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Hai que traba.llar, de dia e de noite 
Aos postres do último xantar 
dos poetas que concurriron ao 1 
Congreso deles, cel-ebrado en 
Vilagarcía ledo de nervios, e 
despois de que Gonzalo Bouza
Brey e Mam\el María louvaran 
sen desenrolo ·e sinalaran a meta 
lírica do porvir, aventuréime a 
ler os. versos de Iglesia Alvariño 
pra min máis incitantes e suxeri
dores. Os que empezan decindo: 

Lumbriga o dia. 
Hai que trabal/ar. 

Non son, claro está, os mella
res de Aquilino, noso mag
no poeta clásico, dominador 

de todos os arcanos do ritmo. 
Pois a versificación, a rima de 
Hai que traballar non pode ser 
máis sinxela e demótica; consti
tuida por unha reiteirada serie 
de infinitivos da primeira con
xugación que semellan compos
tos por un auténtico e venturei
ro poeta do pobo; cordaneiro ou 
zarralleiro, cecáis, de profesión. 

Xa hai once anos, cando finaba 
Borobó unha lectura, repetida 
máis dunha vez naq4el 1986, 
no que se consagrou a Aquilino 
Iglesia o Dia das Letras Galegas, 
xa decia: 

"Podía acimar esta lectura con al
gunhas clisas creacións de Iglesia 
Alvariño de nidia, alquitarada 
calidade, mais, prefiro finar con 
seus versos mais sinxelos, que son 
pra rn in un acicate, coma un fe
rrete constante pra acción. A mi-

ña acción que me queda é escri
bir e iso o fago sin acougo. Pero 
vos, os demáis galegas, podedes 
facer moitas máis causas, as cau
sas que necesita a nosa T erra, si 
segui.des o luminoso e inspirado 
consello de Aquilino". 

E recitéi os mesrr:os ve~sos 
_ que lles lin aos nosos poe

tas, o outro sábado, no ho
tel de Godos. E ainda que di
xen, con moita calor (g facia, 
verdadeiramente) aquelo de ... 

Bule a gaita na festa 
e· o.s pes piden bailar. 
Pero hai que trabal/ar. 

... apreciéi un marmexo de in
conformidad e ca incitación de 
Alvariño; especialmente entre os 
poetas mais veteranos, adii;::tos ao 
dolce far miente. E quisen expli
carlles que cabia traballar pola 
T erra, e pola Humao.idade, sin 
ter por eso que fuxir do lecer cre
ativo. Pois hai tempo pra togo,
estando xubilado, ou parado ... 

i eu nunca deíxei de disfru
ar, ou de padecer daquela 
oca, que traslucía a miudo 

nos vellos anacos de Borobó. Da 
doca, ou riu.galla," ou preguiza, 
nas que se traduce en galega a 
pereza dos españoles. De áhi que 
encol da ,miña mesa de traballo, 
anque sexa un contrasentido, 
sempre teño, ao carón do poema 
de Aquilino, un exemplar do 
Elogio de la pereza, de Pablo La
fargue, na edición castelán. 

Sabido é que. Lafargue, o xenro 
de Carlos Marx , foi o introduc
tor do marxismo en España. 
Non vou a aproveitar a empasta 
pra soltar eiqui canto levo escri
to a propósito das azarosas xor
nadas españolas do matrimonio 
Lafargue (ela, Láura Marx), e 
súa actuación dentro da Federa
ción Ibérica da I Internacional. 
Non, porque enchería un nú
mero enteiro de A Nasa Terra. 

Limitaréime a consignar que 
· Lafargue louvaba a nug?-~la 

no séu célebre libro, contra
poñéndoa ao traballo escravo 
dos proletarios do século XIX, 
con xomadas de doce ou catorce 
horas en arrepiantes condicións. 
E moitisimos daqueles obreiros 
eran rapaciños de dez ou once 
anos, que morrían de fame e de 
fatiga ao pé das máquinas. ¡Vai
tes Revolución Industrial! 

Afortunadamente, e gracias aos 
esforzos dos homes e mulleres 
da 1, da 11, da IIl e inda da IV 
lntemaciohal, a situación so
cial, as condicións laboráis 
cambiaron ~un ha barbaridade, 
pra mil1or; tanto ou máis que· as 
ciencias. Agora, a cuestión _non 
está en traballar dia e ·noite, co
ma un mulo, senón en non ter 
que facer, en non encontrar tra
ballo, ou-en :non saber que facer 
do tempo disponible. 

Millóns d~ parados, cobra~
do ou non o subsidio do 
paro, millóns de xubila-

dos percibindo puntualmente a 
sua pequena pensión, non te
ñen outro entretemento que 
ver partidos de fútbol, a todas . 
horas, pola T elevisic?n; nin ou
tra preocupación aparente que 
discutir as cifras astronómicas 
dos traspasos dos futbolist_as . 
Da noxo observar un pais ' en
teiro, nosa Galicia, sumida ne
sa inopia mental; nesa .seudo 
ocupación deportiva. 

Pois xa é "tempo de dar o pei
to" -como aguilloaba Vicente 
Risco. nos seus dias das Irman
dades da fala-; xa e tempo de 
deixarse de parvadas, e de em
plear o tempo libre en aficións 
máis nobles .e serias. Por exem
plo, cooperando nalgunha de
sas ONG ... ou escribindo fer
mosos versos, compoñendo be
lrdas cancións ... 

Tal cousa era o que eu queria 
· recalcar aos poetas, madu

ros e novas, do 70, do 80, 
do 90, cando lles endosaba os 
versos de Aquilino ... 

Ferve o gozo nos ollos. 
¡Que alegría ruar! 
pero hai que trabal/ar. 

E foi pra min, o rnaior gozo, es
coitar logo ao poeta mozo Rafa 
Villar, no momento de recibir o 
Premio Cámaros Verdes, que 

_ efectivamente hay que trabal/ar, 
coma xa cantaba Aquilino, en 
De dia a dia. ¡De dia e de noi
te!., digo eu. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

Pinturas_ de devoto agradecemento 
Os cadros de exvotos con que se 
adornan os santuarios milagrei- · 
ros, son verdadeiras explosións 
da emoción da fe, pero tamén un 
testemuño da vida, onde as figu
ras dos oferentes, representados 
no mesmo intre no que acontece 
o milagre, se acompañan cun pe
queno texto explicativo para tes
tificar o que se considera corno 
un favor da divinidade. _· ~ 

historias narradas neses ca
ros; motivados pola gratitu
e, son verdadeiras traxedias 

con final feliz, nas que, máis que 
os milagres dos santos, é de esti
mar a convicción dos devotos, in
capaces de comprender que algo 

suceda porque si, por· casu_alidade, 
por boa sorte ou polo máis ou me
nos errado diagnóstico dun médi- . 
co, senón que todo acontece pola 
benfactora intei-Vención dalgunha 
gloriosa santidade. 

Como exemplo, nun que 
hai no santuario de Pasto~ 
riza, que celebra a sua fes

ta durante todos os Domingos 
d~ste mes de Outubro, represén
tase nun dos ángulos superiores 
á Virxe envolta nunha aureola, 
e debaixo a escena do tráxico 
incidente · acontecido no ano 
1688, cando sobre unha dorna 
na que :ian dous homes e unlí.a 
muller, desde Sada a Pontedeu
me, unha onda arrancou da bar
ca á muller e guindouna ao fon
do mar; pero esta, véndase per
dida, invocou a Nasa Señora e 
entón, outra onda, ergueuna das 
profundidades e púxoa a carón 
da barca, para que fose rescatada 
e posta a salvo polos seus com-

. pañeiros: E ·por tal feito, agrade- . 
cicla, mandoJ.J facer o cadro e le
voullo á Virxe como oferenda. 

Pero é que ademais, por este ca
dro en concreto, descúbresenos 
que nesa época o traxecto entre 
Sada e Pontedeume facíase por 
mar, e que nas Mariñas coruñe-

sas había 'domas, seguramente 
como as que hoxe se conservan 
na ría de Aro'usa. 

Nos cadros de exvotos que ador
nan o santuario da Virxe de Pas
toriza, cóntanse outras historias, 
de naufráxios, como o xa citado, 
alumbramentos difíciles, como o 
sufrido o 28 de Agos~o de 1 724 
por Andrea de Montenegro, a 
quen despois de dar a luz vtñé
ronlle '~13 accidentes mortai.s", 
dos que se salvou tras invocar a 

. protección da Santa de Pastoriza, 
ou a_hist.0rfa do neno da Coruña 
afogado .. m~µha pañeira en 1852, 
e que a nai ªº recibir o carpo 
inerte invocou á Virxe con tanta 
dor, que esta, compadecida revi
viuno, ou a daquel pesco que foi 
apresado polos mauros cerca de 
bens en 1640, e invocando o' fa
vor da Nosa Señora, os seus se
cuestradores "transtomáronse" e 
deixárono libre. T amén a desgra
cia que ela remediou cando un 
mozo caído entre o eixo do carro 
quedou enganchado polo pesco
zo, e por invocar á Virxe esta de
tivo ás vacas e deu tempo a que 
outros veciños viñesen a salvalo. 

0on, en fin, historias inxe
nuas e emotivas, cheas de 
sentimento e moita fe ce-

ga, pintadas maioritariarnente 
nos séculas XVII e XVIII, pero 
xa se facían en plena ldade Me
dia; como os gregos e romal)OS 
que por costume herdada dos · 
seus antepasados, tamén repre
sentaban en pinturas e mosai
cos e relevos os favores que lle 
agradecían aos seus deuses. 

A pena é que estas emotivas 
·obras, a maioría de autores anó
nimps, ql!e nos descobren1 por 
exemplo, que habia . un porto 
nos rochedos de Bens, estanse 
perdendo nas humidades das 
sancristías. 

&ría marabilloso que cada_ 
antu~rio puidese recoller 

nun hbro ·todos os seus ca
dros ben fotografados; pero ás 
veces a usura dalgúns sancris
táns que cando non ven posibi
lidade de sacarlle rendabilidade 
póñenlle trabas ao labor, ou a de 
cregos celosos que non permiten 
que esas marabillas se estendan 
fóra dos muros do templo, impi
den que disfrutemos de historias 
tan dignas como.os "milagros de 
Nuestra Señora" de Gonzalo de 
Berceo ou as "Cantigas de Santa 
Maria" de don Alfonso X o Sa
bio. Iso si, pintadas e narradas 
con letra moi clariña. + 

ANOSA TERRA 

Chus Pato 
'N ecesí tanse 
inicia ti vas 
·que acheguen 
a nasa poes1a 
ao grande público' 

Estou lendo Humidosas de Enma 
Couceiro e Afasia de Xavier Cordal. 

Que libros recomenda ler? 

Recomendo Da Guenizah de Belén 
Ce-liu, que é unha obra que ainda 
non está nas librarías pero que se 
vai publicar en breve na colección 
Narrativa de Espiral Maior eldeolo
xias de Paco Sampedro, publicado 
na editorial Xerais. 

Cal é a sua valoración do Con, 
greso de Poesia que se celebrou 
recentemente en Vilagarcia? 

É moi importante que se faga un 
Congreso de Poesia desta magnitu, 
de e coincidindo ademais co ani
versário da publicación de Cámaros 
Verdes. Iniciativas como estas per
miten a posta en contacto das dife
rentes xeracións de poetas e axu
dan a dar a coñecer a maravillosa 
poesía que ternos. A poesia sempre 
estivo moi ligada ao noso rexurdi
mento como povo, como nación e 
compre estabelecer fórmulas para 
que a sociedade, o grande público, 
coñeza a sua universalidade e im
portáncia corn feíto clave, p r 
exemplo, para a no a língua. Pr ci
samente a publicación de Cómaro 
Verdes na posguerra demo tra unha 
vez máis que é a poe ia a qu abr 
o terríbel siléncio. 

A chata que lle vexo ao Congre o 
é que .analizando o listado de po
nentes advírtese un déficit de mu
lleres lamentábel. Dos debates que 
alí se de ron non podo . facer unha 
valoración polo miudo porq11e ne
sas datas estaba fóra do país e non 
puiden asistir. 

Como ensinante é·. partidária de 
recomertdarlle libros aos nenos 1 

ou pensa que é máis interesante 
deixar que sexan eles mesmos os 
que descubran as Qbras? 

Ainda que non son profesora de li
teratura penso que é importante que 
se lles recomenden determinadas 
leituras que permita que os alumnos 

· de médias saian dos bacherelatos e 
das formacións profesionais coñe: 
cendo aos nosos autGres clásicos.• 

Poeta. Ourense (1955). 

Obras destacadas: Urania (1991) , Heloisa 
(1994), Nlnive (1996), A ponte das poldras 
(1996). 
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Director e 
actores na 

presentación 
en Lalin de 

A leida 
lronteira, 
unha das 
Atas que 

van pasar 
na Casa da 
Cultura de 
BUEU este 

mes. 

01 Zenrar 
tocan o 

Venres 17 
na CORUÑA. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • · 

O Trinque 
História Xera.I de Galici.a 
"Hoxe sabemds canta trascen~ 
déncia tivo a história na cons
trución dos estados-nación",· 
escrebeu hai potico Ramón 
Villares. A História Xeral de 
Galicia que ven de editar A 

Nasa Terra destaca tanto polo 
seu soporte (cor, volume úni
co e moi completo, mapas, 
textos orixinais) como pola 
sua narración fl~ida, lúcida e 
anovadora.+ 
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Bue u 
•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 

Até o 30 de Outubro chega 
o ciclo de fitas galegas que 
pasan na Casa da Cultura . 
Cada sesión comeza cun 
curto e remata cunha lon
gamerraxe. O Martes 14 pa
san Viuva Górnez e Sempre 
Xonxa, o Xoves 16 A vin
ganza de Hall 200 e Dame 
Lume, o Martes 21 O De
sexo e O baile das ánimas, 
o Xoves 23 O caso das gali
ñas a{orcadas e Marines de 
carnaval, o Martes 28 O 
Matachín e A lei da fron
teira, e o Xoves JO O cami
ño das estrelas e Irwi.síbeís. 
Os pases comezan ás 20 h. e 
a entrada é de balde. 

•MÚSICA 

N.A.R.C.O 

Rock de evilla, o Domin
go 12 a parrir das 8,30 da 
tarde no Aturnxo. 

A Coruña 
•MÚSICA 

RAGNA ROCK 

O Venres l 7 na Beiramar 
da Coruña, tocan lenzar e 
Túzaros. 

O grupa de teatro 
na rua Os 

Quinquilláns 
tamén participan 

na animación das 
festas do San 

Froilán en LUGO. 

• EXPOSICIÓNS 

SPECULUM HUMANAE 
VITAE 

Primeira produción própria 
do Museu de Belas Artes 
que abriu Speculum humanae 
vit.ae : a imaxe da marte nos 
inícios da Europa moderna. 
Esaururada ao redor do tapiz 
do século XVII Speculum 
Humanae Vitae, cedido en 
1969, que recolle a cenogra
fia mortuória católica claque! 
tempo divídese en seis sec
cións: iconografia da marte, 
fe, vanitas, emblemática, 
exequias reais e santos peni
tentes, que xuntan pinrura, 
esculrura, libros ilustrados e 
estampas gravadas da época. 
Destaca a Vanitas de Anto
nio de Pereda, que se exp8n 
por vez primeira no Estado; 
carro gravados de Alberto 
Durero; o Santo Xerome Pe
nitente de José Ribera; ou a 
talla sobre A marre da cate
dral vella de Salamanca, ade
mais de outras pezas de mu
seus españois e italianos. A 
masera abre até o·30 de No
vembro e vai acompañada 
por un ciclo de conferéncias 

bre i onografia, arte, liter
tura e música. 

RICHARD TERRÉ 

Fotografia , até o dia 10 de 
Outubro na Casa da Cultu
ra Salvador de Maradiaga . 

Lug_o_~_ 
•TEATRO 

Os QuINQUILLÁNS 

Van representar O parasol 
laranxa, dentro das festas 
do San Froilan, o Domingo 
12 a partir das 19 horas na 
Praza Maipr. 

• EXPOSICIÓNS 

LUGO, 1950~1959 

Segunda entrega da mostra 
fotográfica A cid.acle e as xen
tes, ,cunha escolma de obras 
dos anos 50 que fixo José 
Luís Vega, e que se recolle 
nun catálogo editado para a 
ocasión. Pódese visitar até 
finais de Novembro no Ar~. 
quivo Históiico Provincial. 

'SOROLLA, 
PEQUENO FORMATO 

O Museu Provincial acolle 
unha mostra de apontes, 
debuxos e cadr-iños, · que 
van da abstracción ao fi, 
gurativo, da carpeta per
soal do pintor realista va
lenciano Joaquin Sorolla. 

Até o 12 de Outubro. 

lL LUNGO .CAMMINO 
DELL'ARTE 

A galeria Sargadelos expón 
19 láminas que pintaron tre
ce artistas da Nuova Accade
mia di BeUe Arti de Milano. 
As estampas atenden ás pre
zadas cérámicas de Sargade
los, motivo central da mos
tra colectiva que dirixiu o 
mestre Angelo Colella. 

•MÚSICA 

FESTIVAL 
TRADICIONAL 

·O Domingo 12 é o Domin
go das Mozas, f:on actua
cións musicais palas ruas 
da cidade xa a partir das 
11,30 da mañá. 

Muxia 
• EXPOSICIÓNS 

As CORES DO VENTO 

En salas municipais pódese 
visitar unha mostra de gra
vados de 28 ilustradores ga
legas, entre eles Miguelan
xo Prado, Tókio ou Xa
quin Marin. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

ÁNGEL COMESAÑA 

Mostra as suas esculturas, 
durante Outubro ~ Novem
bro, no espácio alternativo 
do Quinteiro en Bora. Orga
niza a Asociación Ínsua. 

Pó.voa do C. 
•TEATRO 

ÜCANTANTEE 
A MULLERES 

O Venres 10 ás 9 da noite 
na Asociación de Veciños 
Camifio Ancho, co grupo 
Migallas. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

BANDA DESEÑADA 

As Xornadas de Banda De
señada oferecen os orixi
nais do álbum Como perros! 
de Frances Capdevila Max, 
que 'expoñen no Museu 
Municipal. Tamén expoñen 
as séries de August Tha
rrats Tha en El Jueves, e 
unha retrospectiva de 'Xa· 
quin Marin: Vintecinco 
anos_ máis un coas suas his
tórias de esmagados e ou
tros debuxos. As Xornadas 
rematan odia 11. 

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 d,eseños sobre papel 
de 12 artistas, entre eles 
cinco galegas: Tono Car
bajo, Maria Xosé Díaz, 

Car:,teleira 
"trfJr A COR DAS NUBES. Unha muller 

· que queren botar da sua casa, un ne.no 
,.bósnio e outro madrileño abandonado, un~alixo 
de droga e un vello mariñeiro. Filme de Mário 
Camu.s no que <lemostra o seu ofício. -

IJJif'. LOLITA A lembranza i~b~rrábef dun 
amor dá infáncia leva a un: home madmo 

a enornárarse dunha rapaza de c;:atorce anos. Je
remy Irons interpreta este filme, segU,rtda veí:-
sión da famosa novela de Navo~ov. · 

IJJif'. COP LAND (Poli'lá,ndia). Os policías 
de Nova Iorque fanse cun bairro para vi

vir só eles, sen medo á delincuéncia, pero descú
bre?e que pactaron coa máfia. ,Interpretes: Sil
vestre Stallone, Hervey Keitel, Robert de Niro. 

~ MARTIN (HACHE). ó arxentino 
Adolfo Aristitain volvese a poñer a cabe~. 

za das fitas de calidade na carteleira. Pélícúla, 
protagonizado polo sempre cautivador Federico. 
Luppi, con diálogos enriquecedores e unha tra
ma case teatral. Magníficas ,tamén as intérpreta; 
cións de Eusébio Poncela e Cedlia Rot:h. 

~RESULTADO FINAL. Fitme directo e-
pedagó.xico de Bardem: Crítica moi dura 

ao PSOE e lembranza da transición, con imaxes 
que resultarán de interese sobre todo pa,~a a xen-
te roáis nova. ' 

W. DESPOIS DUNHA NOITE. Un'pu:bli
, cista visita en Nova Jorque a un antigo 
amigo enfermo de Sida. O azar pfovoca un en
contro amoroso. cunha a1'emana_que interpreta 
N,astassjaKinski. Politieamente Cürrecta. · 

~ POR AMOR A ROSANA. .. No cemi-
.· . tério da vila xa :non q:uetj.a~ ~r~as. Un 

·home que ten á muUer eí)ferffia.de 'morte procura 
que ningúén falezca antes 'pai:a que nmi lle colla 
~ sítio." Ftlm.e ambienta.do eó. ~ltália, repleto de 

Xurxo Martiño, Manuel 
Bouzo e Alberto Datas . 
Durante Outubro na sala 
Marisa Marimón. -

.• TEATRO . 

0 BUFÓN DE EL~REI 

O vindeiro Sábado 10 no 
Teatro Principal, o Centro 
Dramático Gal~go estrea 
unha nova tempada coa 
peza O Bufón de El-Rei, 
única peza teatral de Vi
cente Risco. Trátase dun 
drama en catro pasos, se
gundo deixou <lito o pró
prio autor, que compoñen 
en dous planos interpreta
tivos: o das cinco persona
xes, e o do coro con outros 
dez actores. Após a estrea 
ainda fan 10 representa-

- cións máis en Ourense. 

· Sad.a 
• EXPOSICIÓNS 

CARLOS GURMÉNDEZ 

Santiago 

hum~r e ~or. Case .unha obra mestra. Ocasión 
para desintosicarse de Hollywood. Ideal para con
vipar a calquera a vela. Excelente o proragonisfa, 
J ean Reno. - · 

~ CONTACT. Unha astrónoma anda á 
percura de sinais de ciVihzacións alteas á 

T erra:· Topa con e las e descifra a mensaxe: unha 
inv:itacipn para unha visita através dunha máqui
na da ·que se- subministran planos. Feita a via?<e 
volve á Terra sen probas. Só a fe permite crer 
nunha cultura tuteladora, enigmáris:a e superior, 
case como deus. Cinema norte-americano por d~-
iroteiros .u ltra:-reaccionários. · 

IJJif'. BREAKDOWN (Pódechepasar a ti). A 
muller dun turista que vraxa nun todote

rreo é secuestrada nunha pequena-vila do déser-
1'.o norteamericano .. De factura ·comereial que en; 

. sína a sospe~itar dos demáis. 

~ O CONDÓN ASASINO. Un polida 
_hoip.osexual investiga unha epidémia de 

castrá.f:iórls en New York cando descobre que; se 
trata de tondóns asasinos, unha espécie criada 

· nun laboratórió con apariéncia de profiláctico e 
apetito voraz. Basada no Libro de banda deseña

. da do mesmff título élo alemán_Ralf Konig. 

· lf?r. Al)STIN POWER. Un ~espia brit-ánico 
- • a me~o· c;a.ntiño entre Toro Jones, o Supe
' raxente 86 e Benny HiU vplve .en 1997, tras 

. trinta anos hivemado, para enfrentarse ªº seu 
inimigo de sempre: o Doutor Maligno. Comédia 

· kitch., · · 

IEfir. 'BEAN. Unha bonorábel institución 
. .. i.ngÍesa quere desfacer~e do seu funcioná
rio mái,s inútil e decide e1wialo ·a Los Angeles. 
Trátase de míster Bean, o coñecído humorista 

· •. británico~ A película re.Sulta Vítima cia excesiva 
~. obsesipn .por adaptarse ao mércado do cinema 
· com,~n:Jal norteamericano.+ · · 

aberta a G:olección da 
Fundación ARCO, ade-

As 
Xornadas 
de BD de 
OURENSE 

· adican 
expasicións 
a Max, do 
que ollamos 
un ha 
homenaxe a 
un clásico 
da 

.historieta, 
Tha e 
Xaquin 
Marin. 

O Museu Carlos Maside 
abre u~ha mostra en recor
do do escritor e filósofo 
uruguaio Carlos -Gurmén
dez°(Montevideo 1916-Ma
drid 1997 ), vencellado a es
critores galegos nas tertú
lias ·de Madrid. Até o 25 de 
Outubro expoñen unha fo
tobiografia, unha escolma 
bibliográfica, e unha mos
-tra de artes plásticas na sua 
homenaxe. A fotobiografia 
é responsabilidade de Chus 
Martínez, . mentres que na. 
mostra plástica xuntan obra 
de Carmen Chacón, Siro, 
Manuel Pa.tinha, Moldes 
ou Xaquin Marin, entre 
moitos outros. 

• EXPOSICIÓNS 

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA 

. mais das fotografias, dese
ños e produción filmográ
fica de que fixo o nortea
mericano Dan Graham 
-(até o 2 de Novembro) 
de~de os anos 60. Pódese 
visitar de Martes a Sábado 
de 11- a 20 h. e Domingo 
della14b.. 

Expón permanentemente 
a sua mostra de arte gale
ga con obras desde 1980 
até hoxe. Tamén ten 
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Obra do 
surrealista 

Eugenio 
Granel! 
pódese 

contemplar 
no Pazo de 

Bendaña en 
SANTIAGO e 
na Casa das 

Artes de 
VIGO. 

REALIDADE, 
REALJSMOS 

Desde finais de Setembro o 
Auditório da Galiza, expón 
obra de 20 pintores e debu
xantes contemporáneos do 
Estado. A mostra responde 
a unha produción própria 
que xunta 70 cadros, de Isa
bel Quintanilla, Carmen 
Laffón, Félix de la Con
cha, José Henán·dez, Maria 

, Quetglas, Alfonso Galván, 
Xavier Valls, ou Marcelo 
Fuentes entre outros. 

CONVULSIÓN LúDRICA 

O Museu do Povo Galego 
inaugurou unha mostra do 
pintor Miguel Pereira Fi
gueroa·, natural de Madrid 
e criado na Galiza. Xa ten 
exposto en todas as cidades 
do país, cunha obra figura
tiva que escapa do realismo 

,e que, aseguran, vén ser a 
expresión plástica do seu 
interese pola antropoloxia. 

SILVÉRIO RIVAS 

Esculturas en pedra, ferro e 
madeira, traballo dos últi
mos 20 anos de Silvér io 
Rivas. Na Casa da Parra 
até Nov~mbro . 

EUGÉN10 GRANELL 

-A Fundación Eugénio Gra
nel! abriu, no segundo an
dar do Pazo de Bendaña, 
unha pequena sala con 
obra do pintor surrealista 
que lle dá nome. 

A VIAXE 

Surrealismo e dada ismo de 
Xesus Carballido (Carba
llifio) a través de debuxos, 
collages, pinturas, constru
cións, e outros recursos. A 
Viaxe xunta elementos de 
culturas 9a Índia, o Nepal, . 
Brasil e Africa. Até o 24 de 
Outubro na Fundación Eu
génio Granel!. 

ARTE ÉTNICA 

Tamén a Fundación Eugenio 
Granf ll expón unha mostra 
de ooxectos dos seus arma
céns referidos a vellas artes 
populares do mundo. Pe
chan o 20 de Febreir~ de 
1998. Até entón pódese vi
sitar d,e Mércores a Luns de 
11 a 21 h, e de 11 a 14 Do
mingos e fe'i.rados. 

AMÉRICA 
PRE-HISPÁNICA 

Arte e cultura dos tempos 
pre-coloniais da América. 
Abre na lgrexa de San Do
mingos de Bonaval, até o 
30 de Novembro. 

Convocatórias 

Ü ROSALIA CASTRO 
AMPLÍA O PRAZO 

A Asociación Cultural Galega Rosalia 
Castro de Comella (Barcelona), am
plia o prazo do seu certame poético do 
30 de Setembro ao 30 de Outubro. Pó
dese enviar un poema ou unha série, 
sempre cun máximo de 100 versos e un 
mínimo de 30, .baixo plica e lema, por 
triplicado, para acceder a un primeiro 
prémio de 100.000 pta. O segundo e o 
terceiro son de 50.000 e 35.000 pta. 
Para maior detalle sobre as bases póde
se chamar ao (93) 375 11 03. O ende
r,t!zo da asociación é:. Fedefico Soler, 
71 . 08940 Cornella. Barcelona. 

SIMPÓSIO PONDAUANO 

Do 13 ao 18 de Outubro na Casa dos 
Viciños do Couto (Ponteceso), cele
bran unhas xornadas de língua galega 
dirixidas a persoal docente dentro do 
IlI Simpósio Pondaliano. O programa 
comprende exposicións sobre a_comar
ca de Bergantiños, libros de escritores 
da Costa da Morte e unha fei.ra do Li
bro Pondaliano. Tamén haberá charlas 
de Xan X. Fernández Carrera, Manuel 
Ferreiro, David Otero, Felipe Senén e 

•MÚSICA 

LA PETITE BANDE 

•TEATRO 

MIMO 

Consuelo Varela, pasarán o diaporama 
de Xosé M. Varela e Susana Chouci
ño, falarán con Dario Xohán Cabana, 
e para rematar actuará Suso Baamon
de. Para calquer cuestión sobre a ma.
trícula, que é gratuíta, pódese chamar á 
AsociCión Cultural Monte Brarico, O 
Couto, 56·. 15110 Ponteceso. Teléfo
nos (981) 72 10 85 e 71 43 52. 

SAEARI FOTOGRÁFICO 
NA SERRA DO FARO 

Xevale, a Agrupació!.1 Ecopacifista do 
Sul de Lugo, adica o seu IX certame A 
arte en defensa da natureza á Serra do 
Faro, cun safári fotográfico non com
petitivo e aberto, que sae o Sábado 11 
de Outubro. Todos os participantes re
ceberán un carrete gratis e o revelado 
de catro fotografias que serán amplia
das para a sua exposición na Casa da 
Xuventude de Chañtada na primeira 
quincena de Novembro. Pódesen re
cqller os carretes até o 10 de Outubro 
na mesma Casa da Xuventude. 

CARTACES PARA 
A Cov ti DAS BRuXAs . 

O establecimento .A Cava das Bruxas 

de Pontedeume convoca un concurso 
de cartaces sobre as bruxas, con liber
dade técnica e de tamaño. Recollen 
traballos até o 19 de Decembro, sempre 
baixo plica, no Apartado de Correos 94 
de Pontedeume. Ou directamente na 
Cova das Bruxas: Rua dos Ferreiros, 38. 
O primeiro prémio leva unha meiga ar
tesanal (valorada en 15.000 pta.), e 2º 
e 3º un trofeo. Pódese solicitar a devo
lución das obras non premiadas. 

EsCOLA DE 
ALTOS ESTUOOS MUSICAlS. 

·A Escola de Altos Estudos Musicais da 
Galiza, impartirá o seu primeiro curso 
de especialización con ' 27 prazas para 
instrumentos de corda, dirixidas a mú
sicos mozos. Teñen preferéncia n'as 
prazas os músicos e músicas da Galiza, 
menores de 25 anos, que teñan o tftu
lo de Grao Superior de Conservatório, 
que ademais poden optar a unha bolsa 
do Instituto Galego de Artes Escéni
cas e Musicais (IGAEM) de 50.000 
pta. mensuais para gastos. As solicitu
des han de chegar antes do 26 de Ou
tu bro ao Rexistro Xeral do !GAEM 
cun pequeno curriculum. Maior infor
mación no IGAEM: Pavillón da Gali-

non .Teatro, que tamén diri
xe Manuel Lourenzo, coa 
peza Unha noite en Elsi
nor inspirada en textos de 
Shakespeare. Pódense pe
der máis detalles 110 teléfo
no da sala: (981) 58 51 66. 

Tuj 

• EXPÓSICIÓNS 

CO)...ECTIVA DE . 
TRISQU~L E MÉDULIO 

• EXPOSICIÓNS 

. ALBERTO ROMER 

za, s/n. San Lázaro. Apartado de corre
os 150. 15703 Santiago. Teléfonos 
(981) 57 7126.e57 71 28. 

TALLER TONY CRAGG 

O Centro Galego de Arte Contempo
ránea contratou para un taller ao es
cultor de Liverpool Tony Gragg, pro
fesor na Kunstakademie de Düsseldorf, 
e galardoado con duas grandes distin
cións británicas o T umer Prize e· o no
meamento como Royal Academician. 
Tony Gragg tratará as posibilidades de 
diversos materiais do 3 ao 7 de No
vembro, para ·o máximo de 20 partici
pantes que se tefia matriculado (5.000 
pta) antes do 20 de Outubro. Maior 
información no (981) 54 66 OO. 

BECAS PARA MONITORES DE 
TEMPO LIBRE 

O Concello de Bueu promove a conce
sión de becas destinadas a senllos obra
doiros de coiro e cerámica de 48 horas. 
Poden optar ás bolsas o maiores de ida
de que teñan graduado e colar e tarxeta 
de emprego, e que fugan a solicitude an
tes do 11 de Outubro. Maior informa
ción no concello (986) 32 20 99. • 

Consuelo 
Liñeira 
mostraos 
seus óleos 
na Sala de 
Arte do 
Centro 
Cultural 
Caixavigo. 

O Xoves 16 de Outubro ás 
9 da noite no Auditório da 
Galiza, baixo a dirección 
de:: Sigiswald Kuijken, e 
con Claron McFadden (so
prano), Guillermette Lau
rens (mezzosoprano), Mar
cus Schafer (tenor) e Jo
hannes Mannov (barfto
no). Interpretarán obra de 
Haydn. O prezo en taquilla 
é de l. 400 pta. 

FILARMÓNICA 
DE BERLIN 

O Sábado 11 ás 9 da noite 
no Auditório ck1 Galiza, baixo 
a dirección de Claudia Ab
bado interpretará composi
cións de Brahms e Schubert. · 
A entrada val 3.000 pta. 

A Asociación de Actores, 
Directores e 1" écnicos de 
Escena organizaron un cur
so de mimo, impatido -por 
Fabio Mangolini, en cola
boración co IGAEM. Ago
ra presentan unha rriostra 
deste curso no que partici
pan 18 ac tores e actrices 
do país. O Xoves, dia 9, ás 
10,30 van estar no Centro 
Sócio-Cuhural de Ámio. O 
Salón de Actos da Faculda
de de Maxistério acolleraos 
o Venres 10 ás 20,30 e o 
Sábado 11, tamén ás 20,30, 
estarán ná Au la de Cultura 
de Caixagalicia na Carreira 
do Conde. 

Primeira exposición dos 
fundós desta ·galeria tuden
se na que se poden ollar 
obras de X.L. de Dios, X. 
Quessada, J. Oliveira, X. 
Garcia Rivas, M. Quesa
da, Pardiñas, X. Quesada 
Blanco, A.M. Legido, X. 
Maside e Morquecho. Até 
o 25 deste mes de 18,30 a 
20,30 pola semana e de . 
10,30 a 13,30 e de 17,30 a 
20,30, os Sábados e vfspe
ras de festivo. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

ÓPERA PRIMA 
ESPAÑOLA 

Até o 10 na galeria Sarga
delos expoñen esculturas de 
Alberto Romer. 

CONSUELO LIÑEIRA 

A pintora gal-ega ven de ex-
- poñer polo mundo adiante 

a 5éries de óleos figurativos 
e debuxos de paisaxes, re
tratos e pandei.radas. Agora 
está na Sala de Arte do 
centro Caixavigo até o 14 
de Outubro. 

Os PETRASINISTRos 

O pintor arxentino-ga lego 
Castro Couso expón a sé
rie Os petrasiniestros, onde 
recolle un mundo de me-

dos e soños con aparicións 
das mitoloxias galegas e ar
xenrinas, en debux , pin
turas e gravados en madei
ra. Até o 31 de Outubro, 
de 20 a 24 h, no Rincón dos 
Artistas (Marqués de Vala
dares, 35). 

ETAPAS DE ÓLEO 

Antonia Abad, Jesus Cala
buig e Victoria F. Novoa, 
comparten o e paz da 
Nueva Sala Caixavigo de -
de o 17 de etembro, para 
amosar os s u óle de bo
degóns e pai axe . 

ANDYWARHOL 

Mostra monográfica d ar
tista multiusos do pop-are 
norteamericano, até o L2 de 
Outu bro na Casa das Artes. SALA GALÁN 

O escudo da Galiza 
deseñado por Ca~telao 
en insígnia ou chaveiro 

A Sala Galán enceta a pro
gramación da nova tempa
da, o vindei'ro 10 de Outu
bro ás 9 da noi te, cun en
sa io aberro ao público de 
12 Rounds, da compañia 
local MaterU.g Teatro que fa
ra a estrea definíriva do 22 
ao 25 do mesm~ m'es. De 
seguido, do .16-·ao 18 de 
Outubro, ás 10 d~ noite, 
apresentan a Danza Botuh 
que traen desde o Xapón 
Kim ltoh e The Glorius Fu
ture. A finais de mes actua 
Uvegá Teatro cunha peza 
do próprio director Manuel 
Lourenzo, Magnetismo. O 
mes de Novembro comeza 
cunha sesión de teatro f[si
co 4th Man do canadiano 
Snell-Thouin-Project, forma
do por ex-membros da Car
bone 14, que farán repre
s~ntacións, impartirán cur
sos e ainda falarán nalgun 
colóquio. Para Decembro 
contan con curso de ilumi
nacicón que i~pártirá Bal
tasar Patiño, e unha série 
de representaciór\s de E/si-

Até o 28 de Outubro no 
centro, Caixav igo, segue o 
ciclo Operas prima do cine
ma español, con pases Luns 
e Martes ás 20,30 h. Os 
vi.ndeiros filmes son: Fotos 
o dia 13, de Emílio Quiro
ga, En 'ln:azos da muller 
madura o dia 14, de Ma
nuel Lombardero, Cousas 
que nunca che dixen o dia 
27, de Isabel Coitex, e O 
domínio dos sentidos· para 
o dia 28, de Pelegrí, Co-

. lell, Olivé-Bellés, Ripoll e 
Gardela. 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + l 60 pta 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de seles de 
correos ou ingreso na canta 

de Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a ca'ntidade 
que desexes ao 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

MEGAVIXENS 

(Upi. USA 1976. 80 min) 
Dos derradeiros filmes de 
Russ Meyer, cun aristócra
ta castellano a·o Hitler, · 
Francesca Kitten Nativi
dad facendo de coro grego, 
e abondoso stiptease his
triónico, bótana iste.. Xoves 
9. Tamén no Cine clube 
Lumiere o Xoves 16, pasan 
The Addiction (USA 
1995. 82 min ) de Abel 
Ferrra.' Todas as sesións 
son ás 20,30 h: no Ci.ne 
RonseL A entrada custa 
400 pta. e o abono mensal 
1.200 pta. 
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Anúncios de balde 
• Oferécese para traballos de re
paración alvaneis, azulexo, plaquete, 
etc. Presuposto sen compromiso . Te
léfono (986) 26 30 OO. 

• Necesítase odontólogo para clíni
ca en Pontevedra. Enviar curriculum 
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra. 

• Entendes e queres compartir an
dar en Compostela? Se es tio sério, 
comparto · apartamento con salón-co
medo r, cociña, baño e aseo . Zona · 
Ensanche . Só entendidos. Teléfono 
909 44 32 20. . 

• Buscamos a unha moza ou mozo 
para compartir piso en Vigo. Podes 
chamamos de Luns a Xoves a partir 
das 22 horas ao te lf. 939 751 187. 

• Vendo amplificador Marshall 
JCM 800 para baixo eléctrico. Po
téncia cabezal 100 W. poténcia alta
voces 300 W. 100.000 pta. Se te inte
resa chama ao (981) 24 17 59 , e dei
xa o teu neme e número de teléfono. 

• 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 lui1a pola igualdade en
tre homossexuais e heterossexuais. 
As pessoas que desejarem tomar con
tacto com o Grupo Liberta~om Ho
mossexual ou solicitar informagom, 
poderám escrever para o Apartado 
dos Correios 343. 32080 Ourense. 

• Língua Nacional, nQ 8. Boletim de 
lnformagom Lingüística editado polo 
Movimento de Defesa da Língua : 
Anál ise do Mapa Soqiolingüístico Ga
lega; Gal iza Terra Unica? ; Ebonyx; 
lchteria, Carvana ao Curdistám ... 
Agora 12 páxinas com novos con
teúdos : Curso de intruduc~om e al
fabetiza~om no galego correcto (1 ~ 
parte) . lnclui 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-s~ 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 Esauerda Nacionalis
ta-M oc idade, cos' seguintes conti
dos : A esquerda ante a libertazón 
gai , Marco constitucional e direito 
de' autodeterminazón , Entrevista a 
Siareiros 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
m os á venda pins co debuxo da 
Bandeira da Pátria co lema lndepen
déncia, Socialismo, Democracia. Se 
che interesa escreve ao apartado 384, 
15780 de Santiago de ComP'ostela, ad
xuntando xustificante de pago na conta 
2091 /0300/41 /3040130397 de Caixa 
Galicia. O prezo do pin é de 300 máis 
50 de gastos de envio. 

• Véndese fax de segunda man ca
se novo. 30.000 pta. Información nos 
teléfonos (981) 58 14 55 e 55 89 51 . 
Chamar de 2 a 4 da tarde ou a partir 
das 10 da noite. 

• Mestre en paro desexa incorpo
rar-se aO' sistema capitalista como 
traballador . Vale-lle cualquer 
ofício. Manuel (981 ) 69 56 82. 

• Nativa, licenciada en Filoloxia, 
con experiéncia, oferece aulas de 
Francés e de Bretón, asi como tra
ducións (inglés, galega, 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, 7Q Dta. - 32003 Ourense. 
Telf. (988) 21 05 85 

• Terra Livre é o portavoz da As·
sem ble ia da Mocidade lndepen-

RODRÍGUEZ VICENTE 

O pintor v igués expón as 

•MUSICA 

MILLADOIRO 

uas pai axe expresioni tas 
n a Nova ala aixav igo. 
Até 14 de O utubro, labo
ráb i · de 18 a 21, O h, e 
fctivo d 12 a l4h. 

Publicacións 

FAL ATRUADA 'ZINE 

Sons tradicionais cunh.a 
interpretación ofi ticada e 
experta. Milladoiro toca en 
compaña de Liam O'Flynn 
e Susana Seivane. erá o 
V nr 10 á 10,30 da noi
te no centro Ca ixav igo. 
R serv a teñefónica n o 
(9 6) 23 80 51. 

•TEATRO 

ÜÉ, OÉ, OÉ 

dentista a nível nacional. Pide-o no 
Apartado 561 , código postal 36080. 
Enviando 132 pta. en selos. 

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

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

• Vende-se vinho Condado, bran
ca e tinto, de· Arbo, da$ terras 
minhotas vicinhas de Portugal. Ga
rrafas de 3/4. 100% natural, feito 
com uvas autóctonas : albarinho , 
treixadura, mencia, cainho ... Teléfo
no (986) 26 34 "82 . 

• Grande oferta de discos e titas. 
Pedidos a.Evéncio Baños Rodríguez. 
Xoán XXIII , 13-7º0 . 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 
exuda 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 neme e enderezo ao apartado 
postal 5361-36200 de Vigo e reci 
biredes a re.lación dos transportes 
interurbanos da vosa comarca para 
poder levar adiante o traballo. Con
tamos con vós. 

• COPYRIGHT, revista electrónica de 
pensamento, érítica e cria~áo que 
aposta por urna cultura galego-portu
guesa, chega ao seu· número 45 com 
textos sobre economia política ("Oligar
quias e subdesenvolvimento", de Jorge 
Ourán, Galiza), comunicagáo ("Lingua
gem e voz", de José Bragan~ de Mi
randa, Portugal) e linguistica -("O Brasil 
fata a língua galega", de Júlio C. Barre
ta Rocha, Brasil), e com dous monólo
gos poéticos de Ana Silva Fernandes 
(Portugal). Incorpora ademais como Su
plemento a revista Poseidónia, eleb9-
rada pola anónima Compañhia Poéti
ca da Meia-Noite da Corunha, com a 
reprodugáo do Manifiesto Poseidónia, 
prosa e poemas de Mário Cesañny e 
António Gancho. <;OPYRIGHT está 
em http://www.udc.es/depflx/cac/so
pirrait, onde encontrará informagáo pa
ra o envio de colaboragóes. + 

ción con obra recente do 
pintor catalán. T apies re
aliza cadros ou pinto-es
culturas singu lares, en vá
rios materiais e con sim
bolismos ancestra is, que 
lle va l eron o recoñeci 
mento de institucións ar
tísticas de Europa, Améri 
ca e Xapón. Pódese visitar 
desde o 11 de Outubro ao 
26 de Novembro na gale
r i a Fernando Santos, de 

Unha reví ta ubterránea fotocopiada, 
que bota eu número 1 adicado maior
mente á música con entr vistas a grupos 
combatív Mallacán, Nabarraka, Skacha, 

komabois, e a biografía dos ferroláns Déi
xa-me a pava . T amén inclue un par de 
hi torietas gráficas, un comentário do li 
bro GueritJW. no asfalto de Manuel Ri

Os personaxes son afeizoa
dos do · futbol nesta comé
dia de bocata e bufanda, 
que escribiu Maxi Rodrí, 
guez. Interpreta Teat.To do 
Aqui que dirixe Roberto 
Vida! Bolaño, os dias 16 e 
17, ás 20,30 h . no centro 
Caixavigo. 

O Xoves e Venres, 16 e 17, 
Oé, Oé estará en Vigo. 

. Luns a Venres de 10 a 
12,30 e de 15 a 19,30 h , -e 
Sábados á tarde. O 18 de 
Outubro a partir das 17 
h . fan unha visita orien 
tada polo profesor Fer 
n ando Pernes. a galería 
fica en: Miguel Bombar 
da, 526/536. T el éfo n o 
(07-351-2) 600 99 66.+ · 

cardo de Sousa, sobre a 
Revo lución 
Portuguesa, 
e unha rese
ña da novela 
O cervo na to
rre de Dario 
Xohán Caba
na, sobre a libe
~ac i ón dunha 
Galiza pos-nu
clear . Fan en to
tal 14 páxinas de 
médio fólio que 
venden por vinte 
pesos. Pódeselle pe
der a Ramiro Vidal Alvarinho. Viouteiro: -
5. 15179 Liáns-Oleiros. A Corufía. • 

EUGENIO ÜRANELL . 

A 'Casa das Artes mantén 
até meiados de Outrubro, 
unha m os tra monográfica 
do pirítor surrealista galega. 

PARA O LESTE 
DO ÜRANTRY 

Ainda fan un pas'~ o Xoves 
9 ás 20,30 h. no auditório 
do centro Caixavigo. Para 
o les te do Gantry é unh.a 
adaptación da peza de Ed
wards T:homas que. inter
preta A Facwria Teatro. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS -

ANTON [ T ÁPlES 

O dia 10 de Outubro ou
t~rgan lle a Anton i T a
pies, a Medalha de Ouro 
da Faculdade de Letras do 

Porto, e ao dia seguinte 
inauguran unha exposi -

A s;ialeria Fernando Santos do PORTO mostra obra de Tapies. 

Encrudllada XOAN COSTA 

. Horizontais: 

l. Que ten ás 6. Pronome persoal 7. Nese lugar 9. 
Parte cortante dun coitelo 11. T aboleiro cunhas 
boliñas que serve para ensinar a contar 13. Dise 
dunha persoa ast~ta ' e maliciosa 15. En números 
romános, dous 16. ·Para ela foi unha corr:iposición 
de Bethoven 18. Parte final do intestino 20 . 
Órgao .extérno da audictón 22. Pasa de fóra para 
dent;o 24. Sufixo que significa ocupación ou ofi
cio 25. Escoita 26. Ao revés, entrega algo a al
guén 2 7. Pon a súa silla tura' nun escrito. 

Verticais: 

l. Ache1 enco~tre, tope 2. Pasa a vista sobre un 
texto 3 . entregábase 4 . Institutriz 5. Üa!) volun
tariámente unha causa 8. Levará o coidado 10. 
Desprazábase a un lugar. 11. Collerá coa man 12. 
En ntí1J1eros romanos, cento un 14. Impresións 
que os ~romas das causas produce~ no olfacto 1 7. 
Alegra 19. Ao revés,, que non está vestido 21. En 
números romanos,-cincuenta e w.'I. 23. Forma par
te dunha expresión que significa "ás cegas". Ao 
revés, símbolo do sodio.• 

Caldo de letras 
L y z E N . ·1 F A L L I V 

o T A I B O. u K X A M H 

N y o I B u R o J I E s 
I z E D N A N R E F L L 

R B o e N A L B L E ~D N 

B G A R I o D E R R ,Q e 
o s p N u E M u L e e s 
.S u A R E z e o u T o T 

V s s o T o M A y o R A 

B ·E L L o p I Ñ E I . R o 
D L D A B E L E N D A V 

~ 

X G D Ñ s N E R o L L T 

Trece pintores galegos da primeira metade do S. XX~ 
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'NV ·9z VOl 
· rz n ·1z Nn ·61 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE-LETRAS 

l. 'T 'T o ll ;¡ N SJ l)I G D X 

A \' O N 3 -¡ 3 g Y) O 'T a 
(O ll 1 ;¡ tl . 1 ·a 0 · 1 'T 3 9) 

... ll O A Y l·~ O l. O SJ S A 

l.() l. ,, o .) z 3 ll V Jl s 
s ::> ::> 'T ,, ¡~ 3 ,, 

" d s o 
(.) o ll ll a a o 1 ll Vl D a 
N Q 3 '1 a '1 V N .) 0) g ll 

1 1 ('1 3 ll N V N O 3 Z) 1 
(S 3 1 r o ll n a 1 Ol A t< 
H 1''1 y X )! n (o a l V l.).Q, 

(/\ 1 ·1 '1 V ~ l 
·" 3 

Zl A 1 

V0'31V 'l l S3(l0í0 
"vl I:J ·z 1 V~ISV 
. l 1 VI ·01 V(IVQ 
-ro:::> ·s N3:J3(l:Ió 
. S VIV ·t tlSVHVO 
·r 31 ·z '3d0lV · 1 

S]B:Jflldf\ 

·vNISV ·lz 
ov ·9z tro ·sz (!El ·n 
V(llN3 ·zz V11'.í'cl0 
·oz n:J ·s1 vsn:r 
·91 II ·s1 VSOdV(l 
·o O:JVSV ·11 OI:I .6 
IV 'l ll-·9 VOVlV · 1 

S]B)UOZ!JOH 

··-·-·--·-·---/. 

' 

31 -X r-... • 
X O-

o~ • 
Zw 
<( o 
;o °' D!.· 
!'-. cD 

º' ::;) zs 
o 
w 
o 
°' 



ANOSATE 
DtREc:roR: Alfonso Eiré López EMPRESA XoRNAIJs-r1c:A Enm>RA: Promocións Culturaís Galegas S.A. l'REsIDErf!l!: Cesáreo Sánchez Iglesias 

Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38.30 •. Redacción (986) 43 38 86 • 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 . 

• 9 DE OUTUBRO • 1997 • N!! 799 • ANO XX • IV XEIRA • 

Novembro a CIG e a CTA arxentina celebrarán o centenário do seu nacimento 

Galleg(J Soto,. o líder obreiro 
do Ferrol que· sublevou a Patagóni_a 
~ G. LUCA 

António · Soto, foi Gallego 
Soto, o dirixente das fol
gas que nos anos 20 de- · 
ron a volta a situación 
dos obreiros emigrantes 
nas facendas da provin-
cia de Santa Cruz, na 
Patagónia, despois 
das represálias do 
exército custar a vida 
de case 2:ilOO" obrei.:. 
ros e innúmeros fe
ridos. Soto oacera 
hai cen anos no Fe
rro! e a CIG e a CTA , 
arxentina van cele
brar o aniversário 
con actos en Bos 
Aires, Ferro! e Rio 
Gallegos, do 3 ao 8 
de Novembro. . 

Soto. chegara a Bos 
Aires con 14 anos e 
aos 22 estaba na Pa
tagónia como home 
dos trebellos da com
pañia-de teatro Serra
no Mendoza. O porto 

' de Rio Gallegos que 
visita o grupo vive un 
momento de debalo 
económico despois de 
rematada 'a Guerra do 
14. A Arxentina ven de 

ciedade elexiu ao Gallego Soto 
sécretário xeral en Maio de 
1920. A loita organizada para 
mellorar as condicions de traba
llo dos peons das facenda$ xa 
transcendera a provincia de 
Santa Cruz e a capital despacha 
primeiro á Mariña e despois a 

·un rexemento chegado a Puerto 
Gallegos en Xaneiro de 1921 . 

Mentres o teniente coronel dis
pon ás tropas para reprimir a 
folga xeral, declarada o 24 de 
Outubro de 1921, António Soto 
levantou aos peons de seis es
táncias e formou unha ·colun·a 
de 300 obreiros. "En menos de 
sete dias -lembra Lois Pérez 
Leira, coord~nador da CIG-Mi
gración-, eses homes .subleva
ran a extensísima rexion do 
sueste do territorio de Santa 
Cruz. Esta primeira parte dirixi
da por Sot0 foi pacífica: o mo
vemento procuraba a liberdade 
dos presos de Ria Gallegos. O 
5 de Novembro, todo o Sul de 
Santa Cruz estaba parado. Vá
rias son as colunas de setenta, 
cen, douscentos home_s que 
marchan coa bandeira verr:nella 
palas desoladas terras do Sul". 

A noite do seis de Decembro 
de 1921, Antónro Soto propón 
á asemblea de traballadores 
enviar dous delegados con 
bandeira branca a parlamentar 
cos militares acampados na 
porta da estáncia La Anita pe
ro a resposta dos oficiais foi 
asasinar aos dous obreiros 
chilenos. 

ósvaldo Bayer relata en ··La 
Patagónia Trágica o discurso 
máis citado de Soto, cando 
quer convencer con acenos 

pasar un periodo de 
grande prosperidQ.de 
que corrresponde coa 

exportación de lá, trigo e 
carne á Europa duraote a 
contenda. Este momento 
de vacas gordas volverá 
durante os anos da 11 Gue
rra Mundial, con un de
rrumbe económico seme
llante que coincide para a 
Arxentina coa recuperación 
de Europa nos primeiros 
50. 

_ dramáticos á asemblea para 
que non transixa coas condi
cións dos militares. O Gallego 

En Rio Gallegos, Soto co
ñece ao xornalista basca 
José Maria Barrero,· asesor 
da Sociedad Obréra e peza 
clave da revolta do traballa
dores da Patagónia. A So-

·fuxiu con doce homes a caba
lo, cara á Cordilleira, despois 
de maioria ceder ás exixéncias 
das tropas. "Eu n·on son carne 
para lles botar , aos cans. Fica
rei se é para pelexar". 

Soto e os seus chegaron a-Por
to Natales onde os compañei
ros da Federación lles deron 
proteccion despois de cabalga
ren cinco dias perseguidos polo 
exército arxentino e os carabi
neiros chilenos. No entanto, os 
militares cometeron aquela noi
te unha carniceiria. Segundo os 
anarquistas da Federacion 
Obreira, na finca La Anita bale
aron entre 150 e 250 folguistas. 

-O cálculo total de vítimas mor
tais da represion vai de 1 .500 a 
Perta de 2.000. A matanza foi 
encoberta durante moitos anos 
polo exército e o governo y non 
comezaria a ser coñecida até a 
investigación de Osvaldo Ba
yer, que denunciou aos histo
riadores vendidos e ensalzou a 
figura do lider obreiro ferrolán. 

Soto morreria en 1963, despois 
Ele abrir un cine co nome de Li
bertad en Porto Natale e de re
greso á Punta Arenas fundou o 
Centro Republicano Español. 

Soto é o máis significado repre
sentante da exportacton a Amé
rica da protesta obreira organi
zada, .sobre todo desde os sin
dicatos arnaquistas ue comeza-

. ron a implantarse en Ferrol, A 
Coruña, Lugo e Vigo desde o 
derradeiro cuarto do XIX. 

Do 3 ao 8 de Novembro están 
programados en Arxentina e 
Chile actos para celebrar o 
centenário do nacimento do 
Gallego Soto. A organiz?cion 
corresponde á CIG e a. Central 
de Trabajadores Argentinos 
(CT A) coa colaboracion do 
concello de Ferrol, do Governo 
·da Provincia de Santa Cruz, as 
municipalidades de Ria Galle-
gos e Punta Arenas, entre ou
tras institucións. 

A apertura do programa será 
no teatro San Martin de Bos Ai
res coa intervención de Osval
do Bayer, Isabel Soto, o presi
dente da CIG · Manuel Mera e 
Victor de Genaro poi a CTA.+ 

~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

Videos 
MANUEL CIDRÁS ' 

Coménzou con recusación. 
e suspensión a vista do 
xuízo contra a Mesa Na

cional de Herri "Batasuna pola 
di.fusión dun video .sobre a "al- · 
temativa democrática" de ET A 
e xa non se fala de ou tra cousa. 
Resulta difícil n on poñer en re
lación este video invisible co 
outro tamén polémico que pro
duciu o Ministetio do Interior 
informando ao mundo sobre a 
"realidade do País Vasco". 

O conflicto se111 e ll a qu e se 
trasladase ao plano do soporte 
audiovisual, e iso debería ser 
bo se cundi e o exemplo, pero 
es tá vi t o que, com ucede 
coas sup erp rod ucci ó n de 
Hollywood e cos concursos cu
tres da tele, a producción vi
deográfica de tan delicada ma
teria corre orte d i par. A po
lémica u citada p lo d u 
famoso video ven tílan 
ámbito abondo dife rente . 

Ern:ra den tr do pinable a du
bidosa bxectividade das cinta 
e mesmo a oportunidade da súa 
difu ión , pero non é obre Lo 
sobre o que e teñen que pro
nunciar o T ribuna is de Xu ti
za. Desde a convicción eviden
te de que esta humilde opinión 
non ha condicionar a ninguén, 
teño para min que situar no 
me mo ámbito de re p ta a d -
tonación dunha bala e a difu
sión dun video, nin contribue ú 
realización da xu tiza, nin desde 
logo á pacificación de Eusbdi. 

De tratarse dun video no que o 
IRA expuxese a úa condi
cións para a paz en Irlanda do 
N orte aqui pa aríano ata pola 
tele, polo eu notorio interé in
_formativo, fo e cal fo e a pi
nión que a cadaquén lle m re
ce en o lRA e a condición:. 
Outra causa ería que o bot. en 
pola BBC, porque hai cou ·a. 
que ó e poden ver de 1 nxe. 

Podo estar equivocado e desde 
logo non e debe trivtalizclr : )· 
bre a cue tión, pero en rehición 
a s fin é fundamental sab r di
ferenciar entre s me<lios. Por 
i on da idea de qu ao ¡uc 
difundir n vid o d ET A 
non os deberían entar no ban
qu iño se~ n e aca o dar un 
premio, ainda que fo e simbcfü
co. Porque a p uco q ue n n 
nos ceguen a pai óns ver mo, 
claro que non é o me m un 
video que unha bomba. • 

VOLVER AO REGO 
'promovian envios para 

incautar clespois os albeas 
e apontarse asi os méri

tos". Está escrito na senténcia da 
Audiencia N acional que conclea 
a 86 anos de cárcere aos mandos 
da UCIFA (Unidade central de 
Información Fiscal e Antidroga 
da Garda Civil) . O comandante 
J.R. Pindado e o coronel Fran
cisco Quintero son os condeados 
ás penas m áis altas . Trátase 
dunha das páxinas da história de 
España levadas con máis discre~ 
ción e siléncio. Igual que o in
tento de golpe de Esfado de 
1985, do que recentemente con
tou algo Felipe González, e que 
no seu dia foi destacado nas pá-
xinas de A Nasa T erra.• · 
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