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O PP exorta aos seus militantes a infrixir a lei 
As cabinas 

son para usar Medo ao fraude -eleitoral , 
Non é pedir nada fora do co, 
mun. Sen embargo chama a 
atención como, ano tras ano, o 
partid9s que se turnan no poder 
fan ouvidos xordos á nece ida, 
de dimha mellara da práctica 
eleitoral o próprio dia das elei, 
cións. Hai pouco, no Parlamen, 
to galego, o Partido Popular vo, 
tou en contra da criación dun 
transporte para os eleito res, 
controlado polas Xuntas Eleito, 
rais. Prefiren o control directo, 
de man dci cacique. 

O PP centrou os últimos dias a sua campaña nun chamamento aos seus militantes a "sacar votos debaixo 
dos croios". Moitos dos seus líderes non dubidaron en propoñer prácticas ilegais nos seus mitins, "para 
que non se perda un só voto". O BNG afirma seíltir medo do fraude que podería cometer o PP, pois "só 
certos métodos antidemocráticos lle permitirían manter a hexemonia". Nacionalistas e socialistas preten
den que os seus militantes se convirtan en fiscalizadores e que denúncien xudicialmente as irregularidades. 

A sacralización das -eléición 
nas democrácias actuais non se 
corre ponde co abandono que 
existe no Estado español sobre 
o que ocurre o dia dos comí, 
cios. Non se quere lembrar que 
na mai.oria dos paises do noso 
entorno, tan citadqs para ou.' 
tros mene teres, o voto cabi, 
nado é a práctica exclusiva. 
Nes.es paises á impresión de 
pape le tas está re ervada á 
Xuntas eleitorais . A democrá, 
cia nalgunhas áreas do no .. o 
país só se pode exercer acudin, 
do á picaresca de trocar a Pª' 
pcleta, conservando o sobre 
entregado polo cacique, sobre 
que os axentes de te saben dis, 
tinguir do das outras fo rma, 
cións. T amén resulta inaudita, 
comparativamente con outras 
nacións europeas, a desmedida 
e coacionante preséncia de in, 
terventores do Partido Populár 
nas mesas, persoas case sempre· 
coincidentes cos poderes lo, 
cais, coa capacidade de presión 
que a sua preséncia conleva. • 

O Instituto 
Xeográfico Nacional 
certifica a 
actividade sísmica 
no embalse 
de Belesar 
Douscentos catro terremotos que 
tiveron o epicentro arredor do en
caro de Belesar, detectou desde 
Maio de 1987 o Instituto Geográ
fico Nacional (IGN) . O Informe 
Sobre la Serie Sísmica de Lugo-
3, elaborado polo IGN despois 
do terremoto do 22 de Maio pa
sado, sinala es1a secuéncia de 
repeticións con magnitudes que 
van desde 2, 1 á 3,9. Da informa
ción dedúcese que, na véspera 
da série de .Maio, que provocou 
derrubamentos e innumerábeis 
danos en Sárria e Becerreá, a te
rra tremeu no concello de T aboa
da que linda co encaro. (Páx. 4) 

EMBOSCADAS NO GRAN NORTE 
Margarida Aritzeta 

Unha novela de acción e intriga 
que ten lugar no Que~ec; 

protagonizada por unha rapaza que 
se vai ver inmersa nunha loita 
solidaria polo respecto ós dereitos 
dos pobos indíxenas. 

·ga x1a 

Contra a priva~zación das empresas públicas. Milleiros de traballadores- recorreron o pasa
do dia 11 as ruas de Santiago para protestar contra a privatización anu'nciada das empresas públi
cas. A convocatória formulada pola CIG fui seguida por empregados de todas as empresas afecta
das, asi como por traballadores dos servizos públicos: administración, ensino e sanidade. ·(Páx. 13) 

Dirixentes do PP 
"" ponen o seu nome 

· a ruas e prcizas 
nos concellos que 

. . . 
governan por ma1or1a 

Hai xeitos diferentes de facer 
história como político; ademais 
de governar, o legado pode re
sumirse en que o seu nome for
me parte do rueiro municipal. 
Neste cometido os populares le
van avantaxe: o alcalde do Vice
do ten duas ruas ao seu nome e 
o dos Blancos acaba de tomar ·a 
decisión de darlle nome a unha. 
Ás clásicas General Franco e 
José Antonio únenselle agora 
as dos políticos locais que que
ren ¡:>asar a ·R..Opter~d~de. (~.á~! ~} 

Unha importante empresa de 
. telecomunicación poderia non instalarse 
en Galiza pola pasividade da Xunta 
A anunciada intención de 
Telecom Jtália de, construir 
unha fábrica na Galiw que 
subministre equrpas de tele
comunicación a Retevisión 
poderia verse truncada pola 
falta de capacidade de ne
gociación da Xunta para 
conquerir que o segundo 
operador de telefonia adxu
dique a Telecom ltália o con
trato de subministración das 
equipas. A compañia italia
na, através da sua filial Ita/
te!, asociaríase- coa galega 
lntelsis nl!n plano que impli
caria a revitalización de Ar-

teixo Telecom. Retevisión ten 
que investir en dez anos 
360.000 millóns de pesetas 
en equipas e a filial de Tele
oom ltália, Jtaltel, pretende 
ser a subministradora de cen
trais de conmutación, siste
mas de xestión de rede e 
equipas de transmisión, que 
serian fabricados, en grande 
parte, nunha factoría a insta
lar na Galiza. Pero o Governo 
da Xunta carece de capacida
de para convencer aos sócios 
de Retevisión para adxudi
car a Jtaltel a subministra
ción desas equipas. (Páx. S} 

-·r-·- ---·- . ,_, ... 
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,Beiras vese no Governo e o PSOE chamaaaerrotar aos inquéritos 

O PP exortci aos seus militantes 
a infrinxir a lei eleitoral 

-*ALFONSO· EIRÉ 

As denúndas de ·irregularidades eleitorais, que~ .cada comício se repiten, xa apareceron neste caso antes do diada vo
taqión. Censos de vellos, inválidos e dimin'uidos,_ axentes eleitorais encarregados de non .deixar a ninguén na casa, son 
algunh~s das práticas das que -habitualmente _se acl!sa ao PP. A _diferéncia radica en que, nesta ocasión, a dJreita reali-

, za o chamamento a infrinxir a lei poros altofaláhtés"dos seus actos propagandísticos. "Un minuto perdido pode facernos 
arr~pentir", afirma Álvarez Cascos. Mentr~s tanto o PSOE chama a "vencer aos inquéritos" e o BNG vese xa no Governo. 

Dous membros do escolta axudan a Manuel Fraga a subir ao e_strado. 

BNG está convencido de que se 
non· hai _ irregularidades el~itorais, 
Beiras será o· próximo presidente 
do Govenio galega. Así o veñen 
repetindo nos últimos días desta 
campaña. Emílio López Pérez, 
numero dous pola candidatura 
luguesa é moi gráfico: "os na
cionalistas ti~aremos do arado, 
Beiras levará con tino e con tento 

. a rabela -e o povo recollerá os 
froitos". Afirman posuir filtracións 
de inquéritos fiábeis que situarí
an aos nacionalistas catro pontos 
pon enriba do PSOE e ao PP por 
debaixo dos 37 deputados. 

Desde o BNG só se expresa o 
medo ao fraude que pode come
ter o PP. Beiras afirma que "só 

certos métodos antidemocráti
cos lle poden permitir ao PP 
manter a sua hexemonia, por
que Fraga sabe que ten perdi
das as eleicións". Os nacionalis
tas afirman que o PP xa está a 
cometer un "fraude, exortando 
aos seus fieis, a infrinxir a :1ei 
eleitoral, decíndolles que leven 
os vellos e vellas a votar o Do-

. Ponteareas, paradisó da ilegalidade 
. . ' . 

Se as xuntas eleitorais tiveron 
que intervir para que BNG e 
PSOE poidesen contar con lo
éais públicos para os seus ac
tos, ante o acaparamento que 
pretendía realizar o PP, se no 
Vicedo o alcalde presionou a 
unha entidade privada para que 
non lle cedesen o local á coali
ción, se foron denunciadas bri
gadas contra incéndios, empre
gados das deputacións e ocu-

. pañtes de coches do parque da 
Xunta por pegar cartaces da de
reita, Ponteareas é o compéndi
do das irregularidades: Nesta 

localidade vulnéranse continua
mente os requerimentos realiza
dos pola Xunta Eleitoral. 

A instáncias do BNG, o orga
nismo mediador nos comícios, 
proibiu en vários requerimentos 
consecutivos que a rádio e te
levisión municipal retrasmitise 
o mítin do PP, porque o conse
llo de administración non lle_ 
asignara espácios ás outras 
forzas. Como os requerimentos 
non foron atendidos, a Xunta 
Eleitoral decidiu· dar canta dos 
feítos ao xulgado. 

,> . : ; • '.• ! J ... 

A Xunta eleitoral proibiulle ta
mén ao PP utilizar o pavillón dos 
deportes ao non ser un 1.ocal 
oferecido polo concello á-men~ 
cionada Xunta. Pésie a todo o 
PP celebrou o mítin. O feito foi 
parar igualmente ao xulgado. E 
o mesmo sucedeu coa denúncia 
contra operários municipais que 
arricaron todos os cartaces do 
BNG na apertura da campaña-:-
Tanién foi obxeto de reclama
ción, por último, a instalación por 
parte do PP de bandeirolas elei
torais en ruas non ofertadas po
lo concello para tal uso.+ 

' -: 1 .~_ l , t_1 L 1· \.. 1 ' · ~ 1.. 
• • ..,. . l' 

h "' ~· .J 1 

mingo e que busquen os votos 
debaixo dos croios". O BNG de
mandara, cando se debateron 
os orzamentos da campaña elei
toral, unha partida para trans
porte o dia dos comícios, que 
seria regulado palas Xuntas 
eleitorais. O PP votou en contr.a. 

Pésie a que todos os inquéritos 
publicados lle outorgan ao PP a 
maioria absoluta, a dereita se
mella non telas todas consigo. 
Os chamamentos a "non fiarse 
dos inquéritos", a que "hai que 
gañar por goleada, por cantos 
máis millar", a que "a perda dun 
voto podemos lamentala ao dia 
seguinte", os chamamentos a 
"trabállar casa por casa, porta 
por porta", a que "non quede un
ha persoa sen votar", e outros 
polo estilo, son r~petidos por to
dos os mitineiros do PP, inclui
dos os procedentes de· Madrid, 
até convertirse no eixo central 
da campaña. As retificacións re
alizadas durante a campaña e, o 
acto de lealdade que lle recla
maron a Xosé Guiña son mostra 
das dúbidas internas. · 

Pasa á páxina seguinte 
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ven da páxina anterior rez Touriño, que ainda non re- Cortes. Sen embargo, o PSOE 
Para movilizar aos seus simpa- nunciaron ao seu escano nas afirma non crer nos inquéritos 
tizantes, apáticos e al-
go desconcertados en O BNG confia nos bons resultados "sempre que non se produz:a fráude eleitoral o dio dos comicios"~ . 
moitas bisbarras, o PP 
está a utilizar o laio de 
que "non se pode per
mitir que Fraga perda 
as eleicións despois 
do que ten feíto". 
Mais, como este argu
mento semella só con
vincente para certo 
eleitorado que amole
ce coas bágos, están 
a poñer xa outro en 
circulación: "pedímos
che o voto en nome 
do Governo central", 
tal como clama Maria,. 
no Raxoi . O vice-pre
sidente para asuntos 
económicos, Rodrigo 
Rato, por se os outros 
argumentos non fan 
efecto, ameaza: "sen 
Fraga, Galiza sentira
se abandonada e tris
te". 

Quen tampouco seme
llan ter moi claro o seu 
futuro político despois 
do 19-0 son Abel Ca
ballero , candidato da 
coalición a presidente 
da Xunta, e outro dos 
integrantes das listas 
socialista, Emílio Pé-

A loita pola sucesión reavívase no fin de campaña 

' que o situan como terceira for-
za política. Abel Caballero se-

Cuiña promételle fidelidade a Fraga en canto non se ~tire · 
PSOE e BNG tentaron trasmitir 
á opinión pública a idea de que 
Fraga non era o verdadeiro can
didato do PP , senón Guiña 
Crespo. A sua estratéxia deu o 
resultado apetecido. A dereita 
da calle Genova presumibel
mente presa. dos nérvios, orde
ou primeiro que Guiña reducise 
o seiJ protagonismo na campa
ña, mesmo ferido por unha ino
portuna gripe. Logo demandou 
que fixese unha renúncia expre
sa a suceder a Fraga nos próxi
mos catro anos. Guiña, presio
nado, escolleu o lugar, Lalín, 
pero equivocouse coas pala
bras : o debate de sucesión rea
bríase con máis forza. 

No mitin da sua localidade, Guiña 
afirmou: "hai tempo que tomei un
ha decisión. Estarei, se vostede 
quere, até o final. E o final non só 

é o seu final, é o meu final". Fra
ga foi un pouco máis directo e só 
lle dixo, "pasácheste, non tiñas 
que ter dito isa". 

Pero as reacións non se fixeron 
agardar. A grande maioria dos 
IJTéios de comunicación titularon 
que Guiña abandonaría a política 
cando se _marchase Fraga. O in
teresado non queria entrar a in
terpretar as suas palabras. Ainda 
así, na cadea COPE, aclararia 
que "eu quixen decirlle que o seu 
final non é só o seu final, é o 
meu final no senso· de serlle leal, 
que diso talábamos". Neutras pa
labras, interpretadas por unha 
persoa próxima ao político de La
lí n: Guiña só quixo decirlle que 
mentres Fraga non quixese reti
rarse el non ia facer nengunha 
manobra para obrigalo, pero 
que, logo, puxaria por situarse no 

1 Balance do debate 

partido, dentro e, se fixera falta, 
tora. 

Guiña tentaba darlle g~rantias de-
. que non ía actuar como Barreiro 

con Albor, que non ía haber gol
-pe de estado interno, por moi 
mas condicións que arrodeasen 
ao presidente. O secretário xeral 
do PP ten comentado, sen em
bargo, nalguns círculos a posibili
dade de que, ao marcharse Fra
ga, se Madrid impoñla o seu rele
vo no partido, tentaría a posibili
dade de criar unha nova for.ma
ción e pactar co BNG. 

Diversas interpretacións 

O conselleiro de Cultura e director 
do comité de campaña do PP, 
Xesus Pérez Varela, recoñeceu, 
en declaracións a cadena SER 
de Pontevedra, que tora el quen 

lle comentara a posibilídade dese 
anúncio pero que Guiña usó pre
tendia deixar sen argumentos á 
oposición que tenta desprestixiar 
ao candidato á presidéncia da 
Xunta anunciando que, nun ano, 
será destituido". ' 

O vicepresidente do governo 
central, Alvarez Qas~os, que es
taba presente ho mitin de Lalín 
cando Guiña lanzou a nova, se
mella estar ledo co anúncio do 
secretário xeral galega. Despois 
de afirmar que "ninguén debe 
interpretar as verbas dos de
máis", aclarou .que as manifes
tacións de Guiña demo~tran que 
os dirixentes do p~rtido "poñen 
o senso do deber por riba das 
ambicións". Pensa, lago que 
CuiM~ abandor_iará por sentido 
do deber. Tamén o diário ABC, 
próximo á ·dirección ceotral do 
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gue a afirmar que vai ser o pró
ximo presidente. "Presentar.ei-

me -afirma- como 
A. PANARO éandidato no Parla

mento, xa verá o 
BNG se me vota ou 
'non". Pero, a maioria 
dos socialistas, co
lleron a idea de Gon
zález: "é posíbel de-· 
rrotar aos inquéritos, 
están .trucados e din 
só o que pide o _ 
cliente". Esta posibi
lidade move ainda ás 
suas bases que re
cordan como nas an
teriores lexislativas o 
PSOE deulle a voltá 
a todas as so.ndaxes, 
situándose a só 
300. 000 votos do 
PP, cando os inqué
ritos lle facian perder 
perta de dous mi
llóns. Por se non re
su Ita, unha das co
rrentes socialistas xa 
está a tender pontes 
co nacfonalísmo .. A 
Fundación Xaime 
Quintanilla, nomeada 
asi en lembranza do 
galeguista e socialis
ta que foi alcalde de 
Ferro! durante a Re-

- pública, pode ser un 
dos primeiros pontos 
de acorde.+ 

PP en Madrid, realiza esta inter
pretación. 

Guiña, sen embargo, no mesmo 
xorñal, declara que ninguén pó
de inter:pretar que esteña canso, 
ainda que tamén afirma que 
"non dixen nada que non tivese 
moi pensado, pero hai que sa
ber ler entre liñas". 

Lende entre liñas precisamente, 
Guiña -tentaría, á par que retomar 
protagonismo na campaña, lanzar 
a mensaxe directa a Alvárez Cas
cos de que a lealdáde remataba 
con Fraga e que despois desputa
ria o cárrego. Se-cadra Guiña non 
lembraba que, un mes antes de 
ser destituido como conselleiro de 
Cultura, Vázquez Portomeñe ta
mén se viu obligado a anunciar 

. que marcharia cando marchase 
Fraga.+ ---

Esta campaña eleitoral, en maior medida que as 
anteriores, ofereceu unha puxa dialéctica na que cada 
formación se apresentaba como a máis capaz de 
defender os intereses de Galiza. Conscentemente (os 
nacionalistas) ou abrigados pola dinámica social (PP e 
PSOE), mesmo a inducida en parte polos casos 
catalán e basca. 

Non primou a defensa dos postulados de clase ou de 
amplos grupos de interese. O centro da campaña 
tampouco se situou en como xestionar mellar 
determinados recursos non estratéxicos. Galiza 
estivo, qurzá por primeira vez, presente coma 
entidade diferenciada e unida en contraposición co 
Estado ou a UE. 

esvaíronse a golpe de boletín oficifl.I, baixo o peso dos 
decretos, das leis ou das simples disposicións. iodo o 
máis, Galiza, atopouse no compromiso de reclamar 
ante as promesas incumpridas e. o desmantelaniento 
dos seus principais sectores productivos. Nun debate 
ubícuo, .o PP galega puxaba unha vez por 
apresentarse como autónomo, galeguista, para, no 
mesmo acto, sup~ditar toda a s.bla estratéxia a Madrid. 

O BNG beneficiouse, pala sua parte, do contraste no 
tempo das suas análises e da experiéncia dos seus 
militantes. Ambos factores situaron o proxeto no 
·1imiar que sepára unha alternativa de oposición 
dunha opción de poder. Na percepción dunha boa 
parte do eleitorado deu o paso entre unha forza útil, 
a que recurrir cando se trata de reivindicar algo, ao 
dunha organización cun proxecto de governo 
realizábel. 

A obsesión de Fraga lribarne e do seu partido fdi a de 
demostrar que a sua intermediación en Madrid co 
Governo Amigo ou en Bruxelas, onde o PP. está 
incorporado a un forte grupo de presión, o demócrata-

, . crístian, serviria para lograr maiores contrapartidas. 
Pero a realidade veu sendo moi teimuda nestes 
últimos anos. E as promesas de trato preferente 

Fraga lribarne fara votado por moitos galegas que 
ollaban. nel unha persoa con experiéncia e carácter, 
capaz de plantar cara en Madrid. Vian nel, 
erroneamente como o tempo demostrou, un político 
capaz de situarnos á das outras autonomias. Até 
agora, cando desembarcaban os lideres estatais do 
PP, incluido José Maria Aznar, facíano en calidade de 
fraguistas. Nesta campaña Fraga apareceu supeditado 
a Aznar. Era Madrid quen mandaba e a rópia de 
ministros e altos cárregos minimizou a Fraga. Era o 
ramo a unha decadéncia con liortas internas pola 
sucesión. Fra.ga conve'rtíase na vítima das mensaxes 
coas que, durante todos estes anos, tentara coutar o 
ascenso nacionalista. 

Nesta situacion, o PSdG-PSOE atopábase mal 
situado. A sua mensaxe de eficiéncia, poñendo a 
etapa de González na Moncloa como exemplo, non 
podia coallar no eleitorado ao mesmo nivel dunhas 
eleicións xerais, como era a -sua pretensión. O PSdG
PSOE, posuidor dun discurso sobre os municípios, 
sobre o Estado e Europa, carecia, sen embargo, 
dunha-teoria sobre Galiza. Se a isto lle unimos un 
candidato sen carisma e con promesas ilusórias, ªº 
que os paracaidistas de Madrid, que agora só eran ex, 
lle difuminaron ai.nda máis o perfil, podemos. entender 
o desastre da sua campaña.+ 

ANOSA TERRA 
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Desqe Maio de 1987, o IGN detectou douscentos catro terremotos aíredor do encaro 

O lnfo·rmé Sobre la Serie Sísmit~)le Lugo·3, · · . 
· adVirte sobre a adividade SísmicO no émbalse de Belesa·r 

-0- G. LUCA 

Douscentos catro terremotos 
que tiveron o seu epicentro 
arredor do encero d.e Bele
sar, detectou desde Maio de 
1987 o Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) .. O Informe- So- r 
bre la Serie Sísmica de L ugo-
3, elaborado polo IGN des-: 
pois do terremoto do 22 de 
Maio pasado, sinala esta se
cuéncia de repeticións con 
magnitudes que van desde 
2, 1 á 3,9. Da información re
co 11 id a polo IGN dedúcese 
que, . na véspera d~ série dé 
Maio, que provocou derruba
mentos e innumerábeis da
nos en Sárria e Becerreá, a. 
terra tremeu no concello de 
Taboada que linda co encoro. 

O Informe situa un terremoto · 
de magnitude 2,9, rexistado o 
16 de Maio de 1987, ás 5.00, 
no Monte das Carballeiras, do · 
concello de Paradela, á beira 
mesmo do en coro de Belesar. 
Este sismo deu lugar a oito ob
servacións. odia 30 do mesmo 
mes, a terra tremeu no Monte 
da Amada, segundo o o Infor
me, e o epicentro deste sismo 
de intensidade 3,2 situárase na 
beira sul do Miño, a menos de 
cen metros do.encaro. · 

O pasado dia 6 de Outubro, ás 
16.26 horas, o ·IGN gravou nos 
sensores de A Rúa, Mondoñe
do, Santiago e Zamáns (Vigo) 
un terremoto de magnitude 
3,9. Segundo o Instituto, o epi
centro deste novo sismo esta
ba en 42º42'00"N .- 07º40'00 
O. Estas coordenadas caen no 
lugar de Lamas, p,Eirto da de
sembocadura do Arroio Pe
queno, á cento cincuenta me
tros do embalse. Os mapas e 
a' infografia de apoio ·de vários 
diários do día 7 de Outubro, si
ru aron · o epicentro entre o·s 
concellos de Taboada e Para-

. dela, pero non representaron o 
encaro que é o elemento ca
racterístico do ·lugar e serve de 
fronteira a ambosdous termos 
municipais. 'oe~pois dun longo 
periodo de seca, na madruga-

. da do dia 5 e durante o dia 6 
choveu ás · arroiadas sobre to
da a canea luguesa do Miño. O 
nivel do embalse aumentou 
ostensibelmente antes de se 
producir o novo sismo, cir
cunstáncia que se ten repetido . 
na véspera doutros sismos da 
zona (vid .. ANT de 29 de Maio 
de 1997). 

Moitas informacións precisaron 
que a localización do epicentro 
do dla 6 (confirmada días des
pois polo observatório territo
rial do IGN), apartábase causa 
de vinte quilómetros das loca
lizacións da intensa série de 
Maio pasado : Pala contra, da· 
leitura do Informe Sobre Ja Se
rie Sísmica de Lugo-3, ,des
préndese que precisamente no 
mesmo epicentro (42 º42N 
7º40'0 ) déranse previamente 

Identificados co símbolo • as datas e magnitudes dos terremotos que o Instituto Xeográfico localiz:ou desde 1987 á beira do embalse 
de Belesar, algun deles tiveran até 36 réplicas. 

outros terremotos. O primeiro 
fdi o 26 de Outubro de 1996, 
ás 3,08, de intensidade 2,9, 
con e.ataree observacións; o 
segundo chegou ás 3,37 do 9 
de Decembro de 1996, 'tamén 
de intensidade . 2,~, con oito ob
servacións. 

O encoro sobre a falla 

A empresa Uñión-Fenosa reéu
sa toda solicitude de comentá
rio ou información sobre esta 
cronica . repetición de sismos á 
be ira do en coro de Belesar ,' 
onde ten instalado un obs.erva
tório sismográfico. Clemente 
Sáez e Miguel Arenilla_s, na . 
sua obra Los Ríos lembran que -
o encoro de Belesar está cons
truid o sobre "granito san e du
ro, e só as litoclasas tiran al
gunhas propriedades á rocha, 
col)lo as llascas qúe aparece
ron su os penedos do aliviadoi
ro que pasa baixo a presa e 
que obrigou a correr lixeira
mente ,de sítio a grande central 
soterrada, que asenta no maci
zo de apoio". Baixo a cola do 
embals·e de Belesar, que ten 
44 quilómetros, Christine Verg
nolle, na sua obra Morfoxénese 
dos relevos costeiros da marxe 
continental ibérica: o exemplo 
do nordés galega, situa á Falla 
de Portomarin. 

Os dados do Informe descobren 
que o antecedente da série de 
Maio pasado foi un tremar de te
r r a local izado en 42º41 ' N -

07º41 '.0, de magnitude 3, con 
oito observación ,' ocorripo o 1 O 
de Abril pasado. Estas coorde
nadas son· as do epicentro no 
Monte da Amada, do concello 
de Paradela, á meno·s de 50 
metros do vaso do encaro de 
Belesar . . 

. ' 

O Informe _Sobre la Serie Sís
mjca de Lugo-3 ten · carácter 
público pero foi distribuido con 
critério estrictamente .reserva
do desde o IGN. O secretismo 
que envolveú désde a sua pu
blicación a este documento de 
traballo fundamental para as 
compañías de seguros, cons-

trutores, xeólogos, oficinas da 
administración autonómica e 
do Estado e meios de comuni
cación, bátase á canta da in
fluéncia política exercida desde 
a Xunta para evitar que tras
cendese a relación entre o en
caro de Belesar e os terremo
tos de Lugo. Como é sabido, a 
empresa Unión-FENOSA ten 
actuado como grupo de pre
sión a prol do governo de direi
tas na Xunta desde os tempos 
de Xosé Quiroga. Con todo, 
esta relación de boa armenia 
entre a Xunta do PP e a eléctri
ca potenciouse en tempos de 
Fraga ca Plano Mega de elec-

A .. EIRÉ 

·oemocrácia ao minuto 
Un.minuto trinta, un minuto déz, un minuto ... Non estamos en nen-· 

. -gunha ccinta atrás, senón no arrapañamento eleitoral que. o PP fai da 
TVG~ Este minutado é o tempo que cada partido presente nos debates 
tiña para pechalos. As reglas marcadas fixaban ese espácio segundo a 
proporciomlidade eleitoral. O PP sempre pechaba as intervencións. 
O condutor dábálle a palabra ao representante de cada forza política 
e... non había dereito a réplica, nen séquer por alusións ou insultos, 
que haber houboos. Puderon facer coma nos espá~ios cedidos gratui
tamente, sen necesidade de desprazar aos candidatos ao plató, que ca
da un. grabase a sua. mensaxe, propor~ionalmente, por s1,1posto e, logo, 
os populares contestarían comenenciudamente a PSOE e BNG. Así o 
fixeron, cando menos , despois dunha mensaxe eleitoral de Beiras. Os 
catro cabeceiras de listas populares retrucaron ao nacionalista como 
se dunha entrevista se tratase. A democrácia é un valor. Non se pode 
ser demócrata un minuto, n en medir as ideas cun cronómetro.+ 

f 

trificación J3 a participación da 
empresa coruñesa cun 49% na 
Sociedade Galega do Meio 
Ambiente (Sogama) na que ten 
maioria a Xunta. 

O IGN elaborou unha primeira 
análise sobre a série sísmica 
de Lugo que foi posteriormen
te ampliada. O Informe Sobre 
Ja Serie Sísmica de Lugo-3 é 
unha síntese actualizada dos 
anteriores e foi realizado a 
instáncias dos parlamentários 
do BNG nas Cortes. Unha vez 
concluido, o ·lnforme-3 foi re
petidamente solicitado sen re
sultado tanto palas Cortes co
mo pala Universidade . Apa
rentemente o IGN só remiteu 
á Galiza un exemplar á Secre
taria Xeral para a Protección 
Civil e Meio Ambiente , que 
ten servido como material de 
referéncia para várias instán
cias. 

Tanto nos meios relacionados 
coa investigación sísmica en 
Lugo como nos concellos de 
Taboada, Paradela, Chantada, 
Sárria, O Saviñao , Samos , O 
Páramo, Láncara, Triacastela, 
Baralla, Becerreá, As Nogais, 
Pedrafita, O Courel , O lncio e 

- Bóveda, en estado de alerta 
polos sismos , trascendeu a im
paciéncia por coñecer os resul 
tados do estudo sísm ico que 
en Xullo e Agosto pasado com 
pletaron o profesor Juanjo Da
ñobeitia, do lnstitut de Ciencias 
da Terra Jaume A/mera de 
Barcelona e Diego Córdoba, do 
departamento de Xeofísica da 
Complutense de Madrid . O es
tudo tiña comprometido o fi 
nanzamento do Governo cen
tral, a Xunta e a Deputación de 
Lugo. A partir da información 
de corenta sensores en terra e 
unha ben dotada estructura de 
batimetría na costa,- a equipa 
anunciara que ao remate do 
verán poderia achar que fallas 
tiñan actividade sobre o mapa 
da Galiza. 

Nun primeiro adianto publicado 
a comezos de Agosto, o xeólo
Oo da Rice .University de Te
xas, Dale Sawyer, anunciou 
que a responsabilidade dos te
rremotos de Lugo era a situa
ción extrema da discontinuida
de de Mohorovicic na beíramar; 
a comezos de Outubro, desde· 
a mesma equipa científica re
coñeceron que aquela interpre
tación non abondaba para ex
plicar por que se move a terra 
. en Lugo e formularon unha hi
pótese de· movemento de pla
cas non diferente da que des
pois do 22 de Maio adiantara 
nestas páxinas Xan Vidal Ro-

. maní, catedrático ·de Xeofísica 
da Faculdade de · Bioloxia da 
Coruña, no senso de que na 
falla que atravesa Becerreá, 
Triacastela e Sárria remata a 
cordilleira Cantábrica e nese' 
ponto cambia a dirección das 
estruturas tectónicas Norte Sul 
por Leste Oeste.+ · 
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Eq~iparia a Retevisión, pero non.ter unha telefónica_galega P~?ª na decisiqn .. 

Periga a instalación dunha-emp~s~. de 
telecoínunicación pola pasiVidade da Xuntci 

. . A NOSA TERBA 

Peden garantir· 
o·normal .desenvolvimento 
das votacións en Betanzos 

5 

-0- H. VIXANDE 

A Xunta Eleitoral de Betanzos terá que pronunciarse ·sobre 
aa medidas que garantan que o 19 de Outubro ñon se· re
produzcan as anomalías den.unciadas no Concello do Miño 
en procesos éleitorais pasados. Segundo denunciou ·o 
SNG, na mesa· eleitoral de Bemantes en anteriores comí- -
cios non se atenderon de .xeito reiterado as reclamacións 
dos· aporedados desta formación. Ademais a mesa non .re
quire o DNI ou ou!ro documento identificativo, dándose ca.: 
sos nos que as persoas que acuden a votar .constan no 
censo co voto xa emitido. Tamén acusan ao máximó res- . 
porisábel do 'Partido Popular de Miño, D~ográc"ic,1s Rorn.eu '~ 
López, de c_oloca( cestas cori caramelos co identificatívo 

- - do seu partido nas mesas eleitor~s de todo o concello. + 

A anunciada intención de Tele
com ltália de construir unha fá
brica na Galiza que subminis
tre equipas de telecomunica
ción a Retevisión poderia verse 
truncada pola falta de capaci
dade de negociación da Xunta 
para conquerir que o segundo 
operador de telefonía adxudi
que a Te/ecom ltália o contra
to de subministración das 
equipas. A compañia italiana, 
através da sua filial Ita/te/, 
asociaríase coa galega Jntelsis 
nun plano que implicarla a revi
talización de Arteixo Telecom. 

Retevisión len que investir en dez 
anos 360.000 millóns de pesetas 
en equipas e a filial de Telecom 
ltália, Ita/te/, pretende ser a sub
ministradora de centrais de con
mutación, sistemas de xestión de 
rede e equipas de transmisión, 
que serian fabricados, en grande 
parte, nunha factoria a instalar na 
Galiza. Pero o Governo da Xunta 
carece de capacidade para con
vencer aos sócios de Retevisión 
para adxudicar a Ita/te! a submi
nistración desas equipas. A razón 
é que non ten presenza en Rete
vis ión porque no seu momento 
Galiza non constituiu un segundo 
operador local de telecomunica
cións (algo que si sucedeu no Pa
ís Basca con Euskalte~ que lago 
se asociase con Retevisión. 

Debido á renúncia da Xunta a 
apostar por un operador galega 
de telefonía, e mália que Telecom 
ltália é sócia de Retevisión, é un
ha empresa norte-americana, Lu
cent Techno/ogies, e en menor 
medida Price Waterhouse, quen 
mellar está situada para gañar o 
concurso, xa que canta co apoio 
de bascas e empresas empresas 
·madrileñas accionistas de Retevi-
sión. De momento, Lucent e Pri
ce xa conqueriron contratos por 
valor de 8.500 millóns de pesetas 
para subministrar equipas e Lu
cent com~ometéuse a criar 100 
postas de traballo en Madrid. 

A empresa galega lntelsis, atra
vés do seu gabinete de prensa, 
recoñeceu a existéncia do pro
xecto de asociarse con ltaltel pe
ro riíatizou que "de momento 
non hai nada". Telecom ltália foi 
fT1áis precisa e recoñeceu atra
vés dun portavoz en Madrid a 
veracidade do proxecto. Caso de 
Ita/te! conquerir este proxecto, 
na Galiza configuraríase un pe: 
queno sector indutrial que no fu
turo poderia optar a subministrar 
equipas a operadores de telefo
nia nun marco global de liberali
zación das telecomunicacións. 

De todos xeitos, taita por dicer a 
última palabra. A decisión non 
está tomada e a Xunta ten a po
sibil idade de botar man dunha 
baza que ainda non foi explora
da. Du·as empresas eléctricas 
con forte presenza na Galiza, 
Endesa e Unión Fenosa, forman 
parte importante do accionaria
do de Aetevisión e poderian pe-

. ' ' 

A en"ática política de telecomunicación da Xunta impede o crecimento dun sector indus- -
trial na Galiza. Na foto, obras para o tendido de cabo telefónico. A. IG~ESIAS _ 

sar no momento de decidir a clintela institucional, Xunta, con-
compra das equipas. Na man da cellas e centros públicos, e cai-
Xunta estaría convidar a Fenosa xas de aforro. En Eukadi as apar-
e Endesa a demostrar o seu .tacións non foron maiores e hoxe 
verdadeiro compromiso coa Ga- Euskaltel é unha realidade que -
liza. Caso contrário a alianza está en marcha. 
con Fenosa en Sogama e no 
Plano Mega, de Mellara Eléctri
ca da Galiza, quedaria en entre
dito, xa que seria unha evidén
cia de que a relación é pura
mente comercial . 

Interpelada a Consellaria de ln
dústria sobre o grao de coñeci
mento do proxecto e compromiso 
da Xunta para animar a Endesa 
e Fenosa a influir en Retevisión, 
á hora de redactar esta informa
ción o gabinete de prensa da 
Consellaria non dera resposta~-

lmportáncia 
do operador galego 

No seu dia, os enxeñeiros gale
gas de telecomunicación, invita
ran á Xunta e ás caixas de aforro 
a facer un rápido movimento no 
sector das comunicacións e 
constituir un operador galega de 
telefonia que lego pactase con 
Retevisión a prestación de servi
zos na Galiza .. Galiza contaba 
con activos importantes que 
aportar, a saber: a rede truncking 
de telecomunicacións da Xunta, 
as comunicacións de banda lon
ga, as equipas de reemisión da · 
TVG e outros activos intanxíbeis, 
como as escalas superiores de 
enxeñeria de telecomunicacións, 
en Vigo, e de informática na Co- · 
ruña', ademais da faculdade de fí
sicas en Compostela. Completa
ban as aportacións da. Galiza a 

Pero nen a Xunta nen as caixas 
deron pasos nesta dirección ·e. o _ 
Governo autonómico agora ~ó 
tala, e non de forrpa oficial, de 
botar a andar Retegal, a Rede 
de Telecomunicación Galega, 
nun momento no que o mercado 
xa está rep·artido e Re·tevisión 
non prevé dar cabida a novas 
sócios industriais. 

No· PP a filosofia de telecomuni
cacións non é sempre coinciden
te. No resto do Estado a idenlifi-

. catión do Governo central coa 
Telefónica é total. Por outra ban
da, o presidente de Endesa, Ro
dolfo Martín Villa, colleu un cami
ño contrário ao da Xunta e deci
dí u usar os recurs9s que tiña a 
compañia eléctrica para tirar de
l es a máxima rnndabilidade. 
Martín Villa asegurou que "a no-

-sa presenza no accionariado.de 
Retevisión está plenamente xus
tificada pala nasa necesidade, e 
a nasa abriga ·de poñer en valor 
activos excedentários no campo 
cías telecomuhicacións". 

A política da Xunta foi outra: fi
nancrar a implantac.ión dunha te
lefonía rural obsoleta sen obter 
contraprestacións da Telefónica , 
nen sequer un pasto no consello 
de administración dunha empre
sa que até hai ben pouco tiña ao 
Estado como o maior accionista 
minoritário. • , 

O Concello do· Ferrc>l denega o permiso 
~de derrubo de duas-fachad~s demolidas 
Unha solicitude apresentada pola empresa Mont~xes lndu
nor para proceder á demolición de duas fachadas que for-

. maban parte do mesmo edifício, pertencente ao conxunto 
histórico-artístico da cidade, foi rexeitada pola Comisión 
de Governo do Concello do Ferrol. Dase a circunstáncia 
de que as duas fachadas do edifício, onde se _vai construir 
uri hot~I, xa foran demolidas antes da solicitude de derru
be. Ad~mais, a fa.chada da rua Real, que apresentaba unha · 
tipoloxia racionalista, estaba frente ao Concello e para _ 
proceder á sua demolición a empresa proprietária non tivo 
incomenente. Cando a princípios de Outubro ·producíuse o 
derrube, na cidade houbo unha tone polémica porque o 
departamento de urbanismo ·detnorou a sua intervención 
para evitar o·derrubamento árgumentando ·que unha lona 
·impedía ver que estaban a facer no edifício. O resto dos 
viciños si eran conscientes do que estaba a suceder.+ 

Profesores e alunos transladan 
Filoloxia Galega ele Pontevedra a Vigo _ 
"O translado de profesores e alunas-de Filoloxia Galega do 
campus de Po_ntevedra ao de Vigo foco que o reitor da uni
versidade viguesa, Xosé António Rodríguez; ameazara con 
expedientar a _estes se se impartian as clases. Foron alunas 
e alunas os que o Luns 13 en as~mblea decidiron abandoar 
a aula que tiñan na Escala de Maxistério en Pontevedra e 
asistirá faculdade de.Humanidades en Vigo, edifício no que 
se imparten o resto das filoloxias. A titulación implantouse no 
campus de Pontevedra no curso 1996-97, o que_ foi denun
ciado polo alunado como un xeito de contentar a unha cida
de pobre en instalacións e titulacións universitárias. Para po
ñela en marcha contouse cun aula de Maxistério en horá
rio de .tarde. Camiño Noia, xefa do departam~nto de. Filolo
xia Galega, que·n apoia o translado, sinatou que a titulación 
estase mantendo en Pontevedra porque ainda non conce
deron a Maxistério a especialidade de Educación Física.+ 

Comeza o ,.xuízo contra Pastor Alonso por 
supostas calúm;nias a Xerardo Estévez 
O Martes 14 de Outubro comézou nun xulgado da Coruña 
o xuízo contra o ex alcalde de Noia, Pastor Alonso, por un 
presunto delito de cafúmnias ao a_lc~lde de Compostela 
Xerardo Estévez, a quen, en Decembro de 1991, acusou de 
prevaricar para beneficiar á empresa in.mobiliária Galiven 
nun negócio de blanqueado de ~artos procedentes do nar
co tráfego. Antes de entrar no xuízo, Pastor Alonso asegu-
rou .q1:1e non pronunciara tales a_cusacións.+ · - . 

A coopera~vQ de Cobas só pagará 237 
dos 1.227 miUóns· que adebeda 
Mália asceñder a 1.227 millóns de pesetas os cartas adebe
dados pala Cooperativa de Cobas aes seus acreedores, só 
pagará 237 millóns. A entidade fai efectivo o pago desde es
te mesmo Xoves, 16 de Outubro, en cumprimento dun,acor
do asinado entre os é!~reedores e os próprios responsábeis 
'da cooperativa e cuxo prazo . remataba .nesta data: Sobre os 
directivos da entidade pesa unha acusación de malversación 
de fundos, polo qlle unha parte dos afectados organizáronse 
nunha asembleéJ. extraxudicial que é quen dá o visto bon a 
todos os acordes que asina a entidade. Un grupo de afecta
élos, que non están dacordo con que a cooperativa só pague 
unha parte do adebedado, teñen previsto emprender accións 
xudiciais contra a e:,ntidade e a própria Xúnta. Os directivos 
da cooperativa de Cobas pretendian acadar un convénio coa 
Administración , para que esta concedera un préstamo de 
370 millóns de pesetas a sumar á cantidade anterior, sen in
tereses, con catro anos de caréncia e a reembolsar en 1 O 
anos , quedando a cantidade final a pagar,. ·por baixo dos 
1.227 millóns adebedado$. Ao non obter o prace da asam
blea, o acordo coa Xunta non se pu ido concretar.• 
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·O VOTO MÁIS NOVIDOSO E DIFÍCIL DE ESTIMARÉ O DOS 
MILLEIROS DE MOZOS QUE EN CADA PROCESO ELEITdRAL 
ACADAN A IDADE DE VOTAR. T AMÉN TEN CARACTERÍSTI
CAS PARTICULARES O VOTO X OVEN EN XERAL, MOI 
AFECTADO, ENTRE OUTROS FACTORES POLO PARO. O 
NACIONALISMO É, SEGUNDO ALGUNHAS DAS ANALISES . 

DIFUNDIDAS, O IDEÁRIO MÁIS ACEITADO POR ESTE SEC
TOR DA SOClEDADE. ESTE DATO NON DEÍXA DE CHA
MAR A ATENCIÓN SE SE PENSA QUE O USÓ DO GALEGO 
DESCENDE COA IDADE. O AUTOR DO SEGUINTE ARTIGO 
INDAGA, DESDE A SUA PERSPECTIVA, NA.S INQUEDAN
ZAS .DA MOCIDADE CHAMADA A PARTICIPAR O DIA 19. 

A MOCIDADE REXBITA O TEATRO 
POLÍTICO, PERO NON A POLÍTICA 

1 • 

MARTIÑO SANTOS -

P·artindo destes considerandos resultaria 
conveniente facer algunhas reflexións pul
sando o contexto político 'no 'que nos ato
parños na actualidade: 

É xa un costume escoitar como resultado · 
de estatísticas e estudos sociolóxicos, a ro
tunda ~firmación do desinterese que a mo
cidade ten polas cuestións de importáncia 
política. Ao tempo resulta paradóxico -
en relación co anterior- observar nesas 1 º.-Os problem.as sociais que vive Gali-· 
mesmas estatísticas o crecente e hoxe za son derivados e 
maioritário apoio da mocidade a , unha for- _ . ven-se agudizados pola _~ 

3 º .-Galha con ta nestes momentos cun 
gran potencial para sair da situación eco
nómica, social, política e cultural na que 
se atopa. Porén a ninguén se lle oculta a . 
agresividade cre<;,:ente contra o noso País. 
Deben-se utilizar entón os instrumentos 

3,0 noso alcance para 
desenvol-ver esa po
tencia lidade, sen za política como o BNG, que se di.rixe ao posición que ocupa

conxunto da sociedade cun discurso máis · rríos como colectivida-
analítico e de fundo que calquer dos outros de, como povo, como 
partidos con actuación en Galiza; ou nación. Os pasos a dar 
constatar a intensificación do grao de no sentidó da sua reso-
identificación dos mozos e mozas galegas. lución, van irremedia-
co seu País de xeito racional, indo máis aló belmente parellos ou a 
da superficialidade e de motivacións orixi- remolque da tarefa de 
nárias meramente sentimentais. · facer que Galiza adqui

Cerro é que isto non ten unha plasmación 
organizativa parella e 'inmediata, nen con
leva en moitos dos casos un comp~omiso 
persoal no uso monolingüe do galego, por 
exemplo. Mais teoría con base científica 
existe dabondo para explicar no plano .co
lectivo --que non para xustificar no indi
vidual- este feíto. Non ignorará nengun 
leitor ou leitora que Galiza padeceu un 
proceso histórico incisivo na merma da 
nosa identidade colectiva como nación
e por tanto dos elementos máis significa
dos da mesma- e da vertebración social 
do País. Como tampouco aparece imper
ceptíbel aos nosos ollo.s os contínuos es
forzos do sistema por modelar a uniformi
zación da mocidade baixo apariéncia de 
chico-chica, Beverly Hills, potenciar actitu- · 
des e comportamentos como o pasotismo 
e o individualismo competitivo ou por ab
sorver, para a sua prostirución, valores so
ciais asumidos de xeito xeralizado pala 
xenté nova. 

ra vontade de supera-
. ·ciÓn colectiva para ser 

e estar por si própria 
con d ignidade nun 
contexto estatal, euro
peu e mundial no que 
se albiscan avanzos na 
posición de determi-

'P auca mocidade hai 
insensíbel ás cn~centes 
desigualdad~s sociais, 
á masificación do seu 

instituto público, 

mermar o apoio so, 
cial, senón -pola 
contra- incremen
tando-o. Desgraciada
mente non-posuimos 
o poder divino df ret
rotraer-nos á xénese 
bíblica da criación do 
mundo para conver
ter a Galiza en dona 
de si coa repetición 
de duas consignas 
máxicas. Actuándo 
en función do que in
teresa a Galiza e 

PoréÓ, pouca mocidade hai i'nsensíbel ás 
crecentes desigualdades sociais, á masifica
ción do seu instituto público, á imposibili
dade de acceder a un posta de traballo, á 
posibilidade de té-lo que buscar en Caná
rias, a desenvolvé-lo en condicións precá
rias,· a non poder alugar un piso, ·a estudar 
case irremediabelrnente para parado, etc.; 
cuestións todas que, como moitas outras, 
dependen en gran medida de decisións po
líticas. Cuestións que son obxecto da preo
·cupación diária da xente nova con inde
pendéncia das posibilidades de ter acceso a 
claves interpretativas que permitan ache
gar a sua orixe e causas a unha mocidade 
inmersa nun proceso de socialización ( fun
damentalmente via ensino e meios de co
municación) potenciador do acriticismo e, 
sobre todo, da desgaleguización. 

Rexeitado pola mocidade é o teatro (con 
perdón) político institucionalizado, idea 
interesante de non ter sido tamén absorvi
da e prostituida polo sistema para manter á 
marxe da participación política ao segmen
to da sociedade -e non só- máis proclive 
ao cámbio socjal que conleva transforma
cións estruturais. Con preocupación obser
va-se -a inoculación desta idea do apoliticis
mo ou a'partid ismo en sectores xuvenis con 
conciéncia social, rnesrn.o articulados en di-

.. ferentes fórmulas organizativas. 

á imposibilidade de 
acceder a un pasto 

de traballo" 

nados povos e nacións, 
todos eles relativizá-
beis, froito de procesos · 
e dinámicas diferentes, 
mais. re~ultado dun 
movimento social de " 
reivindicación dos intereses e direitos na
cionais sempre articulado políticamente. 

2º.-A articulación da sociedade, a sua 
auto-organización, o traballo social secto
rial de cara a avanzar na concienciación e 
en dar solución aos seus problemas espe
cíficos, en definitiva, a participación dos 
cidadáns . e das cidadás é pilar fundamen
tal da democrácia. Frustra-se a deinocrá
cia cando un povo non con ta cunha re
presentación polítiea e instituciona\ que 
non só elimine trabas á sua participación, 
senón ademais defenda os ·seus intereses e 
pule pola consecución das suas aspira
cións colectivas facendo-o protagonista 
da sua histórfa. . 

aproveitando toda 
oporrunidade para 
dar pasos adiante, in, 
traduciremos progre
sivamente os elemen
tos que permitan in
vertir un longo Rro-

ceso histórico. · Non hai progreso econó
mico sen recursos nen tecido produtivo, 
non hai evolución social con emigración 
e decrecimento demográfico, non hai 
normalización sen idioma, . non hai liber
dade sen suxeito mate-rial -sen País
que a exerza. E se a hai, vaia consola! 

É innegábel que o maior potencial deste 
País está representado polo binómio na
cionalismo-mocidade, binómio ao que lle 
corresponde cumprir un papel determinan
te se é lubricado ,con participación política 
organizada.• 

MARTIÑÓ, SANTOS CANOSA é Secretário.Xeral de Galiza 
· Nova (Organización ~uvenil do BNG) 

· Xosé Lois 

16 DE OUTUBRO DE 1997 · 

UN MÉDICO DO 
BLOQ·UE E UN· 

CURA DE OURENSE 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

"Manolo Ruído é unha da~ persoas que 
mellor me fixeron na miña vida". Así 
comentaba nunha reunión de cornpa
ñeiros. un cura de Ourense, Evencio Do
mínguez. Para quen non saiba quen era 
Manolo Ruído, esta afirmación non ten 
nada de particular. Pero se engadimos 
que o tal Manolo, que morreu recente
mente nun accidente, era un médico na
cionalista que colaborou activamente co 
BNG, xa empeza a ser a cousa mái inte
resante. E se engadimos que esa axuda 
que o devandito cura afirma ter recibido 
do médico non era tanto porque o aten
dera moi ben profesionalmeme ou o 
curara de tal ou cal doenza, enón pola 
relación de compañeiro e amigo, a cou a 
aínda se fa¡ aínda máis interesante. 

Manolo non era precisamente que e di 
un "cristián practicante" na cousa relixio
sa, un "home de Misa"; nen sequera e ma
nifestaba claramente como unha persoa 
crente. Pero Manolo practicaba o aspecto 
máis importante da mensaxe cristiá, aque
lo polo que dixera Xesú Cristo que había
mos ser xulgados: "Tiven farne e déstesme 
de comer; tiven sede e déstesme de beber; 
fun forasteiro e acolléstesme; e5tiven espi, 
do e vestístesme; enfermo e visitástesme" 
(Mt 25). Por iso, Manolo era tamén suma
mente respeituoso coas crenzas dos de
mais: os compañeiros de traballo, os ami
gos ou a xente que atendía na consulta. O 
outro protagonista, Evencio, é un cura en 
exercicio, "un bo cura" di a xente, sempre 
disposto para atendela no corpo e no espí
rito; é párroco de Quintela de Leirado e 
outras parroquias rurais desde hai rnoitos 
anos; traballa, ademais, de A TS. 

Este cura chegaba a afirmar naquela reu
nión, que a relación con Manolo axudá, 
rao moito, "mesmo na miña aposta sacer
dotal polos pobres". Ademais de que e 
sentira valorado como persoa e como cu
ra por Manolo Ruído, Evencio vira cada 
día a exquisita atención con que este 
médico trataba a ente mái inxela, a 
máis pobres: ''Non lles reñía nunca, x
plicándolles as cousas mil vec á m ~ 
mas persoas, con paciencia e agarimo". 

Non é de estrañar que a 'manife ración 
popular no día do seu enterro fora impre
sionante. A xente chamáballe agarim .. 
samente "San Xo é"; afnda que non fi ra 
moito pola igrexa, tiña os riscos d st 
santiño: as súas barba e a súa b ndacl . 

Fronte a algúns que poderían dicir "Este 
non é dos nosos ... ", os demais curas da
quela reunión valoraban tarnén. do me .. 
mo xeito positivo o caso <leste médico do 
Bloque que non ía moito pala igrexa, e 
contaban outros casos semellantes. Eu 
lembraba a un médico nacionalista de Fe-

.,. rrol con barba non accidental de Baku
-nin, e a outro médico que traballa na Re
sidencia, un que tampouco se manife~ta 
como crente, pero que os compañeiros e 
a xente lle chaman agarimosamente "San 
Francisco"; eu sei da súa exquisita e xene
rosa atención, así como da austeridade da 
súá vida. E eu digo con San Xoán: "On.de 
hai amor alí está Deus" e "O que non 
ama, aínda non coñece a Deus, porque 
Deus é amor" (1Xn4,8.20-21). 

¿Quen di que os· curas só se levan ben 
cos caciques? ¿Quen di que o Bloque 
non se pode levar ben coa lgrexa, que é 
toda dereitas? +· · 

VlCTORl.N? ~REZ PRIETO é· escritor é crego 
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Os populares poñen nomes as ruas en concéllos governados por maiqria A ·Plataforma 
pala Defensa da Sanidade 
contra as fundacións Avenidas Fraga· lribarne, 

' . . en Cee e Ribeira 

praza Vázquez Portomeñe e ~usto a Boltar A inminenté posta en marcha 
de .JU?VOS hospitais en Cee e 
Ribeira baixo a fórmula xurídi
ca de Fundación foi novamen
te motivo da crítica da 
Plataforma pola Defensa da 
Sanidade Pública, que deu 
unha rolda de prensa odia 15 
en Santíago. 

-0- A. ESTÉVEZ 

Hai xeitos diferentes de facer 
história como político; ade
mais de governar, o legado po
de resumirse en que o seu no
me forme parte do rueiro muni
cipal. Neste cometido os popu
lares levan avantaxe: o alcalde 
do Vicedo ten duas ruas ao 
seu nome e o dos Blancos aca
ba de tomar a decisión de dar
lle neme a unha. Ás clásicas 
General Franco e José Anto
nio únenselle agora as dos 
políticos locais que queren 
pasar a posteridade axudados, 
sobre todo, da maioria absoluta 
nos concellos. De todos os xei
tos, o ditador Franco lévase o 
trofeo á cantidade de ruas adi
cadas na Galiza eJ dentro -das 
filas do PP, non hai quen lle 
faga sombra a Manuel Fraga. 

Xosé Antonio Rodríguez é o ·al
calde popular, procedente do 
transfuguismo, d,a vila ourensán 
de Os Blancos. E un home novo 
pero non se resiste a pasar a 
posteridade sen rua e acaba de 
decidir que unha leve o seu no
me. A sua postura está apoiada 
sobradamente no concello no 
que hai oito representantes do 
PP e un do PSOE. Precisamente 
desta organización viñerons as 
críticas: o deputado socialista 
Gonzalo Iglesias Sueiro chamou 
a atención sobre a atitude de 
"inaugurar ruas como facia o cau
dillo coa sua própria persoa". A 
lealdade de Xosé António Rodrí
guez cara ao seu partido está 
xustificada sobradamente co bus
to adicado ao presidente da De
putación de Ourense1 Xosé Luis 
Saltar, que luce no méio da vila. 

En O Vicedo, na província de Lu
go, hai poucas ruas pero duas 
delas levan o mesmo nome: Isa
ac Prado Villapol. Unha a secas e 
outro co doutor diante xa que 
ademais de alcalde é médico. 
Despois de 24 anos no cárrego, o 
alcalde de O Vicedo está de ac
tualidade ao ser denunciado por 
cobrar dietas millonárias durante 
os últimos anos; a fiscalia acúsao 
de cobrar máis de 60 millóns de 
pesetas nos últimos catro anos 
sen xustificantes. T ampouco ten 
oposición, nen saquera un repre
sentante na casa do concello 
que, curiosamente, está situada 
na rua Doctor Prado Villapol. 
Ademais, o alcalde popular, do 
que o seu partido valora o gover
no sen adversários, púxolle o seu 
no me a unha fonte. 

Pero un dos precursores do au
tobombo foi Xosé Rivas Fontán 
na sua época como alcalde de 
Pontevedra. Daquela o escultor 
Vilar ergueu na cidade o monu
mento ao soldado español, un 
conxunto que apresenta unha 
grande cruz que no seu pé con
tén os rostros dos soldados. Un 
deles é era.vado a Rivas Fontán, 
agora deputado polo PP, cha
mando a atención polo seu pei
teado, excesivamente moderno. 

Un simples repaso revela a 
grq.nde cantidade de vilas do pa
ís que non teñen ruas propria-

mente senón lugares ou parró
quias. Pero se hai duas de segu
ro que chaman General Franco · 
e José Antonio, as veces hai un
ha terceira que pode ser DepÍJ
tación, Constitución ou Aviación 
Española e se hai unha cuarta, 
dela encarrégase do nome unha 
empresa como Unión Fenosa. 
En Lalin , a terra de Guiña, ao 
galeguizar o rueiro despistaron 
aos viciños que viron como Jase 
Antonio pasaba a ser Xosé An
tón, un personaxe descoñecido. 

Fernández Albor 
na Guarda 

O que tampouco se quedou sen 
rua é o ex presidente da Xunta 
Xerardo Fernández Albor, agora 
deputado no Parlamento Euro
peo. Non está en Santiago, onde 

. nasceu, senón ·en A Guarda, un
ha importante avenida, onde 
acudiu a inaugurala no tempo en 
que governaba Galiza. Nesta vi-

la, cuxa alcáldesa é Purificación 
Álvarez desde hai oito anos, so
breviven como é costume nos 
concellos ·populares os nomes 
franquistas. Outro -persoeiro, 
agora sen cargo tras o cámbio 
de Governo central e a sua de
misión como presidente da Real 
Académia, Domingo Garcia Sa
bell tamén pasará á posteridade 
con rua, a sua tampouco en San~ 
tiago senón en Ferro!. 

Pero quen sen dúbida ten máis 
ruas dentro do Partido Popular é 
ManueJ Fraga; algunhas inaugu
radas na sua etapa como ministro 
de Franco e outras máis recentes 
como presidente da Xunta. As 
províncias da Coruña e Lugo son 
as que máis cor:itan con el para o 
seu rueiro . En Cariño , a única 
avenida que hai está adicada a el 
pero tamén hai ruas Fraga lribar
ne en Cedeira, en Betanzos e Po
voa do Caramiñal. Nos concellos 
lugueses de Paradela e Portoma-

Baltar, 
presidente 
da 
Deputación 
ourensana, 
ten un 
busto no 
concella dos 
Blancos e o 
rostro de 
Rivas 
Fontán, ex 
alcalde de 
Pontevedra, 
figura no 
monumento 
ao soldado 
en 
Pontevedra. 

rin tamén contan co candidato po
pular ás eleicións no seu mapa. 

Na Barrela, no concello lugués de 
Carballedo, nomeouse unha pr~
za éo nome ,de Victor Vázquez 
Portomeñe. E a principal da vila, 
na que se atopa a casa do con-

- cello, pero un enfado do alcalde 
Xúlio Manuel Yebra-Pimentel 

. Blanco co ex conselleiro amea-
, -zou con trocar o nome da praza. 

En Vilalba, berce de Manuel Fra
ga, esta familía tamén deixa pe
gada en forma de piche: o pai do 
candidato popular, rexedor muni:
cipal con Primo de Rivera, a Re
pública e, posteriormente, Fran-

-c_o, ten a sua: Alcalde Fraga 
Bello. Tamén a finada muller de 
Manuel Fraga dá nome ao recén 
inaugurado auditório Carmen Es
tévez. Para el está reservada a 
chamáda cidade cultural de Vilal~ 
ba, un conxunto que inclue biblio
teca e institutos construídas nos 
últimos anos do franquismo. • 

Desde a plataforma reséñase 
que as fundacións son a ante
sala da privatización e que de
gradan a conquista social des
te dous novas hospitais. Ade
mais sinalan que a experién
cia do Hospital de Verin foi un 
fracaso e que as fundacións 
non só burlan o control político 
e económico senón a lexisla
ción sobre persoal. • 

Protesta viciñal 
na cesión da illa . 
de San -simón á Xunta 

O Sábado 11 de Outubro a 
Xunta celebrou un acto ins
titucional con motivo da ce
sión da llla de San Simón ao 
Governo galego. Á illa foron 
Xan Miguel Diz Q._uedes, de-

, legado do Governo, e Xesus 
-Pérez Varela, conselleiro de 
Cultura, Francisco Villar, se
cretário de Estado para a 
Administración Pública ade
mais do alcalde de 
Red.ondela, Amado Ricón. 

Tanto na zona portuária co- · 
mo posteriormente na illa, 
viciños e viciñas de Cesan- . 
tes amasaron o seu rexeita
mento ao acto por non ter 
contado con eles nesta de
volución e sinalaron qu_e es
ta é só unhá cesión por trin
ta anos. Ao despregar as 
pancartas lembraron que ti
ñan pedida unha entrevista 
co alcalde redondelán quen 
non lla concedera, negativa 
que repetiu Pérez Varela en
viándolles bicos. • 

N acionalización das 
eléctricas, das Cai, 
xas e do Depor, 

Celta e Compostela. Ilega
lización das sectas destruti, · 
vas: Opus Dei, Amas de 
Casa e Mulleres Rurais . . 
Demolición popular ao es- · 
tilo muro de Berlín da Ce, 
lulosa de Pontevedra. En
vio de axuda humanitária 

. Denúncia_n que o hospital 
do Meixoeiro beneficie 

faga falla da xornada de 
votación nos coléxios 
electorais de Cacharro 
Pardo, Alcalde .de Boquei
xón e residentes ao cargo 
das hermanitas desampara, 
das do Cotolengo -do Pa- _ 
dre Alegre. Cancelación 
da débeda histórica con 
Portugal: emisión en aber- ' 
to e durante as vintecatro 

aos povos·de Vallecas, Col
menar Viejo e Marinaleda. 
Apercibimento por escrito 
ao cidadán Jaime Maricha
lar, álias Duque de Lugot 
de que se absteña de utili
zar títulos nobiliares conce-

Medidas de horas de toda a programa
ción das can.les públicas 
da rádio e televisión lusa. 
Reciclaxe con fins comer
ciais do chumbo e outros 

'compon~ntes obtidos da 
interese público 

didos por monarquías ex-
temporáneas. Voadura controlada con prévio aviso 
incluido dos encaros de Portomarin e Castrelo do 
Miño. Conversión das 'Casas Cuarteis en. Museus 
Etnográficos. Despido, coa indemnización que lles 

· corresponda, dos ensinantes obstinados no uso do 
español (no caso de que algun sindicato se empeñe 
na defensa deste colectivo dé indecentes, abertura 

·'de negociacións para o seu traslado forzoso a Éspa
ña). Solución definitiva ao problema do mal cheira 
nas instalacións da RTVG en San Marcos -(peche 
da granxa porc_ina ali instalada e fumigación das dis-, 
tintas depenqéncias). Repetición todas as veces que . 

fundición de esta tuas 
ecuestres, placas co~emo

rativas e demais elementos omamentais franquistas . 
Venda en subhasta pública dos trescentos carros ofi
ciais que sobran na Xunta e investiménto da gañán
cia obtida en servizos sociais. 

Nengunha destas iniciativas foi levada adiante du
rante os oito anos do mandato de Manuel Fraga. É 
fixo que de continuar no poder as direitas nen to
calo nen m~nealo. Paga a pena apostar por aquele~ 
homes e mulleres que ainda sen prometelo en cam
paña poidan deslumbrar á parróquia con facelas re
alidade antes de comezar o século XXI.+ 

a ortopédias privadas 
A Xunta de Persoal da Area 
Sanitaria Sul denunciaba o 
Martes14 de Outubro a "situa
ción alarmante" na que se ato
pa o servizo de reabilitación 
do Hospital do Meixoeiro. Si
nalan que hai unha lista de es
pera para primeira consulta de 

) entre catrocentos e cincocen
tos. pacientes mentres que os 
tratamentos non superán a 65 
pacientes por dia. 

Desde a xunta de persoal si
nálase que a capacidade de. 
.atención real pode chegar a 
180 pacientes diários. Fan 
responsábel desta situación á 
xeréncia do hospital e ao xefe 
do servizo de reabilitación 
que, segundo a xunt.a, fixo di
minuir os tratamentos reabili
tadores, ten dependéncias do 
servizo baixo chave e propícia 
o uso de instalacións públicas 
"por parte dunha ortopédia de-

. terminada de Santiago".+ 



8 GALIZA' 
N2 800 - ANO XX ANOSATERRA 

EPÍSTOLA PARA OS GÁLATAS 
XA VIER VILHAR TRILHO 

Caros irmaos galegas nas obrigac_;oes eleitorais: Nao 
sejais como · aqueles gálatas · dos que Sao Paulo dizia 
que -por efeito da acc;ao de certos predicadores judai, 
zantes- acreditavam em que os gentis deviam realizar 
a circuncisao para se incorporar a Igreja de Cristo. 
Quer dizer, nao deverdes acreditar em que votando a 
candidatos de partidos nacionalistas espanhóis é co, 
mo se pode compor um Parlamento da Galiza. Que 

· sentido terq. que muitos de vós voteis a tais partidos 
inclusive quando se trata de eleger os deputados para 
o Parlamento da Galiza? Alguns fazei,lo porque dizeis · 
que, como nao sois nacionalistas, nao q1Jererdes votar 
partidos nacionalistas como o BNG. N ao vos enga, 
neis, porque o Partido Popular e o PSOE, a q uem 
muitos de vós vindes votando, nao deixam de serem 
também partidos nacionalistas, nao nacionalistas ga, 
legos mas sirn nacionalistas espanhóis. N ao sabemos 
porgue a imprensa está sempre a chamar nacionalis, 
tas galegas aos do BNG ou da FPG e nao nacionalis, 
tas espanhóis aos do Partido Popular ou aos do PSOE. 

O Partido Popular e o PSOE nao parecem ser naciona, 
listas, porque o nacionalismo espanhol está tao intro, 
jectado nas suas almas e nas dos seus votantes que nao 
precisam fazer alarde dele. O naciopalismo espanhol 
nao se reconhece como tal nacionalismo. O nacían.a, 
lismo espanhe:i l" é algo que -como, no Exército, no qual , 
o valor aos 'soldados se lhe sup6e- os n acionalistas es, 

panhóis nao se vem abrigados a terem que exercitar, 
tanto que o sirq.ples facto de que fizessem manifesta ·os, 
tentac;ao-dele parece que o poria em causa. No entan, 
to, ultimamente o nacionalismo assimilador espanhol 
(talvez como consequencia da importancia que estao 
cobrando os nacionalismos identitarios basca, catalao 
e galega) nao se deve·sentir muito seguro de si, quando 
acode a medidas como a do Real Decreto que disp6e 
que durante a interpretac;ao do Hino Nacional de Es, 
pan.ha "todos os presentes de.verao permanecer em pé". 

Os nacionalistas espanh óis veem ~ palha do na, 
cionalismo defensivo no olho ·alheio e nao veem a 
trave do nacionalismo imperialista no próprio. Pa, 
ra os nacionalistas espanhóis os nacionalis tas só o 
sao os outros. O n acionalismo dos n acionalistas es, 
parihóis por ser um na~ionalismo forte, um na, 
cionalismo com Estado, pode camuflar o seu uni, 
fo rmismo homogeneizador sob a aparen cia de um 
cosmopo litismo unive rsa lista e des interessado. 
Aliás, a defesa da unidade de Espanha e da igualda, 
de de todos os espanhóis -da que faz gala o, na, 
cionalismo espanhol- pérmite,lhe aparecer. como 
progressista e demócrata face aos apresentados ca~ 
mo nacionalismos arredistas, tribais e insolidários 
dos bascas, catalaos e galegas.+ 

XAVTER VILHAR TR!LHO é professor da Universidade de Santiago 

Xo-sé Manuel Beiras. Candidato á Presidéncia ·da Xunta de Galiza 

O Presidente 
, . -

p.ara todos 
Hoxe o ·BNG representa a única Alternativa séria e responsábel, 

ce·ntrada en Galiza. C.un Presidente para todos os galegos e _galegas_, 

cun Governo. ao servizo do País, Galiza sairá gañando. 

Vota 
Porque ncís · 

interesa este País 
h ttp ://www. arrakís .es /- b ng BLOQUE NACIONALISTA GAlEGO 

A voltas 
coa 

. . / 
negoc1ac1on 

Nas páxinas de internacional 
do último número d _A 
TREU, a revista das Juntas 
Galega pola Amni tia, 
reflexionase sobre as 
e tratéxias do E tado e pañol 
na sua loita contra ET A e as 
posibilidade dunha 
negociación. 

"[ ... ] Desde o primeiro 
capitám general ao úlrimo 
bedel do último minitério 
espanhol sabem que o estado 
~stá abocado a umha 
negociac_;om política coma 
organizac;om armada basca. 
Sabe,o também o Partido 
Popular. Este novo gestor 
político,económico é o 
recambio que os poderes 

· fácticos necessitavam entre 
outras razoes para queimar 
umha nova correlac;om de 
forc;as mais favorável ao 
Estado no seu enfrentamento 
com os bascas. Trata, se de 
desgastar e debilitar ao 
MLNV para acudir a umha 
mesa de negociac_;oes 
políticas em posic;om de 
forza. deveríamos o lhar ao 
passado mai recente para 
decarar,nos do pulso prévi 
as negociac_;oes de Argel. 
Froito daquele pulso 1987 
ficaria marcado como um d 
anos mais duros para a 
resistencia basca, no que 
amaioria dos seus grupos· 
operativos fOrom detidos ou 
ficárom tocados . Poucos dia 
depois da recente cruzada na 
que se pedia o exterrnínio do 
dissidente e dos que o 
apoiavam com o su si lerkio 
cómplice, o ministro de 

XE5us CAMPOS/ Xo 

iuftiRo ltOS rfll.iot>iST~ 
AJllEvADOS qui 1101' 
TEÍIEl4 Ac°'1~0 HOS SEUS 
(~tu~ fSíoll.'ZOS fAA 
DOT"- ltJ ~010 '°150 oA 
i#F'MMAtilÍtl ql.f ~E6~. 

ul'.l!S LllÍ$ ~llfti~ 
611 AaitÍN. 

16 DE O UTL)BRO DE 1997 

Inter ior afirmava: «Desejo . 
· um fim n egociado ao conflito

basco ( ... ) » € o próprio 
presidente do governo 
espanh.ol José María Aznar 
semanas depois diz ia que 
nom inv'a lidava a 
explorac;om doutras vias 
(ademais da policiai e 
estritamente represivas) para 
p6r fim a violencia. [ ... ]" . • 

Primeiro, 
independéncia 
O periódico bimestral 
GRALHA publican seu 
número 18 unha entrevista co 
catedrático de Estructura 
Económica e ex,dir1xent da 
UPG, Ram m Lope ,Suevo. 
O profe or univ rsitário 
define o eu mod 1 p lítico 
para Galiza. 

"[ ... ] Gralha: A qu ituac;om 
política d eriamo a pirar 
para a Galiza nun futuro? 
R.L' .: Opto pola 
independéncia total. 
Independéncia até para cedé, 
la ou para negocia, la. Na 
Europa desde lago eria · 
melhor ser um estado que 
umha regiom da Espanha. 
Irlanda por exemplo nego iou 
muito melhor a ua 
integrac_;om na C.E.E. porque 
negociou como paí , negociou 
o que quería e o que cedia. 
Espanha cedeu causas galegas 
colhendo as que lhe 
convinham. 

Por outra parte, há que primar 
por todo o meio a relac;om 
com Portugal por rac;6e 
culturai , geopolítica de 
contrarre tara forc;a 
centrípetas e também por 
raz6es económica . O que há 
que fazer é umha a ociac;om 
do tipo do Benelux com 
Portugal. Bélgica, Holanda 
Luxemburg decidir m e tar 
na C. E.E. ma ape ar di o 
privil giam a u r lac; 
mutua . Nó poderiam 

m mo. 

Ha luc;-e para m derad 
para radicai , que nom h ' 
som so lw;oes para 
e panholi t . [ ... ]". + 

A voz que 
para as bestas 
Vén de aparecer o nútnero 
especial cleicións da revista 
de humor Xo! Unha 
pequena mostra de sarcas1T.O 
ácedo . "Fon.tes do Partido 
Popular confirmaron que D. 

'Manuel Fraga volverá a ser 
candidato a Presidencia da 
Xunta n o ano 200 1, se os 
avan~os no t ransplante de 
órganQs de poljcino a 
human.os.segue a progressorn 
actual. De facto, esta,se a 
se lecionar um potco de boa 
cachei ra e boa pªpada para 
extraedhe o cerebro que é a 
parte que ten mais danada o 
,Sr. Fraga. 0 único risco é 
que coas novas neuronas se 
passe de listo".+ 
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Se nos fiamos das reaccións 
dos auditórios, cales coida 
que son as mensaxes do BNG 

. q.ue teñen mellor resposta 
' nesta campaña eleitoral? 

O lugar fundamental que lle da
mos á ética e a defensa é:io be
nestar social, pois a xente en
tende moi ben a necesidade de 
salvar os bens de carácter públi
co. E, enlazado con isto, a de
fensa. dos sectores estratéxicos 
da economía, poñendo a andar 
o motor do país através dunha 
política creditícia que parta dos 
próprios recursos. Tamén se dá 
canta o naso auditório de que a 
única formación que non está 
hipotecada a intereses alleos é 
o BNG. 

Hai catro anos berrábanlle: 
Beiras, saca o zapato! Que lle 
berran nesta campaña? 

Nesta última lexislatura, o BNG 
chegou á conclusión de que 
cumpria desprazar o centro de 
actuación da liña político-institu
cion al de Fraga á alternativa 
post-Fraga. lsto deu lugar a que 
o naso discurso se centrase 
moito máis no raciocínio, no 
diagnóstico e na explicación en 
positivo das nasas liñas directri
ces cara unha recondución polí
tica do país. Antes tiña máis im
portáncia a xestualización do 
que Fraga significaba. lsto deu 
lugar a que houbese un cámbio 
de metodoloxia que a cidadania 
percibiu , penso que axeitada
mente. Pero non é cuestión de 
moderación , senón de cámbio 
de metodoloxia, polo cámbio do 
momento. 

Que foi o que mudou na Gali
za para que optasen por 
apresentarse como afternativa 
de governo? 

A combinación dun país cada 
vez máis no límite, os proble
mas sen resolver, e unha situa
ción cada vez pior en cada vez 
máis segmentos sociais: pesca, 
agro, indústria, comércio ... Nós 
elaboramos alternativas en posi
tivo para eses problemas que, 
previamente, tiñamos diagnosti
cado . lso foi mudando a 
conciéncia da cidadania que 
ollaba como o Governo Fraga 
era ineficiente e incapaz de re
solver a situación. Por iso secto
res antes máis alonxados do 
que poderiamos denominar os 
nasos princípios políticos , en 
tenderon a mensaxe. Débese, 
en suma, a un ascenso cualitati
vo e cuantitativo d'a conciéncia 
da cidadania. 

Pero agora semellan 'repenti
namente obsesionados por 
chegar ao governo? 

O BNG é unha forza política 
que conduce, en profundidade, 
un proceso histórico a médio e 
longo prazo. Somos un corre
dor de fondo colectivo. A 
conciéncia na.cional do povo, 
emerxente, foise consolidando. 
A medida que a situación do 
país se ia deteriorando resulta
ba máis perentório acceder ao 
Governo, non por intereses es
tratéxicos nen tácticos da· nos a 
formación, senón pola própria 
situación do país. A conciéncia 
do BNG de que, desde o po 
der, lle é moito máis fácil ata-

· 11ar ese proceso de deterioro 
que está a levar á destrución 
do país, mentalizou á grande 
maioria da militáncia. Estabá
mónos preparando para chegar 
ao poder paso a paso, sen pre
cipitarnos, pero, hai un par de 
anos, chegamos á-eonclusión 

GAUZA 
ANOSATERBA 

Xosé M. Beiras 
'Galiza poqe comezar a sua Trans.ición' 

9* ALFONSO EIRÉ 

O CANDIDATO NACIONALISTA Á PRESIDÉNCIA DA .XUNTA ·ANA.LISA A IMPORTÁNCIA DAS PRÓXIMAS 

ELEICIÓNS NA PERSPECTIVA DUN ASCENSO DO BNG. PARA BEIRAS, SE A SUA FORMACIÓN CONSEGUE CHE

GAR Á XUNTA PRODUCIRASE UN SALTO DO POVO GALEGO QUE NON TERIA VOLTA ATRÁS. QUE O NACIONA

LISMO QUEDE COMO SEGUNDA FORZA POLÍTICA SIGNIFICARÁ; POR OUTRA PARTE, QUE "SE FAGA AQUI A TRANSI

CIÓN, POIS GALIZA NON FOI PROTAGONISTA DA CONSTRUCIÓN DO ESTADO DAS AUTONOMIAS". ASI, SEGUNDO 

BEIRAS, "ASUMIRÍAMOS DE FACTO O PAPEL DE NACIONALIDADE HISTÓRICA QUE NOS ASIGNA A CONSTITUCIÓN". 

de que en 1997, dada a evolu: 
ción ascendente da conciéncia 
cidadá e do apoio que rec'ibia
mos, era posibel chegar xa ao 
Governo. Pensamos que se asi · 
sucedía gañabamos moito t§!m -

. po e cualitativamente serla moi 
relevante. Esta reflexión crista
lizou na elaboración do progra
ma de governo e, a própria dis
cusión do programa, conduciu. 

a esa cristalización. No último 
ano o BNG esperimentou unha 
completa metamorfose nese 
plano, 

Vostede jala .de que Galiza, co 
BNG no governo, corriporta
riase coma un estado, mesmo 
sen sobardar ·o marco autonó
mico máfs que colateralmen
te. Como explica isto? 

A. IGLESIAS 

Nunha nación sen estado, unha 
forza nacionalista ten dous ei
dos de traballo que debe conxu
gar. Un deles é o político con 
arreglo ao seu perfil ideolóxico e 
ao seu programa. Por outra 
banda , como forza própr ia 
dunha nación sen estado , ten 
que suplir a inexisténcia deste. 
A gartires de que o BNG gover
ne -pode utilizar as- institbJGións 
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autonómicas non só para facer 
a labor própria do executivo, se-

. nón para os pulsos que teña 
que botar e as presións que te
ña que facer, nas instáncias de 
poder estatais ou europeas. · 

Supoñamos que o BNG chéga 
ao Governo. Que lograria que 
outro governo non poidese 
volver atrás? 

A consolidación na conciéncia 
cidadá de que o Parlamento e a 
Xunta serven par.a algo moi dis
tinto do que serviron nas mans 
de partidos estatais. Tamén se
ria irreversíbel o acceso do na
cionalismo a un estatus novo , 
centrando a dialéctica política 

r dentro da própria Galiza. Por úl
timo, poderíanse levar adiante , 
completanc:jo nuns casos e nou
tros poñéndoas en marcha, ac
cións de governo absolutamente 
prioritárias , que non terian volta 
atrás por ser resposta ás exi
xéncias do própdo país. lsto, á 
marxe de que se cumprise o 
programa, ao cento por cento ou, 
só no cincuenta. 

-5upoñam.os que o PP non 
perde a maioria absoluta pe
ro o BNG supera ao PSOE. 
Que consecuéncias políticas 
te ria? 

Seria un cámbio monumental. 
Até 1993 a situación política ins
titucional na Galiza caracterizá
base porque o poder autonómi- " 
co estaba detentado por forzas 
que utilizaban a autonomía ao 
servício estratéxico do Estado. 
Tfñ an o poder e, ademáis, eran 
hexemónicas na ,Galiza. A parti
res da anterior lexislatura, hai 
unha nova característica: deixa 
de exisfü o bipartidismo, primei
ro coa ~merxéncia do BNG que 
accede a grupo parlamentar e 
mesmo acada case o 20% de 
eleito rad o e, máis tarde, coa 
chegada ás Cortes .españolas . 
Se agora o BNG sobarda ao 
PSOE, a polarización que xa se. 
estaba dando entre o Governo 
do PP e. a oposición nacionalis
ta, cristalizaría. Conformariase 
un panorama cunha forza políti
ca españolista por unha banda 
e unhá forza nacionalista e pro
gresista no outro polo. Facendo 
un pouco de futuríbel, podo di
cer que o léxico seria que esa 
dialéctica se consolidase. Faría
se así evidente a contradición 
Galiza-Estado e, ao mesmo 
tempo, tamén a direita-esqt,ier
da, que- estaría incardinada por 
unha forza española e outra 
progresista. 

Hai quen nomea esa posibili
dade como a chegada a Gali
za dunha segunda transición. 

Para Galiza seria a primeira. 
Na transición española, na vez 
de acadarse unha fórmula de 
Estado como a que propugna
ban as forzas antifranquistas , 
concedeuse un Estado de au
tonomías. No caso de Catalun
ya e . ~uskadi foron .forzas pró
prias as que tiveron o papel 
negociador. Na Galiza non se 
deu esa transición . A nasa au
tonomía seguiu operando co
mo un apéndice do Estado. 
Esa vitória do BNG ~quipararia -
a Galiza ao rango institucional 

~que lle c.o rresponde como na
cionalidade hi stórica. Queda
riamos homologados con Eus
kadi e Catalunya, coa vantaxe 
de que , neste caso , seria un 
nacionalismo progresista, plu
ral, aberto e poliédrico e, polo 
tanto tamén accesíbel a secto
res sociais non considerados 
de esquerdas. +- - -
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Tamén sustituen as funcións de sicólogos e pedagogos 
. - . . I 

¡ · Cre~os ·?ºmeados p~~o Bispado i~parten . Eticá. 
-nos 1nst1tutos· 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Os institutos de secundária 
de Teo e de Ames e os insti
tutos de bacherelato de Or
des e Sofía Casanova de Fe
rro! son algúns dos centros 
nos que cregos ou persoas 
nomeadas directamente po
lo Bispado están a asumir a 
docéncia da matéria de Eti· 
ca. Un acordo entre a Santa 
Se e o Estado Espafiol so
bre ensino e asuntos cultu
rais asinado no 1979 sentou 
base para qúe a autoridade 
eclesiástica seguis.e a ter 
presenza no ensino por 
meio do persoal que impar

mais de acceso a docéncia. 

Neste sentido Domingos An
tón. Garcia, coordinador d,esta 
organización, retírese a Etica 
como unba asignatura inte
riorizada "que nasceu xa con 
mal pe despois do franquismo 
como xustificación ao mante
mento da Relixión no Ensino". 
"Non ten xustificación que a 
matéria de Relixión estexa in
tegrada r-iun sistema educati
vo que se pretende o máis 
ciéntifico posíbel', sinala. "O 
que resulta máis grave -enga
de- é que ademais, con estas 
irregularidades, qonseguese 
que as clases de Etica, en tro
ques de centrarse na discu
sión sobre valores, sexan utili
zadas tamén para o audotri
namento" 

te as clases de relixión. 
Máis de 20 anos despois 
parte dos alunas que esco
llen como alternativa á reli
xión a matéria de ética se
g u en a ser adoutrinados 
pola igrexa católica. Súma

O acordo entre a Santa Sede e o -Esta.do, español garante que a autoridade· ede.siástica sega a ter 
presenza no ensino público. - A IGILESllAS Por parte da CIG denúnciase 

tamén casos nos que cregos 
teñen asignada a xefatura do De
partamento c;ie Orientación nos 
centms. Neste sentido a lexisla
ción estabelece que o xefe deste 
departamen1o será L!n funcionário 
de carreira do carpo de profe so
res de ensino secundário da es
pedalidade -de sié:oloxja e peda
goxia ou un profesor __ gue a través 
de concurso de traslados ocupe 
unha praza destas titulacións. En 

se a isto a denúncia da CIG 
sobre cregos que asumen as 
funcións atribuidas legalmen
te a sicólogos e pedagogos. 

O acordo entre a Santa Se e o 
Estado español segúe a garantir 
clases de relixiórí para os alum
nos a través do persoal que no
mea o Bispado e _que contrata a 
Conselleria de Educación_ Pala 
contra e segundo sinala.Antón 
Fernández, profesor da Escala 
de Maxistério de Pontevedra, en 
moitos dos centros -de Primária 
a Ét.ica segue sen impartirse. 

"Os alumnos -explica- perman-e
cen na aula facendo deberes ou 
outras actividades e por aburri
mento acaban escollendo Reli
xión, asignatura apresen ada de 
forma atractiva poi.os cmgos pa
ra reclamar a asisténcia sobre 
todo dos alumnos máis novos". 
Segundo a lexislación, as alter
nativas á relixión deben ser asu
midas polo corpo de profesora
do do· centro, pero segundo si
nala Antón Fernández seguen 
·existindq casos nos que os ah.J
nos de Etica. e de Relixión com
parten a mesm~ aula porque 

son os profesores nomeados 
pola ig rexa os qU1e se oforeeien 
a asumir a docéncia da matéria. 

Segundo denúncia Alfonso Sola, 
membro da Aula Castelao de Fi
losofia, en Secundária as horas 
que corresponden á matéria de 
Etica son utilizadas como c._omo
din para completar horários· dé 
profesores ou no piar dos casos, 
COílJO por exemplo os centros de 
Teo, Ames, Ordes e o Sofia Ca
sanova de Ferrol s·on impartidas 
tamé'n polo persoal q_ue nemea o 
Obisp~~o fóra dos canles nor-

O acor-do terá que se_r ratificado polo Consello da.Xunta despois das eleicións 
. - . ~ 

. As rllobiliiacións· oniversitárias 

· nengún caso se contempla a po
sibilidade de que sexa o persoal 
nomeq.do polo Bispado o que de
sempeñe esta función comple
mentária ao ensino. + 

obri9Qn a Eclucaciól1 a . rebai~ar _o:prezo .das matrículas 
-0- P. BERGANTIÑ-OS 

Lago dunha semana ateigada de 
mobilizacións protagonizadas po
los estudantes da ·Universidade 
de Vigo, o conselleiro de Educa
ción, Celso· Currás·, comprome
teuse o pasado Luns 1$ a modifi-

. car o decreto lei no -que a Xunta 
estabelecia para o novo curs'o 
académico un incremento do 
27% no prezo das matrículas das 
escolas técnicas superiores. O 
documento asinado pola -canse-

. llaria recolle a demanda dos estu
dantes de que a suba das taxas 
non sobrepase o incremento do 
1.7% do IPC, pero queda supedi
tado -a decisión que tome o Con
sello da Xunta de ·Galrza que se 
reunirá despois das eleicións do 
vindeiro 19 de Outubro .. 

O Martes 7 de Outubro máis de,.. 
2.000 estudantes de Enxeñeria 
Técnica Industrial de Vigo partici
paban nunha manifestación na 
que denunciaban un incremento 
do 27% no prezo das taxas de 
-matrícula. Dous días despois du-
plicábase o número de estudan
tes mobilizados e as ruas de Vi
go sofrian alteracións no tráfico 

' 1 ,t 1 ' 

durante máis de duas horas. Ese 
mesmo dia, data na que o PP ti
ña programado un repartp. de 
proganda eleitoral pqr parte de 
Manuel Fraga nunha céntrica rua 
da cidade, o conselleiro de edu
cación, Celso Currás, anunciaba· 
para a tarde unha reunión cos-re
presentantes estuotantis }1¡¡t qu~ -
atapar unha saida ~o cónflito. ·-

Non asistiu e os estudantes foron 
informados por parte do . vicerrei
tor de Economia da .Universidade 
d.e Vigo, Xosé Pose, dunha nova 
convocatória para o dia seguinte, 
Venres 1 o_ Segundo sif1alan os 
Comités Abertos de Escala e Fa
cultade, namentras os meios de 
comunicación anunciaban que a 
Xunta ia rectificar a sua postura e 
rebaixar o prezo das matrículas, 
ria xuntanza con estudantes ·a 
Venres 10 o conselleiro -alegan
do que non tiña potestade- ne
.gábase a asumir o compromiso 
de adaptar a suba taxas ao in
cremento do 1 _7% do IPC. 

Perante a ameaza de novas mo
bilizacións, que se materializaban 
nunha nova manifestación o Luns 
13, Celso Currás reúnese en 

j "' ·: 

Santiago con representantes das 
tres universidades e formaliza un 
documento no que se reforma o 
Decreto do -23 de Xullo que esta
belecia a suba das taxas de ma
trícula nun 27%. Os af.~ctádÓS', 
que coinciden en calificar o deci
sión como un éxito do movimento 
estudiantil~ manifestaron -.-tamén a 
súá preocupación poia--decisión 
que tome despois das eleicións 
do 19 o Consello da Xunta de 
Galiza. Até o de agora -~ Xunta 
de Governo da-Universidade de 
Vigo xa acordou paralizar o abo
no das matrículas até que non 

.existá ur-iha decisión defi_nitiva. 

O incr:emento taxas 1:miversitá
rias que estal:5e-lecia o decreto 
lei do mes de Xullo abrigaba aos 
alumnos ·das escalas técnicas 
superiores con planos vellos -a 
pagar polo curso completo 
23.604 pesetas máis que o ano 
pasado. No caso de que a ma
trícula non sexa por curso com
pleto, o incremento é de 6.129 
pesetas por asignatura nos cur
sos de menos de sete matérias 
e 4.058 nos de máis de sete. 
Asemade aos alunas de titula
cións con planos novos obrigá-

\. .... 1. 1 ' ' ... 1 , : · " 1 .: • ; . , ... . 

baselles a pagar por curso com
pleto unha matrícula equivalente 
a 75 créditos cando en realidade 
se matriculaban de 60. 

-Eincmc,ianiento estábel 

Palé;\ sua banda o Valedor do 
Povo -en respd$ta a unha série 
de queixas a-presentadas polos 
estudantes no mes de Decem
bro de 1996 entre as que se 
atopaba a preocupación pala 
elaboración dun novo plano de 
financiamento universitário- ven 
de facer pública unha nota na 
que fai un chamamento as auto
ridades educativas e aos pode- · 
res autónomico$ para que 
afronten un sistema de financia
mento das universidades ga
legas "suficiente para acadar un 
nível adecuado de docéncia e 
de investigación estábel". Fai 
referéncia a insuficiéncia de 
meios "que se puxo, recente
mente de manif.esto nas respec
tivas aperturas do curso acadé
mico" e a necesidade dun incre
mento constante das dotacións 
económicas destinadas á mate
rialización e á prestación ~fa 
educación como un direito. + 
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Bráulio Amaro, 
secretário xeral de CIG·Ensino 

'A Xunta podia ter 
convocado xa as oposicións 
~eEXBdo92quevende 

convalidar o Supremo' 

O Tribunal Supremo ven de 
convalidar as oposicións 
de EXB do 92. 

Como xa se sabia, o Tribunal 
Supremo referendou as bases 
da convocatória para cubrir as 
326 prazas das oposicións da 
EXG de 1992, que foran reco
rridas. Hai cinco anos, o Tribu
nal Superior de Xustiza de Ga
liza anulara aquelas bases ar
gumentando que o sistema de 
baremación , pontuación e pro
bas favorecían aes interinos, os 
opositores que xa traballaran 
no ensino, e non garantian os 
princípios de mérito e capaci
dade. Agora o Supremo corrixe 
ao Superior e di que se axusta 
á normativa legal. A Loxse es
tabel eceu, coa complicidade 
das CCOO e UGT, un periodo 
de tres convocatórias para faci
litar o aceso dos interinos ao 
funcionariado através de oposi
cións. Nós estabamos en con
tra porque pensabamos que, 
como efectivamente pasou , 
non ia poder cumprirse ese 
aceso en condicións normais. 

Habia previsión de que o fa
llo fose neste sentido? 

O Supremo emitiu várias sen
téncias sobre oposicións con
vocadas no 1991 e anuladas 
no seu día en várias comuni
dades- autónomas. Até agora 
en todos os casos, o Supremo 
sempre fallou igual. Mesmo 
na Galiza en Xullo veñen de' 
se celebrar as oposicións do 
92 no ensino secundário des-

. pois dun fallo no mesmo sen
tido por parte do Supremo. 

Pero a Xunta preferiu agar
dar ao fatro do Supremo. 

A Xunta dixo que non convo
caba para non incorrer en de
sacato, pero non habia tal. A 
CIG xa anunciara que as opo
sicións podian convocarse sen 
agardar á senténcia porque o 

· Supremo sempre fallou no 
mesmo sentido. Segundo os 
difames xurídicos que ternos, 
estas probas puderon t~rse ce-
1 eb rad o xa, sen provocar os 
problemas que poderian xerar 
unhas oposicións co curso en 
marcha. Agora ábrense novas 
incógnitas en torno ás datas 
en que poderian celebrarse. O 
problema é que non hai unha 
planificación educativa correc-
ta e isa provoca un desfase 1• 

entre as prazas que hai e as •.f: 
necesidades que a Consellaria 
estima de profesorado.+ · 

/ 
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. Unha empresa prefire instalarse na zona de· recreo antes ca no parqúe industrial da Xunta Sae a· éoncurso 

A praia fluvial dé Melide baixo ameGza · ecolóxiccJ 
. / 

-a redacción do pla_no 
de lixo para o Morrazó 

* IYl.L.C. 

Prefabricados San Mar
t i ñ o é unha empresa 
creada . por Forjados 
Santa Comba para ins
talar unha planta de de
rivados de formigón no 
concello de Toques. O 

· lugar elixido dista 200 
metros da praia fluvial 
de Melide, a única área 
de recreo deste conce-
11 o. De construíren a 
planta, os resíduos da 
mesma verquerianse no 
Sandión, un afluente 
que desemboca no rio 
Furelos á altura da 
praia fluvial. A empresa 
prefire construir nesta 
zona, pois lle resulta 
máis barato. lsto deixa 
en evidéncia a política 
de parques industriais 
da Xunta de Galiza, xa 
que a menos de dous 
quilómetros do lugar 
está o parque industrial 
de Melide case baleiro. 
Agora, a Xunta debe de
cidir se permite a cons
trucción da planta de 
formigón perto da praia 
fluvial. Se concede o 
permiso, ademais do 
dano ecolóxico, recoñe
cerá o fracaso do parque 
industrial melidense. Ponte Furelos nas proximidades da praia Ruvial. 

A zona onde Forjados Santa 
Comba pretende edificar a sua 
planta de derivados de formigón 
está calificada coma solo rústico. 
lsto significa que o lugar non es
tá dotado de nengun tipo de in
fraestructura adecuada para ins
talar unha fábrica. Pero a empre
sa alega que aquí o metro cadra
do é máis barato ca no parque 
industrial de Melide, onde custa 
entre 3.000 e 4.000 pesetas. 
Forjados Santa Comba, através 
da empresa Prefabricados San 
Martiño, mercou xa cen mil me
tros cadrados de terreo nesta zo-

na do concello de Toques, limí
trofe co de Melide. A instalación 
neste lugar da pranta de formi
gón afectaría gravemente ao en
torno natural da zona, máis con
cretamente aos ríos Sandión e 
Furelos e á praia fluvial de Meli
de. Verquiaos, carga e descarga 
de produtos, tránsito de veículos, 
contaminación acústica, emisión 
de gases, impacto paixasístico e 
desequilibrio biolóxico, son al
guns dos efeitos que perxudica
rian á única zona natural de re
creo que disfrutan os viciños de 
Melide. O concello xa comezou a 

• 

actuar para paralizar o proceso. 
Os tres grupos municipais meli
denses apresentaron conxunta
mente unhas alegacións ao pro
xecto. As alegacións irán acom
pañadas das sinaturas que se 
recollerán entre os viciños. Sobre 
a mesa hai tamén unha proposta 
de mobilización popular. 

Parque baleiro 

As pretensións de Forjados Santa 
Comba de instalar a sua fábric~ 
nun entorno natural semella'máis 
grave aínda se ternos · en conta 

Pretende edificar nun quilómetro de beiramar hoxe afectado pala Lei de Gastas 

O concello de Redondela promove 

que o parque industrial 
de Melide está a menos 
de dous quilómetros da 
praia fluvial. Este par
que, promovido pola 
X unta, conta ·teorica
mente con toda a infra
estructura necesária pa
ra a instalación de em
presas nos ·seus térreos. 
. F?ero rsto non debe ser 
suficiente para Forjados 
San~ Comba, que se 
queixa do alto prezo do 
.solo no polígono. Para 
poder construir perto da 
praia fluvial, ne~esítase 
unha licéncia de activi
dade concedida polo 
concello de Toques. Pe
ro a autoridade munici
pal concederá ou dene-
gará esta licé-ncia se

_,_ gundo o que diga o in
forme vinculante da Se
cretária Xeral de Médio 
Ambiente. O concelleiro 
do BNG en Melide, Be
nedicto Álvarez, é pesi
mista respecto deste in
forme, porque "~ expe
riéncia di. que Médio 
Ambiente sempre dá li
céncia" . Onde está de
positada a esperanza é 
no informe posterior 
que deberá redactar a 
Conselleria de Obras 
Públicas., Segundo Be-
nedicto Alvarez "seria 

abraiante que despois de inves
tir· 130 mWóns no parque indus
trial de Melide, que está case 
baleiro, agora a Xunta conceda 
permiso para edificar en solo rús-

. tico e a dous quilómetros do par
que". Se a Conselleria de Obras 
Públicas concede o permiso sen
tará un importante precedente e 
todas as empresas quererán 
construir en solo rústico, ·pois é 
máis barato. De momento, eco
mo a responsabilídade derradei
ra é da Xunta, a cuestión está 
paralizada ante as inminentes 
eleicións autonómicas.• 

A Xunta da Mancomunidade 
de Concellos dó Morrazo · · 
aprobou o pasado Martes 14 
de Outubro en Bueu a 
primeira partida para a posta 
en marcha do plano de lixo 
alternativo a Sogama. O 
acordo contempla sacar a 
concurso a redacción do 
proxecto, para o que se 

·destinará un presuposto de 13 
millóns de -pesetas e que 
deberá estar elaborado nun 
prazo máximo de catro 
meses. 

Tamén se aprobou a 
realización dunha campaña de 
sensibilización cidadá que se 
desenvolverá durante o 
vindeiro ano e que custará 19 
millóns. Unha vez 
apresentado o pmxecto, que 
e~tá presupostado en 630 
millóns, adxudicaranse as 
obras para a posta en marcha 
do plano, cunha primeira 
planta piloto de elaboración de 
abono orgánico e a recollida 
seletiva nun bairro da 
comarca.• 

En marcha o proxecto 
para o peche 
do vertedoiro de Bens 

A Comisión de Governo do 
Coneello da Coruña 
autorizou o expedente de 
ocupación de bens e 
indemnizacións a pagar 
polas fincas afectadas polo 
derrubamento do vertedoiro 
municipal de Bens, acorrido 
o 12 de Setembro de 1996. 
Oeste xeito, o Concello 
pagará polas obras de 

. emerxéncia realizadas a raíz 
do derrubamento do 
vertedoiro, e que obrigaron 
.á ocupación temporal de 
várias fincas. Por outra 
banda, o Govérno munkipal 
aprobou o proxecto das 
primeiras obras a executar 
para proceder ao selado do 
vertedoiro;+ 

A Deputación ~e Lugo 
ten que derrubar 

o recheo da marxe Oeste da vila deica o bairro da Portela. o náu6co de Portomarin 

* H.V. 

O conce110· de' Redonde quer 
rechear a marxe Oeste da vila 
deica o bairro da Portela para 
facer edificábel case un quiló
metro de marxe litoral que hoxe . 
está afectada pala Lei de Cos
tas. O promotor desta opera
ción é o concelleiro de Obras, 
Manuel Alonso Lemas, que es
tá a recadar apoios entre os vi
ciños da Portela para deitar un
ha escolleira e aterrar a beira
mar que une a Vila coa Ponta 

I do Socorro, nun ancho que ain
d~ non foi concretado. 

Este recheo teria como obxecti
vo a ·construcción dun paseo 
marítimo de beiramar con va
rios usos qúé segundo o canee-

lleiro Lemas serveria para hu
manizar e adecentar o litoral 
próximo á Vila. Implícitamente 
alonxaria o límite da pleamar 
máxima máis lonxe dos _cen 
metros que a Lei de Costas es
tablece c,omo non edificábel 
baixo nengún conceito. Oeste 
xeito, a beiramar Oeste seria o 
espazo de actuación inmobiliá
ria máis importante da Vila du
rante a próxima década, no ca
so de que se realice a intención· 
anunciada polo concello do PP 
de macizar desde a saida do 
casco deica a Portela con ·sete 
ou oito alturas, O actual alcalde 
Amado Ricón prometera en 
campaña un governo de flore
cemento cultural, con moito mi- , 
mo para o meio ambiente e o 
entorno natural da Vila. 

Alamenos dous coñeciaos em
presários da construcción estive
ron ·presentes na asemblea infor
mativa convocada polo conce
lleiro de Obras no lugar da Por
tela para dar canta deste proxec
to aos viciños. Alonso Lemas di
xo que se trata de recuperar un 
proxecto redactado no ano 1992 
para rechear· a Lagóa dos Bébe
dos, un fermosisimo espazo na
tural na beiramar da ria. Os vici
ños lembr.áronlle que hai vinte 
anos o Concello prometéralles 
solucionar o problema dos colec
tores do lugar que verquen direi
tamente á marea na Lagoa dos 
Bébedos. Dentro do plano de 
recheo e de construcción do 
paseo de .beiramar, a concelle
ria de Obras promete estudar a 
recanalizacion dos colectores 

para remitilos a un emisário. 

A Confederación Hidrográfica 
do Norte, con sede en Ovieu, 
ordenou .á Deputación 
Provincial de Lugo derrubar o 

Sucesivos governos municipais clube náutico de portomarin, 
deixaron que medrase a sedi- · . que está a ser construido sen 
mentación dentro da Lagoa, ain- - licéncia municipal, sen o visado 
da que as mareas axudaron a do coléxio de Arquitectos e sen 
manter considerábel variedade .o correspondente permiso da 
vexetal na superf.ície. Técnicos. Confederación. 
do Instituto de lnvestigacións 
Mariñas sinalaron que previo o 

' saneamento dos verquidos, a la
goa seria perfeitamente recupe
rabel co seu marxe actual me
diante a decrúa para ventilación. 

Na conversa informal cos vici
ños, o concelleiro de Obras 
apresentou tre'S planos distin
tos de escala reducida con di
ferentes volumes de· recheo, · 
desde 20.000 metros cadrados 
á 3.000.+ 

O náutico está baixo a cota do 
encaro de Belesar e xa se 
produciron inundacións. Xa 
houbo duas multas e a 
Confederación abriu dous 
expedentes que foron 
recorridos diante do Tribunal 
Superior de Xustiza de 
Astúries, que proximamente 
ten que fallar. Tamén hai un 
contencioso aqministrativo_ 
interposto pola Deputación de 
Lugo.+ 
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·votación clave 
MANUELCAO 

As eleicións do vindeiro 19 de Outubro darán como resultado un, 
ha maioria que conducirá á nosa terra cara o século XXI, certifica, 
rá a integración de España na moeda única europea e terá que 
asumir os desafíos que a globalización económica impón ao noso 
país. A pa~te destes macro,obxectivos globais, nestas eleicións, 
acabará toda unha forma de facer política e pasaremos, por fin, a 
p~ina da transiciqn política cara un sistema democrático moder, . 

·no modelo europeu. Non é previsíbel que a figura de M. Fraga 
·perdure no tempo do mesmo xeito que non durou o franquismo 
sen Franco. Non é necesário neste periódico orientar o voto do 
amigo e avisado leitor, pois todos eles teñen a sua opción s brada, 
mente decidida. En. troques pode ser interesante reflexionar sobre 
da importáncia que estas eleicións terán para Galiza internamente 
mesmo para a evolución pol~tica e institucional de España. 

Desde o ponto de vista interno a figura de M. Fraga non pode 
perpetuarse moito máis tempo e teñen que aparecer, obrigato, 
riamente, outro tipo de actores políticos que deben re ponder 
aos profundos cámbios que se teñen producido ultimamente na 
sociedade galega. As institucións de autogovemo acabaron p r 
consolidarse axudadas pola emulación das equivalente de Ca, 
talunya e País Basco. fata Comunidade Autónoma histórica 
ten un mapa político que non se corresponde coa sua realidade 
económica, social e cultural. As tensións internas no Partido 
Popular aflorarán libres de vencellos e lealdades caducas e non 
vai ser doado para o grupo dirixente de Génova 13 artellar un, 
ha organización que lle permita contar cun viveiro de votos 
necesários para govemar en Madrid. 

'Non é previsíbel que a figura de 
M. Fraga perdure no tempo 

do mesmo xeito que non durou o 
franquismo sen Franco" 

Preséntase apasionante o próximo futuro de Galiza, pois por 
primeira vez en moitos séculos podemos ser donos do noso futu, 
ro. E que dicer dun PSOE cuarteado e dominado por unha mi, 
noria dirixente que combate cultural e socialmente un país que 
desexa e necesita govemar. Este partido xa non poderá permi, 
tirse o luxo de abandoar Galiza e desprezar as suas institucións 
culturais e de autogovemo se quere ter algunha influéncia que 
lle permita recadar votos para poder govemar na Moncloa. Va, 
lai o pt'imeiro e grande trunfo do nacionalismo: abrigar a todas 
as forzas políticas significativas a galeguizar os •seus discursos, 
mensaxes e comportamentos reais para competir eleitoralmente 

. con posibilidades de éxito. E tamén o nacionalismo galega ten 
que proseguer o seu avance perfeccionando, modulando e mo, 
derando o seu discurso e a sua praxe política nunha situación 
na que a participación directa nas institucións de _govemo será 
máis a norma ca excepción. A configuración do nacionalismo 

,. c<:>mo opción governante a<1:entuará a responsabilidade, a preci, 
sión e o realismo nos pranreainentos. 

Desde o ponto de vidsta estatal os cámbios no mapa político 
gale.go farán avanzar, previsibelmente, a concepción de España 
como r~alidade plurinacional nun contexto internacionalizado 
e interdependente. política e economicamente. Os partidos 
estatais empezarán a considerar normal e, ainda razoábel e po, 
sitivo, o contar co apoio político dos partidos nacionalistas 
abandoando unha cultura política obsoleta herdanza do feneci, 
do império español.• 

\ 
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CCOO e UGT non estiveron present.es 
. . -

Manifestación co~tra a privatización 
de ·empresa·s públicas¡ conVocáda. pola CIG 
-+P.C. 

O tempo non acompañaba, pe-
. ro pésie á choiva, perto de 
duas mil persoas se sumaron á 
convocatória da CIG en defen
sa do sector público. Na mani
festación, celebrada o 11 de 
Outubro, xuntáronse traballa
dores de toda a xeografia gale
ga procedentes de empresas 
en · vias de privatización, sen 
carga de traballo ou con ex
pedentes de despido abertos. 

O abano de afectados polas 
privatizacións é amplo : Sintel, 
auxiliar de T eléfonica, Endesa, 
que puxo xa as accións á ven
da, Bazán ou Alumina, que es
tá a piques de ser absorbida 
pola norteamericana A/coa. Na 
mobilización tamén est iveron 
presentes funcionários da ad
ministración, da sanidade e do 
ensino, afectados polos recor
tes orzamentários. Tanto o Se
cretário Xeral da central na
cionalista, Fernando Acuña co
mo o Presidente, Manuel Mera 
lembraron a responsabilidade 

- , 

do· pp e dos que "apresentan A mobiliiación contou con representantes das empresas públic~s de toda Gali:z:a. 
unha alternativa progresista" no 

A. PANARO 

proceso de privatización. 

A manifestación, convocada en 
solitário pola CIG, transcorreu , 
polas ruas da zona nova com 
postelana, desde a Alameda até 
a praza das Praterias. De norte 
a sul do país, desde San Cibrao 
até Vigo, estaban representadas 
as distintas federacións nas que 
se encadran as empresas públi
cas galegas, en protesta pola 
política de privatizacións em
prendida polo governo do PP, 
que "vende as empresas públi
cas, que dan benefícios grácias 
aos esforzos e anos de traballo 
de todas as galegas e galegas, 
a grupos privados", segundo ex
plicaba Xesus Seixo, membrc 
da Executiva Nacional da CIG 
na praza de Praterias. 

Responsabilidades políticas 

Fernando Acuña, ericarregado de 
pechar o acto, xustificou esta se
gunda mobilización, convocada 
nun breve periodo de tempo tras 
da celebrada o pasado mes de 
Xullo, porque "hai a necesidade 

· real de ver quen defende ao sec
tor público. Ternos a obriga de 
pór sobre a mesa os problemas 

na campaña eleitoral, porque os 
que practicaron esta política que·
ren constituir de novo governo, 
ao igual que os que apresentqn 
unha alternativa progresista. Non 
está mal que se lle fale ás claras 
aos traballadores sobre os seus 
problemas reais". Pota sua ban
da, Manuel Mera non esqueceu 
sinalar directame_nte aos culpá
beis da perda de postas de traba
llo. "Desque está Fragé!- pasouse 
de 150.000 parados a 211.000, 
por iso estamos aquí en eléi
cións, porque sabemos que non 
dá o mesmo quen gbverne". 

Xesús Seixo , encarregado de 
apresentar aos intervintes na 
concentración, lembrou a impor
táncia do sector público para a 
economip do país, á vista de que 
"o 30% da povoación depende 
directa ou indirectamente del e 
proporciona máis de 55.000 mi
llóns de pesetas de benefícios". 

Manuel Mera lembrou que se 
xustifican as privatizacións ase
gurando que "hai empresas pú
blicas que non dan benefícios, 
cando Bazán só pode facer bar
cos militares e Astano platafor-

mas fixas". Mera explicou tamén sabilizou.tamén a estas políticas 
que con. estas medidas privati- de privatización do desmantela-
zadoras póñense en perigo mi.: - mento de Santa Bárbara. 
lleiros de pastos de traballo . . 

No caso concreto de· Alúmina in
sistiu na auséncia dun acorde en 
firme para que- se mar:iteñan_ os 
empregos unha vez realizad¡;¡ a 
venda e comparou a situación 
do complexo de -San Cibrao ~coa 
que se atopa na actualidade · 
Alvarez "que. q_gora esmorece 
con menos personal". Igual pa
norama debuxou ·o presidente 
do sindicato nacionalista a res
peito de lmenosa, "antes con fu
turo e agora sen dirección e sen 
carga de traballo" ou Sintel, auxi
liar de Telefónica que foi vendida 
ao anticastrista Mas Canosa á 
chegada de Aznar ao governo. 

Sintel enfróntF\Se a un expeden
te de regulación de emprego 
que afecta a moitos dos seus 
traballadores, mália non ser a 
única empresa con expedentes 
abertos. O próprio Mera facia 
público o dado de que "hai un 
80% ·de expedentes de regula
ción abertos en Galiza e arredor 
dun 60% no estado" e res-por:i-

Ademais de reiterar a importán
cia das empresas públicas, Fer
nando Acuña criticou a CCOO e 
UGT por teren asinado a refor
ma" labo.ral e por non mobilizarse 
co sindicato_ nacionalista. "Habe
rá que perguntarse -pór que po
demos ter unidade de acción · 
sindical noutros terreas 0- neste 
non?", indicou. O Secretário ·xe= 
ral da CIG fixo especial fincapé 
na situación na que ?e atopan a1 

sanidade e o ensino, onde se 
veñen de producir "529 despidos 
encubertas de interinos aos que 
non hai onde coloé:ar' '-e tampou
co esqueceu aos funcior:'lários, 
qu~ seguen a ter os salários 
conxelados ao igual que o está o 
Estatuto da Función Pública. 

Fernando Acuña reinatou a sua 
intervención denunciando o in
cremento ·da flexibilidade laboral 
e o aumento dos orzamentos 
destinados ao sector privado en 
detrimento do sector público, pa
ra- o que puxo como exemplo a' 
suba das ta-xas universitárias. + 

CCOO, UGT e Xunta aproban ·ª segregación de Santa Bárbara 
Os sindicatos CCOO, UGT e a 
-Xunta de Galicia ultimaron o pa
sado día 8 un documento que 
será apresentado ao Ministério 
de lndústria e que supón a se
paración da Fábrica de Armas 
da Coruña do grupo Santa Bár
bara. A CIG, que non participou 
nestas reunións\ xulga que , o 
texto , .que ainda non. foi ·apre
sentado á asamblea de traballa
dores , supón "o desmantela
mento da empresa" .. 

clue a formación dunha nova so
ciedade con· capital privado que 
se faria cargo da factoría ·da Co
ruña. A central nacionalista con
sidera, sen embargo, que a so
ciedade Facor que cita o docu
mento non sabe ainda "que ar
ma vai · fabricar , nen cando". A 
concreción das características 
deste proxecto (prezos , plan de 
traballo , empresa española que 
fabricará, etc.) non se realizaría 
até Xuño de 1998. · 

O proxecto , apadriñado poi.a · A empresa coruñesa padece un
Xunta e as centrais estatais, in- .-ha situación de crise desde hai 
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vários meses, tendo vivido xa al
guns xornadas de fortes mobili
zacióhs. Un proxecto anterior de 
da.dicación á produción civil, en 
concreto de discos duros para, 
orden~dor, patrocinado pola em-

, presa e a Xunta, e para o que 
se pedira a aceitación do·s traba
lladores , demostrouse fraudu
lento. 

A CIG de Santa Bárbara pediu 
agora a continuidade da factoría 
coruñesa dentro do grupo, cóa 
fabricación de armamento lixeiro 
e deporí ivo e a diversificación 

da ,sua produción cara a produ
tos ch~is . Este :sindicato lembra 
que "ainda' está en fase de con
curso a ad5<uáicación do novo 
fusil para as Forzas Armadas, 
que de acordo co contrato INl
Defensa lle correspondería a 
Santa Bárbara". Por outra parte, 
a CIG lembra que en Outubro 
do pasado ano foi aprobada, por 
unanimidade, no Congreso ·dos 
Deputados, unha prop_osic ión 
non de leí segundo a cal a Fá
brica de Armas da Coruña "é a 
única e principal contrati sta de 
armamento lixei ro". • 
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China, exemplo 
de solución á pobreza 

S-egundo cifras do Banco Mun
dial, nos máis de 100 paises 
clientes da entidade, 3.000 mi
llóns de persoas viven _con me-

, nos d~_ dous dólares (300 pe
- · setas) diários; 1.300 millóns 

subsisten--con menos de un 
· dólar diário; 100 millóns pasaa 
. fame todos os días e-150 
-millóns nurica teñen posibilida
de de asistir á escala. 
No esforzo por superar situa
cións· de pobreza, China foi 
posta como exemplo de éxito 
polo Banco Mundial, dado qúe 
ainda na xeneración anterior, 
oito de cada dez chinos gaña
ban a vida a duras penas 
labrando a terra por menos de 
un dólar ao día e un de cada 
tres adultos non sabia ler, nen 
escreber. Desde aquela, 200 
millóns de cidadáns chinos 
sairon da pobreza absoluta e 
menos de unha persoa de ca
da dez é analfabeta.• 

' . 

O Fóndo Monetário 
Internacional intervirá 
para c9ñtrolar 
os mercados 

A crise financeira 
·.nalgunhas áreas do Suleste 
asiático ac.onsellou ao Fon
do Monetário Internacional 
enmendar o seu Convénio 
Constitutivo de modo que 
pasará a ter baixo a sua xu
risdición os movimentos de 
capitais. O FMI asesorará 
aos paises en cuestións _ 
que afecten á sua política .. 
-respeitoaos movimentos de 
capitais e, en último 
extremo, será responsábel 
de autorizar medidas restri
tivas que os ostaculicen. 

Crises como a _de México en 
1994 puxeran dé manifesto o 
descontrol que existe sobre 
o movimento internacional 
de capitais e os riscos que 
estes movimentos 
descontrolados producen 
sobre as economias de .cada 
país. Unhas das consecuén
cias negativas é o· efecto do
minó que en 1994 fixo reper
cutir a crise de México sobre 
outros paises de América 
Latina que non tiñan. nengun 
problema naquel momento. 
Esta arbitrariedade, 
consecuéncia da libre espe
culación na que se move o 
m·ercado de 'capitais, tentará 
ser agora limitada polo FMI, 
ainda que hai dúbidas sobre 
as posibilidades qüe ten de 
conseguilo, dadq o poder 
acadado pola economia 
financeira. · 

A liquidez "descontrolada" 
destruiu, xa a comezos da 
década de 1970,· o sistema 
de paridades fixas. Hoxe o 
diñeiro é unha mercado~ia 
máis, comprada ~ vendida 

- nos mercados. A inxeñeria 
financeira, ·eufemismo moi 
usado para denominar a es
peculación; dos anos oitenta 
e noventa serviu para criar 
un verdadeiro xigante até o 

-ponto de que a liquidez que 
está en mans das 
autoridades monetárias, é di
cer as reservas oficiais dos 
paises, é hoxe unha pequena 
fración do monto total da li
quidez internácional.+ 
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Hai dous anos que á p_olicia r~xistra aos rapaces que. chegan a Compo$tela no serán dos Xoves· Un lugués inventa un 
sistema para reducir o 
consumo das calefaccións 'Revisáronme o paquete de chicles e despois 

xa me soltaron' 
O Minifegolar é o aparato 
inventado por Hilário Blanco 
Gómez que permite aforrar 
ate un 50% de gasoil nas cal
deiras de calefacción. Este in
vento levou a medalla de 
bronce no Salón Internacional 
de Xenebra hai dous anos. 
Agora o inventor lugués pano 
á 'Venda a un prez o estimado 
de vinte mil pesetas. O apara
to consiste nun cilindro recheo 
de barras de ferro que se ins
tala no interior da caldeira. Hi
lário Blanco deu co descobri
mento a partires da ·sua 
caldeira, que consumía dema
siado. O lugués é o.. 
proprietário da patente do Mi
nifogo/ar, que comezará a ser 
distribuído en Lugo, e despois 
no resto de Galiza e en Espa
ña. O Minifogolar é tamén un 
artefacto ecolóxico pois redu
ce os níveis de 
contaminación.• 

'* P.C. 

O pasado Xoves 9 de outu
bro, vários axentes da po.licia 
nacional , retiveron e cachea
ron a un grupo de rapaces 
que baixaban do tren en 
Compostela procedentes de 
Vigo. Non se trataba dunha 
operación premeditada á per
cu nf de algunha persoa en 
concreto xa que a selección 
dos rapaces foi completa
mente aleatória. Dun grupo 
de cinco, o escollido p~ra se~ 
cacheado tiña o cabelo un 
pouco longo. Estas opera
cións prodúcense desde .hai 
aproximadamente dous anos 
coincidindo coas noites de 
Xoves e co curso académico. 

"Por que o levan?", perguntóulle 
-Lois Alvarez, un amigo do ra
paz, ao policia. "Levámolo por 
sospeita fundada", contestóulle 
o policía e "se sabe algo de di
reito decatarase de que o Rode
mos facer" sentenciou. 

Eran tres. rapaces e duas rapa
zas que acababan de baixar do 
tren procedente de Vigo ria es-· 
tación de Compostela onde os 
agardaba Manuel Tenreiro, un 
amigo co que tiñan pen§>acio 
sair á noite pola cidade. A en
trada da estación os espera
ban pacientemente tres coches 
da policía nacional. De entre o 
grupo só seleccionaron a un 
dos rapaces, Xosé González, 
que era ademais o único que 
deixara medrar algo o pelo. O 
mesmo fixeron con outros gru
pos que baixaban do tren. Os 
policías cbnduciron . aos "sos
peitosos" a un cuarto situado a 
carón da entrada da estación, -
mentres os amigos esperaban 
preocupados o remate da ope
ración. 

Remexer nos libros 

"Son de Santiago pero estudó _ 
Socioloxia en Coruña. Callo o 
tren todos os dias para ir á fa- · 
culdade e xa .me pararon por 
duas veces ao· chegár á esta
ción. Métente no cuarto e te 
abrigan a sacar todo o que le- . 
vas nos petos, logo te cachean 
e mesmo remexen nos libros 
que levas nas bolsa. Cando re
matan tes que recoller todo o. 
que guindaron e podes mar
char. O que consiguen é que te 
sintás culpábel -por algo que 
non fixeches. Métenche o medo 
no corpo e despois, cada vez 
que pa~as por diante dun co
che de, policía pensas que t~ 
van parar e revisar de novo. E · 
intolerábel", canta Manuel aos 
recén -c-hegados mentres non 
regresa º· seu amigo __ 

Os rexistro~ á mocidade son-frecuentes na chegada-da liña Vigo-Santiago. 

Ameaz~s. 

Transcorridos uns dez minutos · 
o grupo .comeza a preocuparse 
por Xosé. Lois, estudqnte de di
reito, achégase á pona da im
provisada comisaria para saber 
do seu amigo. Pola sua ousadia 
os policías o conducen tamén 
ab interior e proceden a cachea
/o. Nese intre sae o Xosé e can
ta que o consideraron sospeito
so por sacar un chicle da boca e 
beber un grolo de auga mineral. 
"Despois de n:iirar O· paquete de 

1. 

DA ·~· 
. TERRA . 
'AHBAL.L.ADA 

Os vellos 
de ·Lavadores 
contra o 
translado 
'dos médicos 

Os viciños do bairro de Lavado~ 
res levan máis dunha s,einana 
protestando para evitar que 
ttansladen aos médicos do -.cen~ 
tro de saude desta zona. A e_les 
uníronse outros viciños e vici~ 
ñas de bairros achegados .como 
Cabral e Candeán. Seis traballa~ 
dores entre médicos e persoal sa
ni tário serán transladados de 
centro con motivo da ocupación 
dos seus postes por persoal con 
praza fixa. Así as protestas dos 

chicles minuciosamente e tras 
comprobar os meus dados man-
· dáronme para tora. Nen sequer 
se disculparon'', explica, "pero 

· aos outros rapaces fixéronlles 
sacar ate os· zapatos''. 

Ao pouco sae Lois. Vemos co
mo lle pide ao polícia a docu
mentación para porlle unha de
núncia na comisaria ao dia se
guinte." "Aquí a tes", contesta, 
"pero non hai nada que facer 
porque estarna~ cumprindo coa 
lei", asegura. "E igual, quero de 

viciños chocan coa legalidade 
- pero explican que non coa razón 

"xa que os trarislados deben dar
se de ano en ano e non despois 
de seis anos que son os que le
van traballando no bairro". Per
soas de avanzada idade protago
nizan as concentracións diante · 
do Sergas en Vigo. Son elas as 
que se sinten máis afectadas ao 
ter chegado a un alto nivel de 
confianza cos seus médicos, co~ 
ñecedores das suas d9enzas e do 
seu historial clínico. 

A protesta, que comezou coa 
peculiaridade 9e ir contra os 
translados que marca a legali
dade , foi a máis ~ xa se concen~ 
traron perto de duascentas, per
so as ·o M artes 14 diante do -
centro de saude. O s profesio
nais afectados polo tran?lado, 
producido ·con retraso por parte 
do Sergas, xa .agradeceron á vi~ 
ciñanza as mostras de afecto e 
protesta pero,·sinalan que teñen 
que acatar o cámbio de centro 
de traballo mália estar xa asen~ 
taelos en Vigo . Xosé Domín~ 
guez, presidente da asociación 
de viciños de Lavadores , com~ 
parte os motivos da protes ta 
porque· "na Sanidade tamén hai 
que ter en conta critérios máis 

· human'os como o ·da adapta
ción e da comprensión cos pa
cientes maiores". Ademais si~ 

todos modos a sua identifica
ción", · di Lois, quen comeza a 
copiar o número de placa nun 
papel. 

A actitude . de Lois_¡nolesta ao 
axente identificado, quen o ame
aza·dicindo "agora estás así, pe
ro xa veremos mañá a mañá co
mo te atopas". O rapaz surpren-
_ dido por esa afirmación pergunta 
un "como?", e o policía contesta 
que "se sigues por ese camiño 
levámoste a pasar a noite na co
misaria por desobediéncia". • 

nala que o centro de saude <les
te bairro "é dos que padecen un 
maior número de cámbios xa 
que, segundo o sua testemuña, 
noutros centros só se ofertan 
unha praza ou duas, normal
mente o que menos tempo leva 
nese centro e non ao revés. No 
centro de Lavadores renóvase 
practicamente todo o persoal ". 

Pero a protesta non quere refe~ 
rirse só ao feito puntual da 
marcha dos médicos senón á si~ 

As campañas 
da Deputación da Coruña 
en castelán 

A Deputación da Coruña se
gue a imcumprir sistemati
camente a Lei de Normaliza
ción lingüística. As campa
ñas publicitárias, os 
anúncios en prensa e as 
convocatórias de concursos 
seguen a ser publicados, 
segundo denúncia a Mesa 
pola Normalización Lingüís
tica, exclusivamente en cas
telán. Como exemplo, a re
cente convocatória dun con
curso de ideas para proxec
tos de campos de futbol na 
provincia e da promoción 
do Camiño de Santiago a 
través da campaña publici
tária Existen caminos que 
tienes que descubrir. 
Asemade denúncian que os 
anúncios da Feira da Viven
da e do Fogar que se vai ce
lebrar na Coruña o próximo 
mes de Novembro, ademais 
de estar redixidos en espa
ñol, utilizan a forma La Co
ruña para o topónimo.+ 

O mel xa ten 
denominación de orixe 

Segundo publicou o DOG do 
tuación do ambulatório. '1Hai 15 de Outubro, a consellaria 
necesidades como a dun dentis~ de Agricultura outorga a deno-
ta ou de reabilitación que se . minación específica para o 
precisan e que atenderian ás "Mel de Galicia" para os meles 
persoas non só de Lavadores se- producidos e envasados no 
nón de Cabral e Candeán. Hai país. Ate agora, o mel contaba 
que potenciar o centi.-o porque coa mención de "produto gale-
ten unha grande demanda e go de calidade" que se lle au-
para que non haxa que mover~ torgara hai nove anos. Segun-
se quilómetros para sacar ul)ha do Agricultura, a arde da 
moa", sinala Domínguez. Vici- deno.minación específica dé-
ños. e víciñas non están canfor~ bese á evolución do sector 
rnes e non-comprenden as ex~ "cunha Considerábel mellara 
plicacións do Sergas. Están dis- na apresentación e comerciali-
postos a marchar a Santiago a zación do ·produto tradicional 
manifestarse contra os transla~ que conduce á apertura de 
do ~ pero "h a i' moita ~ente novas vías de 
maior e a viaxe a Compostela comercialización e a lograr un

·ha maior preséncia nos mer-
p.ode ser excesiva"· _ O BNG · cadas". Asimesmo nomeousH 
apresentou unha propo.,sta no un consello regulador provisio-
p leno municipal pa ra ·que se ·nal presidido por Xesus Aso-
amp lien en se is .as. prazas que rey Ma,rtínez e que c.on~a con 
precisa o cen.tro e po_idan que- catro-vocais en representáción 
dar os actua1s mtermos. • dos prodútores e outros catre 

Entrementres, os policias siguen 
controlantjo aos viaxeiros que 
se apean na estación. Eles son 
os encarregados de paralos e 
conducilos ao cuarto ~edido por 
Rente, pero quen supervisa a 
operaci.ón son dous homes de 
paisano. "Eses son os que man
dan" asegura Manuel, "están 
aquí cada vez que se monta es
te operaJivo". 

L_------=---------------------'---:-~---------.:-T"--::---;::-~ . · por P?rte dos envas.adore~· .•-
~ ' :t.--" . 'u. .. ·· ~~ 
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Avanza o secesioniS[T!O _lingüístico impu_lsado polo pp· e Unió Valenciana O PSOE pede agora 
responsabilidades 

O governo valenciá retira lle á · uhiversiclade 
a capa~idade de ditar a· normativa lingüística 

polo franquismo_ 
O PSOE, p·rimeiro póf hoca de 
Luís Y añez e despois pola de 
Joaqufn Almunia, acordou tarde 
pedir responsabilidades polo 
franquismo e consumar a ruptu
ra democrática demandada po
la oposición á ditadura. O 
PSOE ven de pedir que se abra 
un xuí?:o histórico ao franquis
mo palas responsabilidades 
que houbera lugar desde 1939 
a 1975. Luis Yáñet dixo que o 
Exército e a lgrexa teñen que · 
pedir perdón polo seu apoio ao 

-0- JORDI SEBASTIA 

As Cortes valencianas, reuni
das o dia 8 de Outubro en Xáti
va, derogaron o decreto de 
1994, segundo o cal a norma 
do valenciano para os libros de 
texto era fixada polo ln~tituto 
lnteruniversitário de Filoloxia. 
O Governo do Eduardo Zé¡tpla
na (PP) co apoio de Unió Valen
ciana, ven de dar, deste xeito, 
un paso máis na segregación 
lingüística do catalán. Antes xa 
desautorizara as afirmacións 
universitárias de que no País 
Valenciá se talaba o catalán. 

A colexiata de Xátiva foi o lugar 
escollido por Unió Valenciana 
(UV) e o Partido Popular (PP) 
para dar un novo golpe contra a 
normalización lingüística do Pa
ís Valenciá. No pleno das Cor
tes que se reuniu en sesión ex
traordinária aprobouse unha 
moción presentada por UV na 
que se demanda a nulidade dun 
decreto ditado polo anterior con
selleiro de Cultura, Juan Rome
ro , segundo o cal o libros de 
texto deben de estar en confor
midade coa normativa lingüísti
ca do Instituto lnteruniversitário 
de Filoloxía Valenciana. 

O PSOE, Esquerra Unida e os di-

Santiago Grisolia, presidente do Consell 
Valenció de Cultura. 

putadas de Nueva Izquierda, fo
ron moi críticos con esta propos
ta, afirmando que era unha nova 
manobra do presidente Eduardo 
Zaplana, a quen acusaron de 
perder toda credibilidade para 
chegar ao consenso en temas lin
güísticos, utilizando ao Consello 
de Cultura Valenciá como media
dor. Os n-acionalistas cataláns 
ainda son máis duros nas acusa-

Po[a súa posición tteo-
gráfica, Cuba é un desti
no turístico por etteefen
cia e ponte naturaf entre 
as 5lméricas e 'Europa. 
'Brindar a posi6ilidade 
de tras[adarse a outros 
puntos tú !II~K · 
Cari6eé · · 

• > ~ • 

cións contra o governo autonómi
co e contra o mesmo presidente 
das Cortes, Hector Villalba, ao 
que Unitat del Poble Valénciá 
acusou de "botifler lingüistic". 

O Sindicat de· Traballadórs de 
I' Ensenyament (STE-PV) tamén 
se mostrou moi contundente 1nas 
suas críticas, asegurando que, 
con esta derogación se instaura 
o· caos no sistem9- educativo. . 

O~tra manobra máis 

A manobra impulsada por uv·, 
partidária do secesionismo lin
güístico, hai que inscribila nunha 
série de ataques protagonizados 
polo governo valenciá contra o 
estamento universitárjo ., Na 
apertura do curso académico da 
universiaade de Alacant o-con
sellei ro de Cultura, Francecs 
Camps, acusou aos universitá
rios de querer · exercer de brazo 
político e de atribuirse misións 
que non teñen. Como resposta, 
os rectores non o aplaus(;\ron, a 
escepción do rector da µniversi
dade de. Elx, Je.sús Rodríguez, 
criada polo govemo -valenciá. Os 
demáis rectores tamén decidiron 
non asistir á inaguración do cur
so ne~ta universidade. 

Pedro Ruiz, rector da universida-

de de Valéncia, calificou como 
lamentábe·I a contradición. entre 
as palabras e os f eitos da de ro- · 
gación do decreto. Segundo 
Ruiz, este aeta- é unha concesión -
máis ao secesionismo, atitude 

· que califica de· moi grave pois 
dalle competéncias aos polílicos 
nun ámbito como o filolóxico que -: 
pertence ao terreo académicQ. 

· Por outro lado, as tensións no 
seo do Consell Valenciá de Cul·
tura , que contiriua coa suas 

1 réxime. O PSOE puntualizou 
que non se trata de Jalar en ter
mos penais, serión de facer un
ha dura crítica reflexiba sobre 
erros históricos.+ 

conversas por chegar a un "con- - • , 
senso lingüístico" , xa comeza- - Peden a devoluc1on 
ron a afrorar. O sector máis· in- d · 
transixente négase a ·deixar a . 05 Orzamentos porque ,· 

·palabra definitiva sobre o pacto . d' / G I' 
que se consiga en mans dos prexu 1can a a iza 
universitários. · 

Os diferentes pasos dados polo 
CVC, que xa foron acollidos con 
escepticismo palas entidades- cul.
turais valencianistas e· os partidos -

· políticos progresistas,. están cada 
vez máis cuestionados .. Estes 
sectores descalifiéan as últimas 
accións do govemo valendá que 
están dirixidas polo científico San
tiago Grisolía. Gtisolía, que non 
fala valenciá, ten a nacionalidade 
estadounidense e, ademáis de 
ser presidente do CVC, é asesor 
de Eduardo Zaplana, presidente 
da Generalitat Valenciana.+ 

Os deputados do BNG no 
Congreso pediron a devolu
ción do Proxecto de Leí de 
Orzamentos Xerais do Estado 
por ser "moi negativos para o 
reparto da riqueza e a criazón 
de emprego e reincidentes na 
marxinación estrutural da Ga
liza", como demostraría a au
séncia de investimentos en 
infraestruturas ferroviárias e 
retraso nas autovías. Para o 
Bloque, o Governo supedita a 
sua política '!á obsesión mo
netária derivada das exixén
cias de Bruxelas". + 

. , 
VO REGULAR DE CUBANA DE AVIACION 

SANTIAGO DE COMPOSTELA - HABANA 

- SANTIAGO DE COMPOSTELA 

. permanente to.dos os Sábados ás 12,30 horas . 

por 82.000 pta. (válido até o 31 de Odubre ). 
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c!lta" relación de . 
~ · "ºf ~dmes d~ mstr~f ~~ ,,~~ 

nt•«'~ •• :':: ~~~ 
~~t.~~t:tfrnra 

Xosé Mª Álvarez , 
Manuela Álv Caccamo, 

Manuel Am . arez Lozano, 
or Couto M 

Barreiro c , anuel 
' armen BI 

García 0 . aneo 

P
,. ' ommgo 8 
erez, Xosé L . ~ lanco o1s Bauzas M' . 

Xavier Camb illan, 
Begoña Cam o: Sanmartin, 

Campos Souto p C Souto, Mar 
Mouriño G ' arios Casares 

Bergueir¿ X~n~a~~ Constenla 
' se manuel E' • 

Carmen Fern. 1re, 
Sanjulián L andez-Pérez 

Prieto, Man~eloMren~o Fernández aria Fer · 
Teixeiro M nandez 

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

Mª Carmen G n _re1xeiro Mato 
arc1a Ne ' 

García Neg gro, Pilar 
Garrido Croo, ~oan Carlos 

G 
- uce1ro ca . 
omez Torre . ' milo 

López, Ansel s,_ Emilio Ínsua mo Lopez c . 
Teresa L. arre1ra opez Fe · ' 

Manuel L rnandez ourenzo M ' 
Lourenzo Go : anuel 

Manuel Maceir nzalez'. Xosé 
Kallhe a Fernandez 

en N. Mar h ' 
Paulo M , e ' Carlos 

Miguel Ma~rtinez Perelro, 
Manuel Millán oto Fondo , Xosé 

N . ero, Mª Xesús 
aguerra Pereir . 

Obelleiro Pi-. a, Luis 
Pillado Ma non, Francisco 

Romeu F y~r , Manuel Rei 
' ranc1sco R d . 

Sánchez, Xos · o nguez 
Sil e Carlos Ruiz 

va , Anxos S Re · G anmartín 
i, oretti Sanmartín 

~onia Solo Boull~:~ · 
aura Talo Fontaíña , 
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Os paramilitares pro-ingleses toman as ruas de Belfast pero o Partido Unionista -continua na negociación 

A reunión Blair·Adams 
afortece o proceso de paz.en Irlanda do Norde 
Foron só quince minutos de 
entrevista pero convertéronse 
nun símbolo dé\ negociación 
en Irlanda do Norde. O primei
ro ministro británico Tony 
Blair e o líder do Sinn Fein 
Gerry Adams mantiveron un 
encontro o Luns 13 de Outu
bro no castelo de Stortmont 
en Belfast. É un paso máis no 
proceso de paz, moi importan
te segundo todos os analis
tas, xa que habia máis de 75 
anos que un xefe de Governo 
Británico non se reunia cos 
representantes do republica
nismo en Irlanda da Norde. As 
protestas dos unionistas con
tra Blair acompañaron esta 
entrevista, así como unha de
mostración de forza dos para
militares nas ruas de Belfast. 

O primeiro ministro británico es
ta empeñado en que a integra
ción en Europa vaia acompaña
da da fin do conflito de Irlanda 
de Norde. Ainda que sexan ago
ra os conservadores os que se 
apontan os tantos das conver
sas de paz, foi o laborismo quen . 
acelerou o proceso de nego
ciación ao igual que fixo coas 
eleccións á autonomia de Escó
cia e Gales. O Partido Conser-

vador non pode por menos que 
felicitar o camiño que segue a 
negociación, ainda criticando a 
reunión con Adams, e lembrar o 
seu papel inspirador das mes
mas, como fixo o novo lider dos 
tories, William Hague, ao seu 
paso por Madrid. Diferente vi
sión a que teñen dos últimos 18 
anos de Governo Británico os 
protestantes máis reácios á ne
gociación, quen pedian a berros 
a volta de Margaret Thatcher o 
mesmo dia da entrevista Blair
Adams. Irlanda do Norde funcio
nou nas duas últimas décadas 
como unha importante reserva 
de votos para Londres. 

Non houbo fotos deste encontro 
pola orde expresa do primeiro 
ministro británico sabedor do in
terese por captar unha imaxe 
pero tamén coñecedor do que a 
instantánea podia afectar ás ne
gociacións. Non en van, miles 
de paramilitares desfilaron o 
Luns por Belfast proclamándose 
os representantes de. Inglaterra 
no Ulster e para manifestar a 
vendida de Blair ao IRA. Unifor
mados, os unionistas proclama
·ban unha auténtica batalla se 
Blair pretendia retirar aos máis 
de 18.000 soldados destinados 

en Irlanda do Norde. 

Os riscos que sinalou Slair o 
mesmo dia da entrevísta non só 
se resumen en ter que agachar
se durante uns mimitos nun co
m ércio ante a manifestación 
protestante. O lider do Partido 
Unionista do Ulster, de talante 
conservador, David Trimble, non 
aposta pola conversa co Sinn 
Fein ainda que acep1ou o mes 
pasado entrar na mesa de ne
gociación ao darse canta do ine- -
vitábel. A sua consigna é qUe se 
o 1 RA rae; ha co alto ao fogo 
anunciado en Xullo, o Sinn Fein 
debe irse da negociación . Un 
dos maiores triunfos de Blair é 
conseguir que Trimble participe 
nesta mesa de negociación á . 
beira de Adams ao mesmo tem
po que confia en que _esta pre
séncia calme os animas dos· 
unionistas máis radicais que 
ameázan coa violéncia. 

O apoio estadounidense 

Sobre a tregua do 1 RA, os labo
ristas · non manifestan dúbidas. 
John Hume, un dos negociado
res ao lado de Blair sinala "que 
o IRA vai cumprir _,_o acordado". 
Se determinante foi se"ntar xun-
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tos ao Partido .Unionista e a·o 
$inn Fein , tamén o é '·o apoio 

- decidido de Bill Clinton, quen xa 
estreitou a man o ano pasado a 
Adams e ·quen decidiu que non 
s~ considerase oficialmente ao -
1 RA como unha organización te
rrorista nos Estados lJnidos. A 
colónia norirlandesa en Estados· 
Unidos presiona para que avan-

. cen ·as negociacións e o próprio -
Clinton aparece como aval. 

As bases están sentadas para· a 
negociación que o Sinn Fein · 
sempre pediu e na que pode 
agora participar. Pero no proce
so que leva adiante Tony Blai r 
ainda queda moito camiño. Está 
previsto un referendum pero as 
intencións dos unionistas' é que 
este se celebre excluíndo á Re
pública de Irlanda <;o cal se mo
bilizaria á maioria protestante do 
Ulster. O vindeiro ano é unha 
data posíbel para unha consulta 
que o Sinn Fein formula como a 
unificación coa República de -lr
landá e a marcha dos 18.000 .... 
soldadds británicos. Niso voltou 
reincidir na entrevista con Blair 
ainda que desta vez con maior 
optimismo. Tamén lembrou aos 
150 presos norirlande~es nos 

· cárceres británicos.• 
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A crise do governo 
italiano demórase un ano 

. O Governo do Olivo que 
preside Romano Predi ten un 
ano máis de vida despois de 
Refundación Comunista · 
decidir dar marcha atrás na 
crise política que resuliou da 

·negativa desta última forza a 
apoiar uns orzamentos para 
1998 que consideraba 
regresivos. Mália que Prodi 
non quer recoñecelo, o seu 
Governo modificou. o _ 
presuposto, aceitando a. 
implantación das 35 horas 

. semanais antes do ano 2001 ,"J 
criando unha axéncia de 
fomento de trab?llO para o Sul 
e renunciando á privatización 
do sector público, tres 
demandas de Refundación _ 
Comunista que Prodi se 
negaba a admitir e que 
provocaron a crise de 
governo: O vindeiro ano, o 
presuposto-terá que ser 
negociado de novo.• 

.Un xurado 
estadounidense absolve 
a un acusado de violar 
o embargo a Cuba 

Logo de dous dias de _ 
deliberacións, o Martes14 de 
Outubro un xurado norte
americano declaraba 
inocente de todos os cargos 
ao empresário español Júan 
Torres Manzano. O 
industrial estaba acusado de 
vió,ar o embargo económico 
de Estados Unidos contra 
Cuba principalmente por ter 
enviado mercadorias á illa a 
través de terceiros países. A 
princip~I testemuña da 
fiscalia era Javier Ferreiro, 
outro español que acedeu a 
declarar contra Torres 
Manzano e a autoinculparse 
por violar o embárgo a _ 
cámbio de que o eximiran 
dos cargos de blanqueo de 
diñeiro e de confabulación.• 

Aprazada unha moción 
de censura contra leltsin 
polas suas ameazas 

Os comunistas rusos pediron 
un aplazamento da moción de 
censura ápresentada por eles 
mesmos contra o Governo de 
Vítor Chernomirdin polas -
ameazas do Presidente-da
República, Bóris leltsin, de 
disolver o Parlamento se 
seguia adiante a moción. 
Agora, en lugar de celebrar a', 
moción o Mércores 15 de 
Outubro, esta está previstó 
debatela o Mércores 22 de 
Outubro. O presidente do
Góverno, ' Vítor Chernómirdin, 
pertenc.e ao mesmo part.ido d~ 
leltsin, A Nosa Casa Rúsia. • 
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7 .A .A~ _Comezou o" curso 
con normalidade OS QUE 

Sábado, dia 11, hora de 
máxima audiéncia. TVG: 
reposición do programa 
de Terra Única gravado 
en Ferrol. Presenta Xoan 
Pardo. Mesma hora, 
mesmo dia. TVE, . 
primeira cadea: Xoan 
Pardo, no programa de 
José Luis Moreno, canta 
algunhas das suas 

· cancións en galega. 
Mesmo dia, mesma hora, 
de novo. TVE, segunda 
canle: "Especial Galicia, 
terra única. Resumo". 
Non se fagan ilusións, 
coa televisión dixital e as 
suas trinta canles. Só 
servirá para ver a Xoan 
Pardo e Terra Única 
trinta veces. 

Campo Vidal confesa 
que o debate concedido 
por Fraga hai catro anos, 
no que actuaba como 
contrincante o socialista 
Sánchez Presedo, tivo 
como motivo o de 
ningunear a preséncia 
nas eleicións do outro 
candidato: Xosé M. 
Beiras. Máis tardan en 
descubrí rse as 
artimañas da lgrexa. 

Foi a Nova lorque e 
paseou por un bairro de 
clase acomodada. No 
lixo habia sotas semi
novos, arroxados ao 
camión por un lixo nun 
repousa-brazo$, por un 
desgaste apenas 
distinguíbel. Co sobrante 
nese bairro viviria un país 
de América Central. Pero 
prefiren queimalo todo. 
T rátase du n debate rnoi 

· antigo entre os 
economistas. Hai cen 
anos habia quen non só 

ESPEREN QUE VAi 
Como todos os anos, comezou o 
curso con normalidade, .uns o día 
1, outros o 2, algúns o 3, moitos o 
6, o 7 ... Disque nalgúns institutos 
comezou o curso escolar faltando 
profesorado e no que no día de 
hoxe aínda continúa a mesma si
tuación. Ben, 

·sAIR UN BON GOVERNO 
DESA ENSALADA" DE 

SOCIALISTAS, BLOQUEI ROS E 
VERDOSOS QUE SE 

PRE.PAREN PARA'UNHA 
BORRACH El RA! 

non importa 
demasiado, o 
que si é impar- Como vai pasar 
tante é que a 
rapazada es- todo is.to se non 
tea xa nas au- d 
las. Dise que s~e na a na 
hai institutos . televisión, nen 
sen pavillón de nos periódicos, 
deportes e sen 
ximnásio en nen na rádio! 
condicións, 
que as eqai-
pas de orienta- . 
ción no'n están constituídas e que 
os psicólogos non chegan aos 
centros, .que faltan médios e que 
todo son promesas. Ben, pouco a 
pouco, non se fai todo nun día. 
Dixéronme que hai institutos de 
primeira, de segunda e de tercei~ 
ra, que algúns son favorecidos non hai suficientes prazas. Xa se 
pala administración e outros, no arranxará, e se non que aprendan 
mellar dos casos, son ab~ndo- xa agora o dura que é a vida. 
nadas. Ben, ben, tamén pasa no Murmuráronme que cada vez hai 
fútbol e mira que contentos esta- máis SLJbvencións para o ensino 
mas co naso celtiña, campos e privado e que o ensino público 
depor. Din que hai institutos onde vaise o garete, que até a alonga-
os profesores de história dan mú- da sombra do Opus planea _sobre 
sica e inglés e outros onde os de o futuro do ensino. Hai que darlle 
música dan história e o que lles · as mesmas oportunidades a todo 
boten. Non é para enfadarse,· os , o mando, estamos-- en democrá-
profesores saben moit9. ¿Para cia. Un amigo meu di que os ins-
que estudaron se non? Oese que pectares capalgan de ·novo e a 
hai centros onde se fan despraza- xente atemorízase. Pero ... Se a· 
mentas ilegais de profesorado o administración somos todos! E 
día en que comeza o curso no oín que todo isto pasa en toda 
seu centro, tendo xa o seu horário Galiza. Tamén a xente di cada 
nas mans e habéndose presenta- causa! Como vai ·pasar todo isto 
do aos seus 1itorandos. Ben, un se non sae nada na televisión, 
erro administrativo teno calquera. nen nos periódicos, nen na rádio! 

. Coméntase que hai direcións de Ademais, se isto sucede, aí esta-
vários centros que presentan a - rían os sindicatos, vangarda da 
súa demisión ante a falta de res- .clase traballadora, reivindicando 
peito e os enganos que sofren os dereitos de todos e apostando 
dos seus "superiores". Tamén, a . pala educación dos nenas e ne-
xente non comprende nada, dálle nas do país. Escoitei que até o 
a arroutada e veña. Seica algúns día 19 aquí non se move nada, 
perguntan por aqueles interinos seica ese día pasa o cometa. 
que traballaban en todos os cen- -Meu pai di que non ternos cjigni-
tros de Galiza. O colectivo debeu dade e o meu abó pergunta se o 
de quedar moi mermadó pola fe- Madrid segue senda campión de 
bre "amarela" do-verán. Escoitei Europa. Non Leliño, desde Fran-
que un pai protestaba porque o co o Madrid non gaña a copa de 
autobús do seu fillo tarda unha Europa,-ainda que este ano pode 
hora e média en percorrer os seis · dar o gran golpe, estano ·tomando 
quilómetros que separan o seu fo- moi en serio. Si · leliño, Galiza vai 
gar do coléxio, que o transporte ben· e Éspaña está contenta, xa 
non está ben organizado e que casaron -as dúas infantas. 

Pepe Carrerro 

Fraga 
na Galiza ~. 
Un libro de-debuxos 
humorísticos que describen 
a estela do fraguismo na 
Gal iza. 

Prólogo de 
Cláudio López-Garrido. 

EDICIÓNS 

Ía.l~t.reÁ(t~ 
LAIOVENTO 

FOff ADESEHIE 

MIGUEL PÉREZ LORENZO _ 
- (VIGO) 

Nom votar en Paris · 
Somos duas persoas, cidadás ga
legas, que nom podemos exercer 
um dos direitos essenciais numha 
sociedade democrática, o direito 
ao voto, porque nom estamos re
gulados na norma! Enfim, uns to
ra da normativa .. .Perfeitamente 
inscritas nas listas do censo elei
toral, e perante a prevista ausen
cia do nosso domicílio, por moti
vos de traballo, o dia 19 de Outu
bro, dirigimo-nos ao Pasto de Co
rreios de Santiago de Compostela 
para solicitar o voto por correio. 
Ali indicou-se-nos que, dádo que · 
íamos estar em Paris nessas da
tas, nom podíamos solicitar o en
vio da documentac;om a essa 9i-

-dade porque só era possível faze
lo a umha povoac;om do Estado 

NÓS, 
POLA CONTRA, OFERECEMOS 

UNHA EQUILIBRADA COMBINACIÓN . 
DE OPUS DEI, PP FRACCIÓN CASCOS, 

COTO DE MARMOLILLO, POPULARES 
HISTÓRICOS, CLUBE DE VILLALONGA, 

FRANQUISTAS RECICLADOS, UNIÓN FENOSA. 
CEOE FRACCIÓN HIPER, RÁDIO RATO, 

CEOE SEITOR PYM, COTO DE LALIN, 
CACHARRO E ASOCIADOS 

Espanhol (como, de resto, cons
tava expressamente no formulário 
que a esse efeito há que preen
cher). Insistimos no ilógico que 
essa medida nos parecía, porque 
queríamos deixar o assunto solu
cionado antes da nossa partida, 
prevista para o 
30 de Setem-
bro; nem a 
funcionária 
que nos aten
deu, nem outra 
que ali consul
támos, acede
rom porque, 
efectivamente, 
isto nom esta-

. va previsto na 
lei dum País 
que aderiu a 
livre circu
la9om de tra
balhadores na 

· UE ! Deu-se
nos, no entan
to-, a solugom: 

A normativa 
eleitoral nom 
regula sltua~ns 
comoanossa 
emque 
tínhamos que 
estarfora 
durante as 
Elei~ns 

exercer o nosso maltreito direito 
na Embaixada ou no Consulado 
em París, para o que tínhamos 
até ao 9 de Outubro. Assi o fige
mos; e o dia 2 de Outubro, re
cém-chegadas a Paris, dirigimo
nos ao Consulado. Ali , umha fun
cionáría informou-nos: que só era 
possível exercer o direito se está
vamos inscritos entre o 1 e o 8 de 
Setembro no próprio Cónsulado! 
facto evidentemente impossível 
de realizar, a nom ser que ali nos 
apresentásemos nesses dias, em 
voo Santiago-París-Santiago, com 
ajudas de custo para a viagem é 
estadía a conta da Junta Eleitoral 
Central! lsto foi-nos ratificado polo 
próprio Cónsul, numha correcta 
atengom, onde reconhecia que, 
com efeito e feita umha consulta 'ª 
Junta Eleitoral de Ponte-Vedra, 
nos era negado o direito. 

Portante, e para resumir: deu
se-no.s umha informagom total
mente errada no Pasto de Co
rreios, que é também, Adminis
tragom; e, fundamentalmente: 
se um/-ha cidadao/á está fara 
do Estado Español no dia em 
que se celebram as eleigons e 
nom consegue/pode estar no 
Consulado do lugar de destino 
nos días de inscrigom habilita
dos (neste caso oito días; outras 
convocatórias eleitorais polo 
menos chegam a um mes) é-lhe 

negado o seu direito a voto. 
Comprendemos que os meios 
de que se dispom nom permi
tem exercer o voto em Austrália 
um· dia antes das eleigons; mas 
nom poder exercé-lo 20 días an
tes desde Paris é escandaloso; 
e coitado do Consulado se para 
recebar ordens ou indicagons, 
tem que esperar días e días pa
ra que chegue o recado. Mais 
ainda e sobretudo: por que nom 
pudemos votar antes da nossa 
partida? Ou, polo menos, levar 
a documentagom e tramitar o 
voto no Consulado, se nom já 
enviá-lo na maneira que se nos 
indicasse desde Par is? E já 
agora, se estivéssemos em Bia
rritz, por exemplo , parece ser 
que todo seria mais fácil, porque 
podaríamos irá povoagom mais 
próxima de Euzkalerria e trami
tar ... Mais já agora: isto na 
Uniom Europeia ... nom entra? 
Onde o seu manto protector? 
Lamentável. 

Enfim, que a normativa eleitoral 
nom regula situagons como a 
nossa em que tínhamos que es
tar fora durante as Eleic;ons. Co
mo votarán, pensamos, as miles 
de perscias trabalhadoras ou pro
cu rante s de emprego que ten
hem que se ausentar do Estado 
nessas datas! E permita-se-nos, 
por último, recomendar umha tre
ta para baloigar-se neste vazio le
gal: use o domicílio no Estado 
Espanhol dumha persoa conheci
da (pode ser o dumha ·povoac;om 
vizinha) que ali receba a docu
mentagom gerida por vostede 
nos Correios, e .. que lha envíe ao 
lugar em que vai estar; depois 
vostede reenvía o seu voto a esta 
e esta remete desde território do 
Estado Espanhol o voto: e exer
ceu o direito, por intermediário! • 

M ª ROSA CHAPELA 
ELIAS J. TORRES (PARIS) 

Asfalto 
Quixera facer pública unha ob
servación que me ten abraiado: 
hai que ver que listos son os po-
_ líticos, o que saben! 

lsto vén ao caso de que onde , 
eu vivb, no segundo tramo da 
rúa Fernando Conde, que n,ace 
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Cuiña anunciou que marcha a canda Ffaga, que opina? 

Maria Xesus Sónia Francisco Henrique Alexandre 

Traballadora da sanidade Parada Funcionário Empregado Estudante 

Que se retire. Pero estes Dame igual que se retire Iso de Cuiña de anunciar Non sei, colleume de _sur- É máis novo que el e de-
din que se retiran e logo ou non. A verdade é que que se retira é un conto. presa o anúndo e non o beria seguir Lin pouco 
continuan no mesmo pos· non me fío dalguns polí- Supoño que este non sei. Despois das loitas in- máis en política. A min 
to como se nada. O mes- ricos. Prometen causas e quer desprestixiar a Fraga temas, despois de ter que personalmente Cuiña non 
mo fixo Fraga, que dixo logo non as cumpren. e di que marcha cando impor as Listas, se cadra me gosta nada. Se cadra, 

·que marchaba e logo vol- Fraga tamén anunciou el, ainda que en realida- xa está canso de tanto como é moi malo, desde o 
veu a apresentarse. Cuiña que se ia retirar e ao final de non o vai facer porque loifar. Despois de todo meu ponto de vista, igual 
non creo .que ~e dea reti- volveu a ap resentarse . ten ambición política. Fraga é un político de ca- o centro do PP en España 
rado, ainda que o anún- T amén pode ser unha es- Ademais, deus sabe co- rreira e aguanta máis, pe- pensa o mesmo ca min e 
cía. Supoño que fan este tratéxia adoptada polo · mo, caso de facelo, vai ro Cuiña non. Cuiña de- ere que canto antes mar-, 
tipo de anúncios para fa- seu partido, non sei. Nós explicar a sua marcha. hia seguir máis tempo pe- che Cuiña mellor. Con-
cer campaña. o mellor non irnos saber as verda- De todos xeitos, estará ro non é tan novo. Acle- querirán máis votos se se 
queren ter algun tipo de deiras motivacións se é canso de tanta maniobra mais ten_ o·s seus- negócios desfán del que se continua 
protagonismo, non sei. • que marcha Cuiña. • política, digo eu. • que atender.• · 

na praza de España e morre 
(nunca mellar dito) na frustrada 
praza Elíptica de Vigo, non se 
aplica a famosa técnica eleitoral 
do asfaltado! Nas outras ruas sí, 
pero nesta non! 

Cal será o segredo arcano polo 
que os políticos de turno dedu
cen que os que vivimos nesta 
rúa nunca lles daremos o noso 
voto aínda que nola amañen? 

Ou é que por esotéricos cálcu
los están tan seguros do noso 
voto ao seu favor que nen se 
molestan en urbanizar estes 
tristes oitenta metros que nen 
beiraruas tañen? 

Velai a miña teima: non sei se 
nos deixan por imposíbeis ou se 
nos toman por entregados; e 
moito menos entendo cómo 
chegaron a 
calquera das 
duas conclu -
sións para 
non adoptar a 
famosa maña 
do asfaltado. 
A vostede que 
ne parece? 

Por outra 
· banda non te

ñ o moi claro 

Onde eu vivo, 
non se aplica a 
famosa técnica 
eleitoral do 
asfaltado! 

que se esta situación de desa
cougo ria que me teñen puide
ra ser obxecto de demanda ao 
concello por danos e perdas a 
nivel psicolóxico, aínda que o 
tería' mais claro de tratarse de 
lesións por caídas nesta rua 
(xa foran croques dos nenes 
ou rotura de cadrís dos vellos). 
Vostede non? 

Espero que non me interprete 
estas reflexións como unha apo
loxia do asfalto; nada máis lonxe 
da miña intención, pois ben que 
me doe ver o antiestético con
traste do chapapote coa vexeta- . 
ción do Castro na rúa Marqués 
de Alcedo ou a desfeita na rúa 
Pracer até hai moi pouco solla-

r ••• }., t _. ' .t .. -. , ~ .., • 

das con peqra. E posibel que al
guén considere isto un síntoma _ 
de progreso se progreso é non 
ter en conta a estética ou querer 
facer surf co coche os dias de 
choiva ou facilitar que corran 
máis pala cidade. Eu non.+ 

LUCIANO CASARIEGO BARRO 
(VIGO) 

Reflexión eleitoral 
Cando saia publicada esta derra
deira reflexión sobre as eleicións, · 
moitas causas terán acontecido, 
moitos visitantes deixarán a sua 
mensaxe tentando convencernos 

das sua$ razóns promiseiras. 

Desde as primeiras eleicións 
democráticas, 
fumos a na-
ción do Esta-
do -español ca d 
que máis refu- n o 
g o u d€ s 1 aprenderemos a 
mesma, e creren nos 
máis creu nas 
p a n t a s i a s ' mesmos?. 
que coma 
cristaiños de 
filigraias en-
ganaban, e ainda hoxe tan es
curecer (a unha parte da nasa 
povoación) a capacidade de ra
zoar e de dar resposta as men-

en política.• 

saxes que desde o corazón do 
noso povo as forzas nacionalis
tas ·tentábamos. escrarecer. Te
rnos que recoñecer tamén, que 
xa moito aadivemos, e que o no
so nacionalismo soubo xa debu
xar sobar da pel do naso país, a 

·semente, que ledaiñamente vai-
se enxugando no quecer dun fu
turo mañanceiro; futuro armónico 
de país que se sinte a si mismo, 
e que olla con orgulo ~o seu evo
luir, o seu quefacer. 

Sementeira que recolle a súa 
fartura no autorrecoñecimento 
de nación, e no direito (no seo 
aas nacións europeas), a traba
llar con dinidade, na defensa 

1 rexeitaba o socialismo, 
1 senón que mesmo se 
1 . opoñia á caridade 
1 cristiá. Decían que era 
1 negativa porque f re aba 
1 os estímulos das 
1 persoas para mellorar 
1 por elas mesmas. Esa foi 
1 a postura que gañou. 
1 Claro que despois·veu a 

revolución rusa. En fin ... 

·A arte ibera exíbese en 
Paris. Galita non está 
porgue nunca foi ibera. 
Tampouco estivo na 
exposición I Ce/ti do 
Pazo Grassi de Xenova 
en 1991, porque Galiza 
nunca foi celta . . Galiza foi 
castrexa, din os 
entendidos ( castrista, 
seria un termo máis 
entendíbel). Tampouco 
Irlanda foi celta, pero a 
ver quen se atreve a ir a 
Dublin a dicirllelo. 

Din os inquéritos que o 
tropocentos por cento · · 
dos galegas apoian a 

· f x~stión de Fraga en 
1 todos os ámbito_s 
1 habidos e por haber. Sen 
1 embargo, unhá emisora 
1 de rádio informaba a 
1 pasada semana, a unha 

hora pouco importante 
do dia, de que na 
bisbarra de Vigo se 
produciran nas últimas 
doce horas dazasete 
mobilizacións: viciños de 
Aléabre, Rancie e A 
Madrea, da empacadora 
de Vilaboa e da de Teis, 
traballadores de Álvarez, 
Sintel e Barreras, 
estudantes de inxeñeria 
contra a subá das 

l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

taxas ... Outros meios 
non informaron. Galiza · 
está en pax r<:Jmana. 

Despois da guerra, o 
governo obrig_ou á 
seleción española de 
futbol a retirar a cor 
vermella da camiseta. 
Anos máis tarde, Carrero 
Blanco· rexeitou a 
proposta de nome: 
Universidade Libre; 
porque "resultaría 
excitante" e-foi sustituido 
polo de Universidade a 
Distáncia. Agora 
estiveron a piques de 
poñer un regulamento 
para que o hino español 
fose escoitado 
obrigatoriamente en 
postura de firmes-. 

1 Na sá de cine. Anúncio 
'I - do Partido Popular. Lago 
1 · comeza a película. 
1 . Estrea de Carne Trémula 
1 de Almodovar. Sae un 
1 cartel: "Madrid. 1970. 
1 Estado de ex~epción. 

. 1 
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1 Suprimidos os direitos de 
1 reunión, expresión ... ". Ao 
1 fondo unha voz que vai 
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1 crecendo. Un ministro dá 
1 contada decisión. Nos da nosa .economía, da nosa Suso Sanmartin 

. cultura,- da nosa ecoloxía, etc. 
1 estados de excepción Defensa na que hoxe o .BNG · 
1 as forzas da orde teñen ternos empregados· o.s mellores 
1 . mandato· de disparar cadros, e quE;i . se . pod~r:i _!Jllar os 

1 contra os transeuntes seüs resu,ltados ~as · institu-- · 
cióris, onde. con tenacidade. van 

-1 que circulen a partir de esn.aquizarido , as -me.nsax.e.s-
1 .certa·hora. Avó'i. é a de · ... · pr_et~n_sións de -:.seg:uif a ~~oúú--' · 

1 .. 1 

. Fr_agafribarne. ·nos·~cegós·;_ c0 ·ob.~étiv.o· de rct-
. char as ¡;>oHticas que det1,.1rpan 

o noso país das suas rique.z~s, 
. e co "$?n obxet1vq d,á sua di§itri~ 
.bución no seo da nosa povó.a
ción,' co cal estaremos a.gara11-

: tir., entre o~tras causas que -a 
nosa xuveotude non teña que 
fuxir para a~ emigración. 

U11 i~quérito di qye na . 
província de Ourense o" · 
36% dos consultados 
negáronse a confesar o 
sentido do seu voto. A 
pesar de todo aterecen 
os dados, coa aplicadón Cando -ap(~nd~l:emos ~ .crer ~n 

nos mesmos',, adiando as !aba-
da leí D 'Hont, os restos ~ radas que es_mo~ecen coás elei-
etc. Os deputados serán .. --cións ? .. Candp· entendererho$ "' 
tantos deste e tantos do .- que os vi,sitantes do .PP, ou do 
outro Pura ciéncia PSOE, acabaOQ.'o seu cometido 

·. . de recadar . vqtos, vol-tan para 
cuant1tat1va. Mac,triEl 'ésquecendo o~ proble

mas do",noso-·agro, da nosa 
Outro inquérito. · gandeiría, da nasa pesca? De 

se _ás nasas ·autoestradas teñen 
Personaxe máis ~termirlación óu de se o '.camir.f o 
valorado: 'Fraga 6,5. ~ de ferro se moderniza. De seas 

VOTA~Af\1-M( . 
. ou ··· 

BoTA"'A~-fr¡(_ ? 
f)5 -· A ·cu.fS_í\ÓN',· 

/ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·1 

Beiras 5,4. Caballero nasas millores terras soh asula-' 
5, 1 .. Guerreiro·4,5. Peña gadas, ou. s~ o tan re9hazado .. 
Rei 4, 1 _ De tal ·escala : plan Sogama vofta áo ca.ixón e: 

9 J~~/Z-.Ít;;' SE;:JOk!... 't;:o,.; - AANUEL 1 

fizEst!J€~ GN rotvc.'tl,,..Js D4 XvflA - ~ &A~t.A 

1 
1 

abranguen o Plan Morrazo. pe 
dedúcese que Fraga vai se a Celulosa de Pontevedra, 
destacad.o e fodos os vai ao s.eu desmantelamento le-
demais no pelotón. vando" a cabo unha verdadefra res· facticos do estado e a sua 
Pero, só en letra moi política de esprotación racional profrrngación nos xornais , po-

da prataforma 'pesqueira do no- fjen a fun~ionar a capacidade 
· pequen a, se podé ler , so litoral, dos nasos rios·'e· dos · med·iática dos inquéritos, ten-
que: a Fraga coñéceno noso::; montes. · tanda manipular, e ao mesmo 

1 t t , - 11 temp-o presionar aos votantes 
-e po 0 an ° ponen e Só o BNG ·est-á en condicións indecisos, co obxetivo de man-
nota- O 100% das de resposta.r serodiamente a ter a -política deseñada en Ma-
persoas, a Beiras o ,.. todas as interrogantes que elei- drid. A orde.e·frear, custe o que 
88%, a Caballero o 74%, cións tras eleicións fican sen custe, que o BNG. poida gaver-
a Guerreiro 0 44% e a resposta, agravándose polo es- nar e amostrarlle ao pavo gale-

quecemento ·interesado dos po- go que en verdade se poden fa-
Peña Rei o 12%. Con deres económicos, representa; cer políticas galegas. Máis, coi-
estatísticas asi, máis dos polo xa esgotado Fraga. E darnos que ainda que o inten-
vale a ciéncia de San - que alguén dubida, ainda que ten, desta vegada a madurez. 
Canuto. para xestionar os seus recúr- ·dos votantes vai escrarecer que 

sos·, mellar llo ' fará alg-uén de . .- non se pode manipular indefini-

Desfile das forzas 
armadas polo Paseo da 
Castellana. de Madrid. 
"Discreta preséncia de 
público", di_o locutor: Ou 
seña que había pouca 

fora, ca él? · · damente a un povo. · 

Perante a data do 1.9, os pode- Ternos o futuro nas nosas 

1 xente. Tamén pasou en 
1 Barcelona, durante a 

esta ?berta ~s yosas colaboracións, déberise incluir o nome e apelidos. -
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 
1 voda da Infanta. 
1 · Perguntado o xefe da 

. 1 policia municipal pala 
1 situación do tránsito 
1 respondeu: "mellar do 
1 que espwabamos. Hai 
1 menos afluéncia da 
1 - prevista.".• 

· Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

A NOSA-TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo ou através do Fax: (986) 22 31 01 

~·"' 

Agora tamén pode dirixir os envios para esta sección polo correo 

electrónico: antpcg@arrkis.es 

mans,- non deixemos que no lo 
rouben . • 

CARLOS PIÑEIRO 
(MADR1D) 

Sobre o concepto 
de subnormal 

Hai-uns días neste mesmo espa
cio da Aldea Global criticábase a 
Beiras por empregar o termo 
subnormal dun xeito que, o autor 
do escrito, consideraba incorrec
to por identificalo coa xente que 
padece algunha de'ficiencia per
soal. Pois ben, paréceme nece-

FEDEERHS 

Na sección Da Terra Aso
bal/ada do número anterior 
(Nº 799 do 9 -I X -1997) 
cómpre precisar que Ampa
ro Leis foi quen esixiu o im
preso de re.clamación no 
Concello da Coruña· e a 
que se negou a receber por 
correo o padrón , xa en ga
lego, dado que iso demora-
ria o trámite.• · 
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sario aclarar o c'oncepto para · 
evitar confusións gue fan que 
c0n toda a súa boa intención An
xo Moure Mosquera, autor de 
.crítica, pense erradamente que 
as persoas discapacitadas son 
subnormais. 
As e g ú r·o 11 e 
que, a n·on s·er 
que porqué na N · h · · , 
realidade sexa on ª' nmgun 
un subnorll)al, profesional dos 
non hai nin
gún profesio
nal dos servi
cios sociais e 
da sanidade 
que empregue 
tal palabra pa
ra definir ás 
persoas que 
padecen .mi-
nusvalías tan-

servicios sociais 
que empregue 
tal palabra para 
definirás 
persoas 

to físicas como psíquicas ou 
sensoriais e non a empregan 
porque saben que nono son. A 
noción de subnormal debe rela
cionarse con actitudes conscen
tes das persoas e nunca con si
tuacións sobrevidas que provo
quen nelas naturezas distintas. 
Oeste xeito, unha persoa disca
pacitada psíquica é simplemente 
diferente, pero unha persoa que, 
por exemplo, defenda que a ra
za branca é superior a todas as 
demais é un subnormal.+ 

RAMÓN MUÑIZ 
(A CORUÑA) 

Amnistía 
Internacional 
No número do pasado día 2 de 
Outubro da publicación que 
vostede dirixe , apareceu unha 
carta da portavoz de Amnistía 
Internacional en Vigo, na sec
ción A Aldea Global_ Una e es
cribí n a carta que pedia. Non 
sei se servirá ou non para aca
dar a fin que arelo, mais a miña 
conciéncia non me perdoaria 
non facer o escaso esforzo que 
dá escribila e pórlle un selo pa- · 
ra Amérjca. 

O propósito da miña carta é 
solicitar de vostede que , se é 
pos íbel, se poña en contacto 
con Amnistía Internacional pa
ra que apareza periodicamente 
no semanario unha sección 
como as que publican A Farola 
e El País . 

Aproveito a ocasión que esta mi
siva me dá para saudar e agra
decer o labor de A Nosa Terra.• 

BIEITO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 
(VIGO) 

A f\ 
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-0- CARME VIDAL 

Fabio Mangolini gosta do bufón, 
di que é a personaxe revolucio
nária de fin de século. O Vati
cano chamoulle bufon ao recén 
galardoado co Nóbel de Litera
tura, Dario Fo. Mangolini gasta 
inmenso de Fo e conserva a cara 
de ledícia coa que o orprendeu 
a grande notícia. Por iso na 
conver a remítese unha e outra 
vez ao grande home de teatro, 
italiano coma el. O dramaturgo 
ven de impartir o seu terceiro 
cur o aos actores galegos, desta 
volta de mimo, e na pasta garda 
novas proxectos para desenvol
ver na Galiza, ao pé dos profe
si o na is do país. Entretanto, 
continua a acreditar no poder 
subversivo da Comédia da Arte. 

O Nóbel a Fo foi unha sorpre
sa entre os escritores, un bata
cazo no Vaticano e unha ale
gria para .o mundo do teatro. 

Si, é como premiar a Shakespea
re ou Moliére. Beckett foi o úni
co premiado sendo autor teatral 
hai uns trinta anos e para iso to
dos os dramaturgos están de 
acordo en que, xunto con lones
co, foi un dos que matou o texto 
teatral. Tivo o prémio porque 
era un literato. Que lle <lean o 
galardóna Fo, por unha banda 
choca, pero por outra é recoñe
cer a un mestre do teatro no 
sentido máis claro da palabra. 

E chámanlle bufón facendo ll;SO 

dun senso pexorativo. 

O certo é que é un bufón na sua 
própria definición, unha pel-soa 
que-usa os meios dos que dispón 
contra o poder. Nunha·altura 
apartouse de t9do nos sesenta e 

GuieírQ 
CULTURAL 

chamárono para o programa Can
cionísima, aos tres dias botáronno 
porque machacaba os seus obxec
tivos, dirixíao contra o poder que 
o ustentaba, coma un bufón. Fo 
é un irreverente, pero non deses 
do que detrás non hai nada. No 
eu caso mantén un discurso polí

tico, claramente de esquerdas. 
Nunha obra fantástica di que un 
obreiro coñece trescentas pala
bras e o patrón mil, por iso é o 
patron e esta é unha mensaxe 
que deixa á vista nos seus espec
táculos. Contribuiu como home 
de teatro a unha loita política. 

Levou temas como a tortura en 
ltália á escea. 

Sempre como home de teatro . 
Houbo unha etapa nos setenta 
na que se facia política pero non 
teatro, el fixo o contrário: teatro 
con política. Moito antes do 92 
xa criticou a conquista de Amé
rica coa obra, Isabel, tres barcos e 
o bufón, o bufón era Colón. lsto 
é teatro político, cando se utiliza 
o méio para dicer cousas, a sua:é 
a imaxe dun home que fixo viver 
a comédia da arte. Como dixen, 
é un bufón, e estou convencido 
·de que esta é a personaxe absolu
tamente revolucionária desta fin 
de séc4lo, esmagadora. 

Fala da c~média da arte djl que 
vostede é especialista. E boa 
maneira para un teatro crítico? 

Os esquem:as son fixos, fronte á 
lenda qüe existe de grande impro
visación, e trata de temas tan sin
xelos como amor, cartos, loita po
lo poder ... danse asi unhas másca
ras, unhas personaxes, todas moi 
esterotipadas. Fo é un méstre co
m.,o actor e como dramaturgo e un 
exemplo da arte crítica. . . 

E un teatro de interpretación? 

T amén é un mito de comezo de 
século. Queriase ir contra o tea
tro de autor, do texto e levantar 
o espectáculo do actor. Foi un 
golpe para os dramaturgos. Ago
ra xa se dixo todo o que se poclia 
contra o texto, o autor e o direc
tor. Recupérase o texto, moitas 
veces por persoas que saen do te
atro e hoxe xa seduce a figura do 
autor por si próprio, tamén por 
iso é importante que se prémie 
en Fo a todo un home do teatro. 

Comédia para rirse de temas 
tráxicos? 

No sentido aristotélico, é o feíto 
de rirse de ' si mesmo nun traba
llo de bufón que traduce unha 
traxédia a algo cómico . Coas 
personax,es podes rir ·e chorar ao 
tempo. E o que fai Fo e tamén 
Franca Rame, tratan de temas 
que estarrecen pero con lixeire
za na forma. Pódese mesmo dar 
a volta ás 'cousas, f'acer sátira dos 
govemos; o fondo segue a ser 
subversivo. Contra o que se 
pensa, non está no ar senón que 
ten os pés ben fincados no ,chan, 
con personaxes potentes. As ve
ces eres€ que a comédia da arte 
son saltiños e barroquismo e a 
sua orixe está máis na terra. 

V en de dar o seu terceiro curso 
a actores galegas, que conclu
sión tira da nosa escea? 

Que é un teatro autodidacta no 
que non hai centros de estudo e 
pouca xente marcha fóra para se 
preparar e iso é porque é un tea
tro novo. Hai que inventar e fa
cer directore~, autores, escenógra
fos. Hai unha boa tlramatúrxia 
galega, pero non abonda con iso. 
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Vostede fai unha comparanza 
entre contacontos e a comédia 
da arte. 

É dramatización cQma na orixe 
mesma da comédia da arte e:n. 
Venécia, os actores vian a xen; 
te que viña da montaña e dai 
naceu a primeira personaxe da 
comédi.a que era Gianni con 
monólogos dramáticos nos que 
conta a sua vida. Cando vin a 
Cándido Pazó .contando quedei 
abraiado porque -iso era comé- . 
dia da arte, dramatización co
mo personaxe. 

As compañias son itinerantes, 
é optimo que se tornen resi
dentes? 

Chega un mornento onde se ne
cesita un lugar onde crear. Na 
Europa fálase moito de residen
tes, de compañías que se afincan 
nun sítio e van tendo un públi
co. Sen embargo a situación ha
bitual é andar por salas mal fei
tas, con escasa infraestrutura, o 
teatro queda como propaganda 
política e non como arte. -

Esa situacion non é paliada cos 
subsídios? · 

As compañias usan os cartas pa
ra infraestruturas, material que 
osxeatros non teñe,n e .iso impli
ca que queda menos para a cria
ción. Se o investimento fose nas 
sás, quedarían preparadas e as 
compañías estarían libres para 
facer o seu traballo artístico. Se
ria unha política teatral como 
pro:x;ecto de futuro. Dando car
ros á toa _aos fieis chégase á 
thantaxe. Por iso tamén é horrí
bel que os centros centros dra
máticos fagan teatro comercial, 
esa non é a sua función. + · · 

Literatura .e 
hormonas 

é 
' PILAR p AI,.LARÉS 

~ cer;o desacougo váo j meü -~ 
nome na prensa, traído a cont0 pola 
apresentazón el) Vigo donº 13 da 
Festa da palabra silenciada:. Q des~
cougo non o provoca, é clarq, o}eito_ 
de aparecer entre as colaboradora's, '.' 
por máis que non sexa verdade· neste· 
número concreto: vai seguir págando 
a pena participar nun proxecto co
lectivo que dura desde un xa distante 
1983 e que ten servido para difundir 
a obra de novas escritoras, apresentar 
por véz primeira no noso idioma os -
textos de autoras fundamentais dou; 
·tras literaturas, homenaxear o labor 
de Pura e Dora Vázquez, Emíli_a _Par
do Bazán, Xohana Torres -que ledi
za, Xohana, coñecer-te por fin en 
persoa, achar un rosto e un acenó 
para as palavras exactas e formqsas 
dos teus livros- ou, agora mesmo, 
Maria Mariño. E tamén para refle
xionar sobre o séxismo e o colonia
lismo, a razón deste fin-de-século, o 
erotismo, a publicidáde, as novís1mas 
pintoras galegas, sempre desde o fe
minismo e ás vezes desde a radicali
dade do feminismo independente. 

~s~couga-me, iso si,~a fa~ilidade 
con que o discurso feminista -tan 
pouco emocional, tan racionahzado 
e alicerzado ideoloxicamente ade
mais nas persoas que dirixen e coor-

. denan a publicazón, Maria Xosé 
Queiz~n e Margarita Ledo Andión
pode ser deglutido, reinterpretado e 
desactivado polos meios de comuni
cazón, por nós mesmas tamén. Desa
couga-me a conversón da razón femi
nista en expresón.do resentimento e 
inventário de afrentas. Nunha estra
ña s~cuencialización dos feítos, a 
xornalista que cobre o acto de apre
sentazón da Festa da palabra conside
ra a revista mesma e o "Encontro das 
Poetas Peninsulares e das Illas", cuxa 
primeira edizón se celebrou en Xuño 
do 1996 en Vigo, como resposta "das 
mulleres" aos desplantes dos escrito
res homes,'tan malvados que ~on 
capazes de se reuniren a sós para ce
lebrar o "1 ºCongreso da Poesía Ga
lega" e comemoraren asi os 50 anos 
de Cámaros verdes. 

Kntinuan os homes impedindo 
ou obstaculizando a presenza cl_as mu
lleres no mundo literário, como can
do Rosalia escrevia Las literatas. ·car
ta a Eduarda? E xusto resumirmos asi 
o que ela _denunciava nesa obra? 
T eño remorsos, retrospectivos e futu
ros, non de verdugo, claro, senón de 
vítima: podia ter intervido no "1 º 
Congreso da ·Poesia Galega" cunha 
comunicazón e non o fixen; podo 
participar ainda na nova edizón do 
Galeuzka en lparralde e non me 
vexo trazas. A auséncia iniña, canto 
muller; será decisón própria ou con
secuéncia da discriminazón? 

&naso papel nas loitas literárias 
-'Se é que é inevitável falar en termos 
bélicos- non o delimitarán afinal 
cuestóns menos biolóxicas que o sexo 
ou a ic\ade? Non se tratará máis ben 
do noso grau de aceitazón ou rexeita
mento da divisón de xénero, da nosa 
posizón perante o estabelecido? 

~todas as escritoras, por mu
lleres, .foron ou son discriminadas. 
Depende da funcionalidade. Mos
tra-o mui ben, cunha clareza meri
diana, Laura Tato no seu magnífico 
Teatro galega 1915-1931 confron
tando os obstáculos que Cabanillas· 
e Vilar Ponte sofreron para a estrea 
de O Mariscal ~oa promozón das 
obras -ás vezes nonnatas- de Her
mín iá Fariña. + 
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• Dodro convoca 
oXprémio 
de poésia Eusebio 
Lorenzo Baleirón 
O concello de Dodro convoca 
aos poetas galegos a partiC:ipar 

, no 1 Oº Prémio de Poesía Eusebio 
Lorenzo Baleirón cuxo prazo de 
apresentación de obras remata o 
día 22 de Novembro. O libro co 
se pode participar ten que 

· contar cunha extensión mínima 
de 400 versos inéditos e débense 
enviar catro cópias ao concello 
de·Dodro. A obra gañadora 
publícase dentro da colección 
de poesía Eusebio Lorenzo -
Baleírón en Edicións do Castro e: ademais, ten unha dotacion 
de 325.000 pesetas. Lorenzo 
Baleírón, poeta nascido en 
Laíño, en Dodro, morreu no ano 
1986; pouco antes editara dous 
libros titulados Os dia.S olvidados 
e O carpo e as sombras.• 

•Liorna, Ávalón 
__ e Quinta F eira 
no magosto 
de Curi.Üs 
No Campo da Feira de Cuntis o 
Sábado 18 de Outubro celébrase a 
IV edición do Magosto Folk que 
organiza a asociación cultural O 
Meigallo e a asociación de país e 
de alumnos de O Baño. Unha 
festa na que a celebración do 
tradicional magosto, con máis de 
300 quilos de castañas, combínase 
coa aposta pola divulgación e 
pola potenciación da música· 
tradicional galega en calquera das 
suas expresións. Liama, Avalón e 
Quinta feira, ámbolos tres grupos 
de recente críación, son as 
formacións musicaís convidadas 

· nesta edición. + 

. • O autor catalán 
Carlos Pazos 

·na galeria Trinta 
Até o 10 de Novembro poderá 
visitarse na galería de arte 
contemporáneo Trinta en 
Santiago á exposición·individual 
Luces na tomÍenta do artista 
catalán Carlos Pazos. Composta 
·por tres pezas climáticas, collages, 
obxectos e fotografías polaroid de 
gran formato, nesta mostra 

· Carlos Pazos resgata nas suas 
pezas vivéncias que reflexan 
diferentes aspectos da sociedade 
aos que el mesmo denomina 
"souvenirs da sua vida". "O 
espectador ~sinalan os 
organizadores~ é golpeado de 
forma contundente cunha obra 
sen concesións, na que o 

· descamado e o visceral aúnase 
cunha ironía corrosiva que se 
suaviza en ocasións con doses de 
tenrura". A Galeria Cineto de · 

· Barcelona, o Centre'Georges 
Pompidou en París ou a Fachetty 
Gallery en Nova York son algún 
dos centros intemacionais nos 
que ten traballado e exposto este 
autor catalán con máis de 20 
anos de traxectória artística• 

.......................................•...••.......................................................... . - . 
•José Luís Cu~rda, ·conv,idado. de honra 
no Festival de, Cine de, Ourense . 

. . . . .. 

. 
: A preséncia do director de 

cinema José Luis Cuerda e 
unha retrospectivq. da sua 
filmografía son algunhas das -

. : actividades previstas para o 
: Festival de Cine 
: ~Independente de Ourense, 
: que se celebra do 18 ao 22 de 
: Novembro. A eleición deste 

director está relacionada, 
.segundo a a organización do 
festival, polo vencellamento 
coa Galiza a través de fitas 
como El .bosque animado, 

baseada ·na obra de . 
W enceslao Femández Flórez e 
polo seu pro.~ecto futuro de 
levar,á pantalla o relato A 
línguas das volboretas, de 
Manolo Rivas, incluído no 
libro Que me gueres amor? Na 
retrospectiva de Cuerda 
poderan ver os seus filmes 
máis descoñecidos como T atal 
e Mala Racha. 

Antonio Casal, ó actor 
compostelán falecido en 1974 

e figura do cone español dos 
anos 40, será homenaxeado no 
F~stival de Ourense, que 
editará un libro sobre a sua 
vida. Estará presente a sua 
filla, a tamén actriz Maria 
Casal. Por outra parte, o 
festival cortta cúnha selección 
de cine mudo cedida polo 
Centro Galego de Artes da · 
lmaxe. Estas fitas serán 
visionadas "á antiga usanza" 
cun piano de 
ácompañamento. • 

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

• Prémio Lobo de, 
dnerruit para fi tas 
sobre m~io 
ambiente 
Dentro das IX Xornadas -de 
Cinema e Ecoloxia, o cineclube 

- chantadinoOs Papeir@s ven, _de 
convocar o prémio Lobo de 
cinem_á para traballos 
audiovisuais sobre meio 
ambiente. Para participar neste 
certaine, co que se tenta . 
·incentivar o traballo audiovisual 
a pral da defensa do entorno 
meioambiental, deberan 
apresentarse vídeos cunha 
duración máxima de 30 minutos 
e mínima de cinco antes do 24 
de Decembro. Poden concursar 
dramatizacións, reportaxes, eco, 
denúncias, humor, ect, pero a 
temática deberá ser_~e~pre 
meioambiental. As fitas que 
participen neste certame serán 
proxectados en Nadal qeste ano 
dentro da IX edic~ón das 
Xornadas de Cinema e Ecolo~a 

· que anualmente organiza este 
cineclube. O muiño de Barreiro, 
un video sobre á relación ehtre 
o río e os vellos traball9s, foi o 
audiovisual que acadou o 
máximo galardón o pasado 
ano.+ 

~ • A· revista 
Gooperativismo e 
Economía Social 
analisa 

. . ; 
a organ1zac1on 
das mariscadoras 
A Asoi;;iación para a Economia 
Soóal ven de editar un novo 
número da sua 
revista 
Cooperativismo ·e 
Economia Social, que 
corresponde_ ao 
primeiro semestre 
<leste ano. Desde a · 
asociación pretenden 
seguir difundindo e 
analisando o 
cooperativismo na 

_ Galiza, unha forma de 
orgariízación moi 
importante no agro e 
no sector da 
confección. 

Para Ana Rosa Lorenzo, 
directorq. da asociación, 
o logrq,da revista "está 
en dinamizar o sector e 
fomentar o interse dos 
investigadores en publica 
os seus traballos nela". 

Nesta nova entrega da revista 
apreséntase un extenso traballo 
realizado por lago Santos 
Castroviejo, profesor de 
Economía da Universidade de 
Vigo, sobre a organización 
entre as mariscadoras de a pé. 
As cooperativas son impulsadas 
por mulleres, sobre todo no 
sector textil, traballando para 
grandes marcas. Segundo sinala 
a directora da asociación para 
o cooperativismo, estas 
mulleres son as que se 

• Fontes da memória oral en-Allariz e Chaves 
Dos dias 20 ao 25 de Novembro terá lugar en Allariz e Cha ves o simpósio Galaicos nas fontes e .na memória 
oral no que se débaterán as relacións culturais entre Galiza e Portugal desde as duas beiras da fronteira acle, 
máis de aprofundar na importáncia dos documentos orais na investigación histó~ica. Organizado polo Con~ 
cella de Allariz, a Cámara Municipal de Chaves e a Fundación Vicente Risco o congreso canta ccia colaba~ 
ración de diversas entidades científicas, entre elas o Centro de Estudios de Etnologia Portuguesa, o Museo 
E.tnolóxico de Ribadavia e o Círc).llo Miguel Torga de Vila Real. -

Pilar Vázquez Cuesta, Xosé Manuel González Reboredo, Xusto G.J~eramendi, Antón Martíne-z Risco, Ar., 
naldo Saraiva e Carlos Casares son alguns dos participantes.• - · · 

A NOSA TÉRRA · 

encarregan do traballo con 
menos valor engadido, cuns 
salá.rios moi baixos e 
dependentes de un ou dos 
grandes clientes. Ao lado 
destas empresas, sin'álanse 
outras que como cooperativa 
compiten e van abrindo novos 
mercados. A revista · 
Cooperativismo e Economía 
Social percurou novas maneiras 
de financiamento tras a 
desaparición hai catro anos da 
consellaria de T raballo a inda 
que continua a ser coeditada 
coa Universidade de Vigo. Na 
asociación, da que forman 
parte sociólogos, economistas e 
expertqs en relacións laborais, 
entre outros, "hai moita 
vontade" para continuar 
oferecendo un soporte de 
análise do cooperativismo, 
organización empresarial que, 
segundo Ana Lorenzo, ten que 
ser potenciada pola lei de 
Cooperativas, cuxo proxecto 
xa está elaborado pala Xunta. • 

•OCGAI 
organiza un curso 
de achegamento 
á arte 
contemporánea 
O 17 de Outubro remata o 
prazo de inscrición para 
participar no curso de 
introducéión á arte 
contemporánea Aproximacións 
á creación II que organiza o 
Centro Galega de Arte 
Contemporánea. A través de 
nove conferéncias, este cur o 
quer analizar algúns dos 
episódios máis relevantes da 
creación artística no último 
cincuenta anos en Europa e 
Estados Unidos. Contarase 
coas aportacións de Miguel 
Morey, Eugeni Bonet, Kevin 
Power, Pedro de Llano, Pedro 
Azara, Estrella de Diego, 
Femando Castro, Simón 
Marchán, Carles Guerra e 
Luisa Sobrino, directora do 
curso.+ 

•O filme 
O Desexo 
proxectarase no 
Festival de Siena 
O filme O Desexo de Miguel 
Castelo formará parte xunto 
con outras 25 fitas de 
Retrospectiva, unha sección que 
o Festival lnternazionale del 
Cortometraggio di Siena, a 
celebrar entre os días 17 e 25 
deste mes, adica ao cinema do 
Estado español. Este filme 
baseado no relato o vello que 
queria ver o tren de Rafael · 
Dieste, narra en dezaoito 
minutos a longa viaxe nun 
carro de bois dunha família 
montañesa a un alonxado 
apeadóiro para ver o ferrocarril 
e foi galardonado desde o seu 
nascemento en numerosas 
ocasións. Unha vez que remate 
o festival, a sección 
trasladarase a Roma, cidade na 
que os filmes se proxectarán do 
3 ao 5 de Novembro. • 

_/ 
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ANOSA TERRA 

Amigos, 
. / 

1rmans 
Título: O libro dos amigos. 

Autor: Ramón Otero Pedrayo. Edición de 

Marcos ValcárceL 

Editorial: Galaxia, 

Considerar como obra menor algo 
é sempre moi arriscado. Primei, 
ramente porque os presupostos es, 
réticos que nos informan, son moi 
mutábeis no tempo e desfarán 
aquelo que nós facemos, Pero, 
ademais, nunha sociedade como a 
galega, colonizada e constante, 
mente atacada, o que se fai públi, 
co ten releváncia sempre, para 
ben ou para mal. A neutralidade é 
unha obsoleta enteléquia de bilin, 
güistas cobardes e incapaces de 
di frazar a ua caréncia de ética, 
solidariedade e compromiso. Pre, 
c nizam estética frente a ética? 
Non. Sinxelamenre estamos a di, 
ccr que iso de e creber por amor 
ao arte, a Literatura por e para a Ji, 
teratura, é unha contumaz falácia. 
Hai quen escrebe porque queda 
bonito er escritor, dá certa pres, 
táncia intelectualoide. Mesmo hai 
quen escrebe para ligar, e amósa, 
no unha pouco frecuente utilida, 
de da língua. Pero que non se 
chamen a equf voco, a perdurabili, 
dade da mensaxe escrita trastoca 
toch As cantigas medievai tiñan 
unha utilidade prática engadida 
ao valor estético, pero hoxe inte, 
résanos a sua estética ben máis do 
que o eus usos. 

Nembargantes, ninguén crea que 
estamos tildando de "literatura de 
circunstáncias" ao libro dos ami, 
gas. ucede que Otero Pedrayo 
era moi intelixente, cierna iado 
para o comun, e soubo e cribir un 
libro obre amor á Galiza de tal 
maneira que represores pensa, 

Ramón Otero Pedrayo. 

ran que só era unha manchea de 
semblanzas. Coadxuvaba o feíto 
de que case todos tiveran falecido 
'xa; é difícil negarlle a alguén po, 
der facer homenaxe póstuma a 
amigos martas, é moi pouco hu, 
mano. Pero tampouco é tan fácil, 
ainda é hoxe o día no que o no, 
me de Bóveda retorce cus de mal 
asento e peor pensamento; hoxe, 
despois de "vi.nte anos de cierno, 
crácia" hocdada por via paterna 
do franquismo máis puro. Pero xa 
dixen que Pedrayo era moi inteli, 
xente, demasiado, e demasiado 
bon escritor. Porque tamén hai a_ 
quen lle baten na cara e pensa 
que foi o vento. Claro, como hai 
tantos nomes: Cabeza de León, 
Matías Vilanova, Casiano Álva, 
rez Freijedo, o señor Bieiro, 
Eduardo Moreno López, o cachi, 
cán e amig da casa, este mestre, 
aquel compañeiro, o viciño,,, pois 
parece normal que se fale de Lou, 
ada Diéguez, Vilar Ponte, Ale, 

xandre Bóveda, Lugrís, Ánxel -

·GúieirQ· 
CULTt)RAL , 

Casal, Portela Valladares ou 
Álvaro das Casas ainda que se re, 
mate falando de Castelao, Coñe, 
ceu a tanta xente,,., por qué ne, 
garlle unhas palabriñas de lem, 
branza? Asi viu a luz este incom, 
para.bel alegato de amor á Galiza, 
de sensatez e bon corazón. Iso é o 
primeiro que surprende: non esta, 
mos diante de prosáicas elexias 
íntimas, este amor trascende o in~ 
dívidual ou cada indivíduo e un, 
ha parte da Galiza. Natural~ente 
houbo de ser editado no exilio, 
fóra, e ainda asi había que tef coi, 
dadg, era o ano 53. 

Cumprida a función de memora, 
ción, fornas tan cegos que o rele, 
gamos á categoria ?e obra menor, 
case anecdótica. As veces somos 
moi pouco conscientes do valor 
que ten escreber determinadas 
cousas, simplesmente nomear de, 
terminados nomes, Estilistica, 
mente non poderemos equipara, 
lo ao resto. Otero Ped.rayo, home 
nada amigo de pontuar, enco, 
mendaba ese traballo a amigos 
que o facian 
como rnellor 
podían e aquí 
non tivo sor, ·Se se fai 
te: o desleixa, o que s~ 
mento propí, 
cia que mes, quere 
mo por veces 
sexa pouco 
in te lix íbe L 
Pero un bon 
narrador re, 
coñécese ás 
leguas, sabe 
organizar o 
relato, estru, 
túrao de ma, 
neira peculiar 
con toda na, 
turali.dade, 
como aquí 
Pedrayo que· 

coa 
particular 
línguaxe 
de Otero 
Pedrayo, 
fica 
irrecoñecíbel 
a língua 
oteriana. 

capta o interese do leitor desde a 
primeira liña desenvolvendo 

lembranzas a modo de conto. A 
imediatez da publicación, pouco 
despóis de rematar a su·a escrita, 
puido influir no acabado porque 
era importante non demorar. 

Á vista do dito un pregúntase. Se · 
se fai o que se quere ~oa sua lín, 
gua, a sua moi particular Língua, 
e esta non é excepción, por moi, 
to que Marcos Valcárcel queira 
nadar ent,re duas augas, fica irre, 
coñecíbel a língua oteriana. Ben, 
pois un pregúntase: non seria 
máis útil e prático botarlle unha 
man na pontoaci.ón? Un pensa 
que Pedrayo_ agradeceríao, sen 
que iso signifique desdouro para 
L. S. (posíbelmente Luís S~oane) 
que se coidou da edición, un fai o 
que pode e de bons é ser agrade, 
ciclo. Re.sposta: non! Seria mu, 
dartle a forma e xa non s-eria 
Qtero Pedrayo. Pois estamos nas 
mesmas, este Pedrayo tampouco 
é el, o proceso de cámbio comeza 
cando nos disfrazan a língua. De, 
bémoslle moito máis respecto a 
alguén do que non damps asimi, 
lado o seu imenso amor á Galiza. 
Moito ternos que aprender da 
ética da xeración Nós e das fr, . 
rnandades, a ver cando nos damos 
canta de que importa o povo, to, 
dos nós, e non intereses particu, 
laristas. Non teñamos un corazón 
de minifúndios caprichosos, se 
falamos todos; ninguén nos que, 
rerá ouvir, fale un por todos e 
non_ lle quedará outro remédio. 

Hai tamén un demorado prólogo 
de Marcos ValcárceL Os perso, 
naxes homenaxeados por Pedra, 
yo dan pé a falar da história do 
galeguismo, da biografia persoal 
de Pedrayo e da h.istória do libro. 
Boa idea a de Galaxia de editalo, 
agora cómpre difundir como se 
merece este libro de leitura abri
gada para calquer galeguista. + 

XOSÉ M. EIRÉ 

NARRATIVA · 

UN XÓGO DE APÓCRIFOS 

Xosé Carlos Caneiro 

PREMIO-TORRENTE BALLESTER 1996 

"Persoalmente estoü moi ledo porque ~·on Un xogo de apócrifos quedo:u demostrado , 
que a fábrica da imaxinaciór'l funciona moi ben ·en Galicia" 

. -,, . 

XERAIS 

~~· 
~~ 

Manuel Rivas 

NA MESMAc.COLECCIÓN 

. '~ 

O LUME DE SANTO ANTÓN 
Luís Manuel García Mañá 

AS ARMAS DELICADAS 
Estro Montaña 
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Canto galego 
á moda siciliana 
Nun relato de corte cinematográfico on
de se mesturan histórias paralelas, 
Ramón Caride retrata a descarnada con
vivéncia dunha comarca marcada polo 
narcotráfico. A intriga dase 
cita en Sarou, 
unha vila.onde 
o tráfico de dro
gas dirixe as vi, 
das dos viciños, 
todos eles impli, 
cadas dalgunha 
maneira na vio
léncia que vai te
cendo o mundo 
da droga. História 
esta de bandas, pa
zos a rente da ria, 
.coches veloces e 
matóns nunha tra
ma á maneira siciliana 
na que se adiviña un fin tráxico .• 

A loita contra 
os encaros 
-levada á narrativa 
En Santa Comba as, autoridades perden . 
o seu poder pala presión dos viciños an
te a instalación da nova "fábrica 
de luz" que po
de facer mudar 
a paisaxe e a vi
da. Os intereses 
da empresa 
Echesa quedan á 
vista na defensa 
dos caciques e nas 
razóns da oposi
ción que loita pala 
calidade de vida 
dos viciflos. Moi 
próximo nun país 
sementado de encoros, 
o libro de Francisco A. Vidal, Ollos de 
anxo da morte (1 oxosoutos) recolle o 
sentir dun pavo qu~ ve abanear o seu 
futuro. O libro de Vidal-colaborador de 
A Nasa T erra- revélase como unha boa 
reflexión sobre a nosa história recente.• 

Aquela luz 
que ven .de vello 

-José Devesa volve á poesía coa obra 
Aquela LÚz (Espiral Maior) que supón 
un rencontro cun dos participantes nos 
volumes colectivos De amor e desamor, 

- editados nos oitenta e que supoñen·ún 
ponto crucial ~a no- · 
sa lírica. Devesa 
escrebe co "pen
samento nos ne
nas e nos velhos· 
da África central 
paradigma da 
crueldade" ao 
tempo que reflexa 
·un mundo próxi
mo, a comezar pa-
la cidade da Coru- '""'.:¡;:;"' 

ña e a seguir pala 
homenaxe latente · 
nos perfis de Carvalho 
Calero, Castelao, Otero ou Lugris. • 

Pasaxes do Che 
Na conmemoración d¿s trinta anos do 
seu asasinato en Bolívia son moitas as 
publicacións que están a lembrar a figu
ra do Che. A editorial T xalaparta tira 
d'o prelo un.ha chea de obras que van 
desde os ensaios de R. Massari ou P. 
T aibo Il até os textos do guerrilleiro en
tre os que se encentran Viaje 
por Sudamérica, 
Diario de Bolí
via ou este Pasa, 
jes de la Guerra 
Revolucionária, 
onde se recollen 
episódios da histó
ria latinoamerica- · 
na e se fai valora, 
ción do camiño á 
revolución. • 
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Federico 
Luppi: 
A faciana dun 
grande .actor 
Despois do éxito- acadado en San 
Seb::istian con Martin (Hache) a 
últim a película do arxentino 
Adolfo Aristaraín, a imaxe do ac
tor Federic¿ Luppi pasou a estar, 
de supeto, en boca-de todos; mes
mo os grandes xomais madrileños 
da man dos popes oficiais especia
listas na matéria, tan estupida
mente acostumados a sobredi
mensionar a valía 'dos actores 
americanos, non tiveron mái:s 

· que recoñecer o que era-xa un se
gredo a voces: Federico Luppi é 
un dos mellares actores do firrna
mento cmematogr#ico actual. A 
pesares de non ter apelido anglo
saxón, nen ocupar as páxinas frí
volas e chusqueiras onde os Brad 
Pitt, Cameron Diaz ou Winona 
Ryder son elevados absurdamente 

. ao rango de actores e a pesares ta
mén de non ter nado én Los An
geles, nen ter estudiado as técni
cas de Stanislavski n_o Actors Stu
dio, nen apelidarse De Niro ou 
Pacino ou Hopkins, o talento de 
Federiéo Luppi aparécenos hoxe 
como un dos máis ferteis, brillan
te , efica~es e só lidos da arte da 
interpretación: cicais o mellar. 

Porén, o que máis chama a aten
ción nas crónicas destes sesudos e 
ben pagos expertos cinematográ
ficos é que cando falan da traxec
tória de Luppi arrancan do seu 
traballo en Un lugar en el mundo, 
a fita arxentina de Adolfo Aris
taraín estreada en 1992 e que sen 
apoio. publicitário algun arrasou 
nas ·carteleiras españolas naquela 
te'mpada. Citan despois Nadie ha
blará de nosotras cuando hayamos 
~uerto, de Agustín Díaz Yanes, 
Extasis de Mariano Barroso e La 
ley de la frontera, uh traballo erra
do (dos poucos) de Adolfo Aris
taraín que se desenrolaba na Ga-

- liz~ finais ~o século XIX e que 
se inspirabá nun argumento de 
Miguel Anxo Murado . Todo o 
coñecimento de Luppi serriellaba 
reElucirse a_ itsas catro fitas sen 
embargo, o traballo <leste actor, 
nado en Buenos Aires en 1935, 
deuse a coñecer hai xa tempo. 
Foi en 1983 e no primeiro mini
cine que abriu en Vigo (o de Ma-

Moldes, 
·~ no camino 

da abstracción 

Título: Vieiras. 
Autor: Manuel Moldes. 
Sala: Galeria Pardo Bazán, A Coruña. 
Datas: Até o 8 de Novembro. 

Colrxista, impulsivo e case infan
til, sorpréndenos Moldes coq. serie 

Federico Luppi en Malayunta, de José Santiso. 

nolo en Pizarra) cando quen isto 
asina ollou e pasmou diante do 

- seu papel de Bengoa en Tiempo 
de Revanclia, que Adolfo Arista
raín rodara en 1981 e que foi es
treada aqui con retraso. Aquelo 
que fo i o descubrimento dun 
grande actor que algun crítico 
madrileño soubo tamén confir
mar (Félix Martialau ou Ángel 
Femández-Santos) fixó que a fa
ciana de Luppi e as suas leicións 
de interpretación comezaran a 
ser desde aquelas perseguidas por 
min e por outros con fruición e 
militáncia, como un referente 
abrigado que poidera ceibafnos 
da perpétua imaxe deses actores 
medfocres, vulgares e incapaces 
de surpresas que proceden do 
magma hollywoodiano. Logo vi
rio,n Los últimos días de la víctima 
de 1982, tamén con Aristaraín, e 
tamén-estreada con retraso, No 
habra más penas ni olvidos de Héc
tor Olivera no 84, la vieja -músrca 
de Mario Camus un ano despois 
e, no interim, algun que outro 
encontro televisivo como Mala
yunta de José Santiso ou La Pata
gonia rebelde_ de Héctor Olivera 
onde atopabamos a un Luppi me- ' 
t ido na pel cjun revolucionário. 
Sábese doutros traballos seus en 
fitas non estreadas comercial
mente como El año del conejo de 
Fernando Ayala (1987) ou La 

"Vieiras". Unha c:olección que 
marca un punto e aparte a case 
vinte anos de pintura figurativa . 
Anos nos .que o artista debuxaba 
rnrpos desproporcionados e mira
da$_ de profundo pesar da Galicia 
mítica e cotiá. Agora, manchas e 
liñas de vivas cores lembran a 
Moldes o camiño da abstracción. 
Un vieira pisado nos seus inicios, 
anos antes de integrarse no colec
tivo galeguista Atlántica. 

Precisamente coa xeración de 
Huete, Menchu Lamas ou Leiro, 
Moldes xesta a identidade que 

.. amiga tamén do mesmo ano e pa
ra a -cineasta arxentina Jeanine 
Meerapfel, que, cicais foron·pasa
das nunha noite de despiste tele
visivo ou formaron parte da pro
gramación illada nas catacumbas 
ci:neclubistas que ainda subsisten 
heroicamente. 

Sen embargo a arte de _ Federico 
Luppi non nace do vacio. De 
ampla formación teatral, tanto 
como espectador /co~pulsivo 
(lembrpo o llando con éxtase a 

. r~presentación dun entremés 
cervantino nunha noite de De-

· cembro· na azotea do teatro Cer
vantes de,Buenos Aires) ou como 
actor infatigábel en moitos esce
nários porteños, posibelmente se
xa el Q representante máis egré
xio dunha a~pla xeneraCión de 
actores arxentinos onde se mes
turari nomes como Héctor Alte
rio, Ulise Dumont, Julio de Gra
z i a, Alfrede Alcón, N prman 
Brinski ou Luis1Politi (xa fina
do), con outros máis novas como 
Miguel Ángel Solá, Dario Gran
dinetti ou Leonardo Sbaraglia. 

O espléndido protagonista de . 
Sol de Otoño, pertence a esa cas
te de actores que 'traducen · con 
maior precisión o significado 
exaéto da palabra intérprete, e 
xa que lago, da arte da ipterpre-

ha conservar máis alá da fig~ra
ción e da abstracción. O desa
cougo do galega ou o que outros 
chaman expresi.ón -atlántica. 

"Cambio radical en Moldes que 
se' conduce ,totalmente cara a 
abstracción". Estas son as pala
bras de Antonio Garrido, direc
tor pa galería coruñesa Pardo 
Bazán, onde o pintor presenta 

. este mes por prime ira ·vez ao pú
blico-a súa nova faceta abstrae

- ta: A.· nova colección, que leva 
por título Vieiras, expresa a idea 
que bulía na cabeza de Moldes 

ración. O étimo latino fala de 
"intérpretes", isto é, mediador . 
Esta definición é a que, na miña 
opinión, ryellor iden~ifica o seu 
traballo. E Luppi un mediador 
entre a máscara e o público, un 
condutor perfecto do universo e 
as paixóns das personaxes, un 
trasmisor preciso entre ese uni
verso da re-
presentación 
e o seu proce-
so de asun- Pertence 
ción e inte
riorización 
por parte do 
espectador, 
un interme
diái-io, eficaz 
e auténtico, 
entre a fición 
e a realidade. 

a esa caste 
de actores 
que 
traducen 
con maior 
precisión o 
significado 
da palabra 

Nel encárna- . , 
se á perfec- , mterprete 
ción a prísti-
na naturalida-
de de Cooper 
e a solidez in-
terpretativa de Laughton ou G. 
Robinson, a ~ersatilidade de 
Gassman e a sobriedade de Hop
kins, a contundéncia de Rabal e 
a economia xestual de Jean Ga
bin, o magnetismo de Cagney e o 
domínio interpretativo de Bran
dó, o vigor de Douglas e a pode-

desde os seus inicios : a do tra
xecto. De aí que os lenzos ex
postos sexan unha explotación 
de liñas que se cruzan. Camiños 
enrevesados cos que Moldes se
gue a falar de ápresionismo , · 
ainda que .agora sexa abstracto. 

Lonxe quedan os a~os de As 
mozas de Pontevedra ... , da época 
de Atlántica, cando o discurso se 
movía entre as raigames galegas 
e a creación erebadora. Atrás 
quedan tamén as composicións 
enormes e pesadas de obxectós 
incrustados, que buscaban a ter-

ANOSA TERRA 

rosa preséncia de Michel Simon 
oú Luis Jouvet, a fraxilidade de 
Gerard Philipe e a dose de sofri
m en to interiorizado e· dar de 
Monty Clift ... Luppi é un com
péndio de todos eles e a cada xes
to, a cada mueca, a cada siléncio, 
a cada palabra, se achega máis a 
ese Olimpo tan prezado onde se 
atopan os mellares. 

Actor de cinema tardío, a primei
ra vez que a sua figura alta e des
garbada 'Cltopou co cine foi da 
man de Leonardo Favio en El ro-· 
manee de Aniceto y de la Francisca. 
Era o ano 1965 e Luppi acababa 
de cumprir trinta ano . A partir 
dese momento escomenzou a en
camar papeis do seu gasto non 
deixándose arrastrar xamais pola 
trampa da comercialización e ne
gándo e a aceptar encargo que 
non coincidisen coa sua fonna de 
pensar, cos seus plant am nto 
político e coa concepción que ti
ña do eu oficio. 

Ao contrário que eses mito de 
papel, eses estéreis rostros de pe
dernal incapaces de tran mitir 
nada, agás a réiteración do xa 
ollado en ·rnil panos groseiro, 
ao contrário que e es repetid re 
trampa o do cliché mái vul
gares, impúdico bu eón de di
ñeiro ao que, como Harri on 
Ford, non lle importa o que re
pre entan ou imbolizan, Federi
co Luppi só acepta papei que 
non o abriguen a encarnar a 
personaxes con ideoloxia que 
non comparta ou que teñan un
ha textura de fición en alma ou 
estean composto con e quelete 
sen entidade dramática algunha. 
Non e vende, non quere o que 
non ere e o eu traball , ade
mai de maxistrai recitai inte
pretativo , son sempre auténti
cas declaracións de hone tidade, 
exercício valente de integrida
de e sinceira proclama <le n -
ble za. 

Que lonxe estam de a longa 
ridiculamenLe reveren iada m -
rea de actores m nigot , de a -
tore mercenário , máscar d 
cartón pedra que, e a e mplici
dade de moi tos expert s, preten
den monopolizar e prostituir 
códigos dunha arte que act re -
criadores e mo Federic Luppi 
intenta ennoblecer para cumprir 
asi o rito milenário dun ofício 
que tiña como obxetivo o diálo
go cos deuses e cos homes.• 

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 

ceira dimensión. Eran anos de 
pintura física, que se apalpaba 
coas mans e que rachaba cos es
trictos lindes da arte. 

Na súa evol~ción cara a abstrac
ción, Moldes foise depurando . 
As composicións fixéronse máis 
pequenas e lixeiras e comezou a 
desfiguración. Ou o qu~ é o mes~ 
rno, a difuminación dé caras e 
contornos. 

Hoxe, .nos albores da abstra¿,_ 
ción, Moldes é máis impulsivo 

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 

pintando. Coma di Severino Pe- · 
nelas retoma "o espíritu dos seus 
inicios, o xestualismo electrizan
te e nervioso para chegar a un 
estado de desprendimento abso
luto". Unha depuración que, sen 
embargo, non chega a perder o 
barroqui mo da súa obra. A sa
turación de liñas que enredan 
no lenzo confirman isto. 

Vi e iros 

Planos, terrttorios ou leiras atra
ve ada por camiños on algun
has das ideas que xorden do pro
pio Molde 
ao ollar a se-
rie Vieiras. Fi-
de l re flexo Atlántica 
dun mund abriu 0 
que para el 
"e tá cablea
d ". Abofé, 
d cmpr ll 

rpr ml r n 
o cabo qu 

camiño para 
a arte galega 

p rcorren ás bciras da e tradas. 
Fío que comunican e atravesan 
diferente punto , igual que a li
ñas do eu cadro . 

O di cur o de Moldes fala de co
municación, tamén de traxecro, 
de conexión ou implem nte 
de xeografia humana. En cal
quera ca o, non é alg novo nel. 
Xa no inicios dos noventa de
buxaba obre papel milimetrado, 
preci amente por er unha tra
ma. Por non e quecer tampouco 
a e piral que aparecía empre 
no eus óleos e que podemos 
interpretar coma un camiño. 

Meu reino 
por un autor 

O CD e tr a 
O Bufón de El Rei 
de Vicente Risco 

Título: 

Manuel lveira; Guindamor; Andrés Pazos; 
Raiña, Maria Barcala; Rei, Marcos Vieirez: 
Coro, Xan Ca ·a ·, Luisa Marrínez, Rebeca 
Montero, Xabier Estévez, Patricia Vázquez, 
Laura Ponte, Lino Braxe, Su ·ana Dans, Xo
sefa Barreiro, Salvador del Rio. Coreografia: 

Mónica Runde. Cenografia: lago Seara. Ilu
minación: Francisco Veiga. 

Ben pago polos usurpadores, . 
Shakespeare deixounos retra~a
do a Ricardo III deº Iorque coma 
condensación de todo mal e ,por 
temor a que os ladr.os da coroa 
xulgasen que estivera un algo 
morno co destronado, resolveu 
p!ntalo con chepa e. fanado. Na 
dramatúrxia que Manuel Guede, 
director do Centro Dramático, 
preparou para O Bufón de El Rei 
de 'Risco, escrita arredor ·do 26, 
a c;ena abre cun exemplar de Ri
cardo III eneal dun banco, baixo
un foco cenital. 

Infanta no vieira da ensoñación. 

Curiosamente, a encrucillada de 
vieiras de Moldes supera e r ite
ra ao me mo tempo o que algúns 
chamaron pmtura de xeografía e 
outros pintura de provincias. Fa
lamos da alusión a súa Ponteve
dra n;ital, que se repite en case 
todas as úas composicións. Sen 
embargo, os ímbolo e as ima-
xes da úa cidade parecen desa-

lnspirárase Risco en Ricardo III? A 
obra ten unha leitura directa: á 
h.i tória dun amor contrariado que 
mata para con ervar o amado e 
d ata a traxédia. Nen é moi orixi
nal nen a envolveita imboli ta 
axuda a alientar o contorno da 
fábula. O clímax d amor parece 
curt , dt40ha brevidade manuscri
ta, na letra apretada de Risco o
bre o r v r d factura . Ainda 
así é a parte con máis camal, de 
e crita mái brillante. Na montaxe 
d CD é un relatório apresurado. 

Para o Rei, a Raiña, o aman-te e 
Bufi' n, se mover no pazo e ex

teriores, Iago Seara opuxo dous 
panorámicos que poden trasnpa
rentar a contraluz e pousounos 
unha rampa que p.ende cara ao 
proscénio. A apariénc.ia e diáfa
na e prometedora, pero, coma a 
alusión a Enrique III dos come
zos, a penas será utilizada. 

Pasar en breve 

Non é a primeira vez que o CD, 
'entrega ao' público máis material 
cenográfico, trebellos e recurSO§ 
de luz que matéria dramática. E 
unha situación paradóxica que se 
repete, coa excepción de algúns 
espectáculos, .desde os tempos de 
Eduardo Alonso, para sermos 
xustos . Pero cal é a poesía da re
prese.ntación, onde está a fábula 
e en que parte vai o clima tantas 
veces anunciado <leste Bufón? A 
persónaxe da raiña, por exemplo, 

--~ 

Gm~O 

parecer agora. Por unha banda, 
abstracción mata o localismo de 
sempre. Por outra parte, as ma
rañas reiteran a pintura de xeo
grafía de outrora .. 

Expresión galega. 

E entre a forma figura ti va e a li
ña abstracta, Moldes, no fondo 

Teatro 

tan mentada antes da aparición, 
presentida en transparéncias, en
tra e asume a posición de· vestal 
obre un plinto. O seu parlamen

to central, a confesión do amor 
adúltero, ten un acento expresio
ni ta pero obre todo ven envol
ta en xestualidade declamatória 
perfe~tamente previsibel. A con
fesión final 
do Bufón ten 
tal acumula- · 
ción senti
mental que 
debería in
cendiar a sala, 

Nonéa 
primeira vez 
que o CD 

pero pasa en entrega 
breve e con ao público 
oficiosidade. 

O clima, ob
viamente, 
non se produ
ce. Guede di 
que o grande 
protagonista 
desta peza é o 
pavo. · Mais o 
tratamento do 

máis 
material 
cenográfico 
que 
matéria· 
dramática 

coro está reducido ao efeito . da 
gravidade sobre os carpos no pla
no inclinado, despois dun curto 
parlamento inicial. A aportación 
dramática do coro non existe. 

E derradeira1~ente o CD resolve 
que a obra é finisecular e os fi
gurins son do império que hoxe 
reivindica Otto de Habsburgo 
coa colaboración decidida de 
Franxo Tuxman. RisGo situára-

segue a ser o home de sempre . 
"Eu nese senso téñoo claro . Eu 
considérom.e un pintor expre
sionista". Tendencia máis clara 
na etapa figurativa, pero qü~ 
subsiste ñas novas teas. EL mes
mo xustifica o expresionismo 
de "Vieiras" nos seus "momen
tos de violencia -d~ os óleos-. 
ainda que logo se endocen un 
pouco" . 

E é que o expresionismo de 
Moldes radica xusto· no que X, 
J;'.nrique Acuña dixo sobre a se
rie Bicos de Cine: "Moldes expe
rimenta sobre o contradictorio 
que poida xurdir da crispación e 
a .tenrura". Así, bai?<o algunhas 
pinceladas luminosas podemos 
ver unha figura que tristemente 
se dilúe no lenzo. Infanta no viei
ra da ensoñación é o perfecto 
exemplo. 

O que fai de Moldes un expre
sionista son as figuras escultóri
cas que pinta, as facianas primi
tivas e a exaltación do feo. Tra
zos da etapa figurativa, que se 
acentúan nos oitenta en compo
sicións coma Caiu n'un pozo ou 
O raio d 'a luz. Cadros nos que o-s 
protagonistas son presa dun pro~ 
fundo pesar. Abofé o cr.itico de 
arte Femández Cid, dixo que as 
súas visións tiñan "moito ·de 
atormentadas". 

Pero ademais de expresionista, 
Vieiras é sobre todo Galicia. E é 
así, dun xeito inevitábel ou co
ma dí o propio Moldes, incons
ciente. A nova colección é gale
ga no nome, mais tamén ho ba; 

os, polo que pode entenderse, 
no Mediev.o. Que espectador se
ria capaz de asegurar que os dous 
tempos non se contrad.in? 

lnterpretalo coma unha alego
ría prometeica, coa señora Or
trµda de Pandara? E por que 
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rroquismo, na expresión das súas 
formas, e no entramado das li
ñas. A propósito Moldes comen
ta: "Galicia en si mesma é bas
tante enrevesada. ¡Hai que ve
las súas estradas! 

Expliquémonos. X. -Antón Cas
tro fala do expresionismo coma 
un sentimento afín ao galega. 
Unha forma de ser que para o 
crítico de arte pervive en Gali
cia desde a época do mestre Ma
teo. Por outra banda, a satura
cióh de formas de "Vieiras" é al
go típico da identidade galega. 
Ou así o pensa Moldes, que cha
ma barroca a nasa cultura. 

Mais o espíritu galeguista que la
texa tras cada óleo de Vieiras 
probabelmente obedece ao pasa
do. Concretamente no 1980, 
cando Mold~s inicia o proxecto 
de Adántica. Un colectivo de ar
tistas que tentaban plastificar o 
idearium galeguista das xera
cións de preguerra. Precisamen
te, foron eles os que abriron o 

. camiño para arte galega, que na
queles anos se reducía a exposi
cións en pubs de movida. 

Hoxe, cun panorama ben dife
rente, Moldes ainda ten moito 
que dicir. Sen saír nunca da pin- · 
tura, o seu discurso evoluciona 
na busca do que él chama "no
vas manantiais" Vieiras, que sen 
embargo, nunca o afastaron do 
expresionismo atlántico. Tam
pouco agora, no camiño da abs
tracción.• 

MARIA RODRÍGUEZ 

non coma un Cirano que reve-: 
la o x~go e produce un infemo? 
Risco, que disque era o autor, 
escribira O Bufón para transmi
tir o que ali aparece e se cadra 
era causa de comezar por ai. • 

G.LUCA 
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O Arquivo Teatral Pilkulo 
. ".• . ... ... . . - ... 

comeza a editar 
.... ·. 

cUnha obra de -Quirltknilla 
- . ,. ·. . 

Laura Tato ~ncarreg.óuse. da pezá inédita titulada Donosiña 

Coa publicación da peza inédita 
de Xaima Quintanilla, Donosiña 
en edición a cargo da profeso.ra 
Laura Tato bota a andar unha 
nova iniciativa da Biblioteca
Arquivo Teatral Francisc0 Pilla
do Mayor, cedida ao Departa-. 
mento de Filoloxia da Universi
dade da Coruña hai un ano. 

Cos fundos bibliográfiCos infor- _ 
matizados -e en proceso os ma- · 

· teriais do arquivo- e cunha oon
tinuada ·ampliación especializa
da en dramatúrxia galega, a no
va faceta editora da Biblioteca 
Pillado Mayor corp.eza a dar sai
da a alguns dos textos inéditos e 
descoñecidos á vez que vai am~ 
pliar o horizonte de publica
ción de textos dramáticos. A 
primeira entrega, a óbra de 
Xaime Quintanilla, entra de 
chea nestes obxectivo~ xa 
que é:.a pi:imeira vez que ve a 
luz en,~texto impreso despois 
de ter si·do estreada en Ferro!: 
A seguir, a Biblioteca Pillado 
vai füaf do prelo catro' entre- · 
mese~- 'portugueses de · cordel 
do século xvm -recollidos 
do arquivo do profesor de 
Porto Arnaldo Saraiv'a- e á 
edicipn bilingüe do Parcu:loxo 
do Co~ediante de Didedot. 

Para ·o Coordenador da Bi- · 
blioteca- Arquivo, Carlos 
Paulo Martínez Pereiro "a 
única limitación vai ser cu
brir aqueles espazos de teatro 
que non teñen entrada nas 
editoras ·comerciais sen com
petir con elas, sen tampouco· 
ter un afan en extremo erudi

teraturas dram-áticas nas que ta
mén ese recolle a conveniéncia 
de editar ensaios e publ.icacións 
de carácter técnico. Un dos ob
xectivos é asitnesmo. fornecer de 
materiais á -mestna xente de·teá
tro -que á sua vez está a colabo
rar na actualización do arquivo-

. e, unha vez introducido na In-
. remet chegar a _responder ás ne

cesidades das compañias. A in- ·· 
tendón (}que o arquivo s~ poda · 
consultar en breve na rede e po
der c_hegar a que os interesados 
estean en disposicjón de bus_,car 
na rede os textos que se adapten 
ás.suas necesidq.des de represen-

. ración, ademáis de- facilitar a in-
vestig~ción. . · 

to". Np comezo distínguense Xaime Quintc;anilla Martínez. 

catro ·séries de publicacións, 
unha adicada a textos galegos 
a cargo de Laura Tato, outra con 
textos franceses da que se éncar
garia Carlos Carrete, unha má\s 
portuguesa coordenada por 
Francisco Salinas Portugal e, por 
último, unha adicada a ·outras li-

' 

Recupe~ación de clásicos 

A sección galega ten esp~cial 
significación xa que tirará dos 
próprios fundos do arquivo entre 
os que se encontran importantes 

textos inéditos. Entre os fins 
fundacionais desta entidade ato
pábase a "recuperación de textos 
clásicos da nosa dramatúrxia" ; a 
obra do alcalde republicano de--

- Ferrol asasinado, preparada por 
Laura Tato, segue con claridade 
nesta liña. 

Dase tamén o paradoxo, desta: 
.cado polo coordenador, de que 
investigadores de fóra están pe
dind'o acceder aos fundos e se 
están abrindo novas liñas de in_.. 

· ves t igac ió n no teatro cando 
"non ~xisten estudos d~ galego
portugués a pesares de estar afin
cado un equipo investigador, un 

-·arquivo como este e m_últiples 
iniciativa vemos como non 
temos alumnos que conti
nuen cos proxectos". 

Entre o material qµe conta 
. o arquivo atópanse desde 

inéditos de Francisco Nie
va ou Alfonso Sastre que 
foran remitidos para seren 
verquidos ao galega até có
pias de textos rion pub1ica; 

·dos de Manuel Lourel}zo ou 
Joao Guisám até traduc
cións ao galega de textos 
clásicos. 

O máis rico c:entro de do
cumentación dramático ga
lego -con máis de 5000 vo
lumes e toda a história do 
noso teatro en documentos 
de todo tipo desde manus
critos até escenários 01,1 car
taces- depositado na Uni
versidade da Coruña vaise 
por á disposición de inves- -
tigadores, xente do teatro e 

. interesados ao tempo q~e 
busca a sua continua actua-
1 ización para continuar a 

sér-unha referéncia na arte' dra-
11).ática gal·ega. Desde a sua di
rección faise tamén unha cha
mada ás compañías para que 
continuen aportando material 
.que teña ao dia o arquivo. + 

1 

de VICENTE R.Isco 

ANOSA TERRA 

O guerrilleiro César 
-Rios morreen Franza 
Militante socialista, exiliouse no ano 1948 

Socialista e antifascista, o astu
riano César Rios morreu en Pa
ris o dia 9 de Outubro aos 82 
anos despois de ter adicado boa 
parte da sua vida á loita anti
fascista. 

"Comprendin que, co pulmón 
arravesado, non tiña salvación. 
Díxenlles aos compañeiros que 
se retirasen, que eu os cubriria 
mentres puidese e que logo me 
suicidaria". Hai case sesenta 
anos Rios vivia asi unha das 
suas numerosas fuxidas da re
presión fascista, desta volta por 
Portugal. A estarrecedo ra tes
temuña relatada aos xomalistas 
Reigosa e López Rico e r~colli
da no libro Fuxidos de sona dá 
canta da entrega e a solidarie
dade da guerrilla. 

A sua vida parece agora sobar
dar os límites do real .e, coma a 

de tantos guerrilleiros, o relato 
da sua biografia chega a se con
fundir cunha história imaxina
da. O emotivo recordo de Rio 
poñendo na fuxida un papel o
bre o corpo do irmán morto na 
loita no que e le "Re pecten o 
seu cadáver que é o dun guerri
lleiro honrado que a travé da 
História honra á ua pátria", 
marca o grao de dureza que ti
veron que sofrir os que se re
voltaban contra o r xime de 
Franco. 

Rios, militante socialista desde 
moi novo, morreu agora en 
Franza até onde fuxiu en 1948 
coa sua compañeira a guerrillei
ra Antonia Rodríguez de p is de 
salvar a vida en numerosos mo
mentos de extremo perigo. s
de ali colaborou con outros anti
franquistas e quixo salvar a can
tos poido. • 

Do lO ó l7 de outubro / 
Teatro Principal Ourense 

Do 21 ó 15 de outubro 

Teatro Rosalía de Castro A Coruña 

Do 30 de outubro ó 1 de novembro 

Centro Cultural Cai~avigo Vigo 

Do 6 ó 8 de novembro 

Auditorio Municipal Narón 

Do 12 ó 14 de novembro 

Auditorio Gustavo Freire Lugo 

Dó 13 ó 19 de abril de 1998 

Dirección e dramaturxia: MANUEL GUEDE OLIVA Teatro Principal Santiago de Compostela 
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ANOSA TERRA GuieirQ· 
·CULTURAL . 

OPtNIÓN 

A EXPERIENCIA DA POESÍA 
DESDE O BATALLÓN LITERARICJ DA ~OSTA. DA MORTE 

"N'era causa de chamar as xentes á guerra, e deser-
tar d'a bandeira que eu mesma habia levantado" RAFA VILLAR 

ROSAL!A DE CASTRO 

Escribir poesía resúmese na suma de dous 
elementos: o coñecemento e a comunica
ción, que transcenden desde a máis radi
cal soidade do ser humano a través ·dun 
código, a linguaxe, sometida esta polo po
eta a profanación, a desgaste, a devasta
ción, e tamén a descubrimeto e a 
reconstrucción. 

A poesía é, polo tanto, un
ha experiencia, singular de 
seu (como tantas outras 
experiencias) mais para 
a que non fai falta estar 
-tocado de ningunha 
ca te de divindade: co
mo moito, a poesía é un 
lume arrebatad ao 
deuse , e logo inzado 
pelas mans e os corazóns 
das xentes, pero nunca 
concedido por aqueles. 

E se cadra aínda sexa preciso 
espallar este ateísmo, esta dou
trina herética nada nova que por 
momentos semella caer no fondo pozo 
do esquecemento: a poesía está nas mans 
e nos corazóns das xentes (o que explica 
que a(nda estea viva), e só por cousa do 
malfado abeira hoxe unicamente nos po
etas, igualmente nas súas mans e nos 
seus corazóns. 

Sen embargo, agora, cambiemos a ollada e 
falernos da experiencia da poesía, desta 
experiencia de ver nas mans e nos cora
zóns das xentes a poesía, contada desde o 
Batallón Literario da Cost~ da Morte, des
de alguén e desde algure . 

O Batallón Literario da Costa da Marte 
xurdiu dun inconformismo, da necesida
de radical de ir máis alá. Naceu de deos
tar unha realidade soci -literaria que era 
unha pai ax de de ert , e na que logo 
de quil metros de area o único oasis 

u p rci fa ra unha ilu ión, unha 
mirax que ao que nos achegábamo de-
apa recía c mo e vae fume dunha 

cheminea entra o ce . 

A n a iconoclastia é, log , unha de cr n
za: a n gación de que non é posíbel o ca
miñ , a ut pía. S m por xeración hu
mana, a prim ira a que se nos dixo que 
n n ra tempo d r volta , que non había 
revolución ou que n n era necesaria. De 
aí que entí emo a nece idade de "matar 
o pai", u dígoo, con maior exactitude, 
con palabras dun poema de A primeira vi
sión , de María Lado, batalloneira ela: 

"( ... ) Matei o pai, a nai, e as ninfas que os. criaron 
e metinos en sal nunha hucha con tapa de uralita 
e todas as noites chegan os anacos á nosa cama 
e empéñanse en dicir que somos cadáveres poéticos". 

E así e todo, ternos a certeza absoluta de . 
que alguén, máis tarde que cedo,. dará en 
falarnos e dirá: "nós fomos paridos polos no
sos fillos e seguimos a súa lpita con máis for
za que nunca", palabras de Hebe de Bona
fini, que levan a memoria constante de 
30.000 arxentinos todos · os xoves nunha 
praza bonaerense. 

No Batallón Literario confluímos en di
versas estéticas, tantas como insubmisos 
somos a esta Historia ,que nos allea, e 
nunha soa-· é tica: a de traba llar por des
cubrirmos nas xentes -e se for preciso, 
por descu.brírmoslles~ que nas süas mans 

Aquilino Iglesia 
Alvariño, autor de 
Cómoros Verdes. 

buscamos 
os camiños 

da fronteira, 
aí onde o 
escritor 

comeza a 
sertirse máis 
público e o \ 
lector máis 

escritor, 
pois descobre 
-que tamén é 

dono da 
experiencia 
da poesía" 

e nos seus corazóns está_ a poesía. 

O Batallón Literario da Costa da Marte é 
un batallón para a paz e non para a guerra, 
pero a nosa pa_z non é <leste .mundo, nin 
tampouco a daqueles xa poden repitir os 
versos de José Emilio Pacheco: "Xa somos 
todo aquilo/contra o que loitamos aos viñ-
te anos". A nos<Y paz é ese lema con que 

nos ollamos os uns aos outros e nos 
convencemos de ir máis alá, 

porque -continúa a acción di
recta. 

Cada un, cada unha, 
desde o bordo dos nosos 
límites, tentamos falar 
coa nosa voz -non con 
voces impostadas- e 
non co empeño de 
deixala en cada reci-

'tal, en cada publica
ción, en cada encen
tro, senón co devezo de 

que con ela, co seu be~ 
rrar ( ás veces tan xordo), 

<leamos na memoria esque-:
cida dás xerites; e recobremos 

para nós as súas voces. da poesía 
nas súas mans e nos seus corazóns. 

Entre o poeta e o seu público (chámese 
lector ou oínte, segundo a maneira con 
que este se ahcegue a aquel) xérase un 
vínculo íntimo, unha solidariedade emo
cional e intelectual, que transcende a per~ 
sonalidade dun e doutro, e o que é más 
importante, transcende límites temporais : 
un lector é quen de establecer hoxe esta 
relación solidaria cunha cantiga da nosa 
tradición medieval. T rátase dun encontro 
as máis das veces fuxidío, que sen embar~ 
go pode acabar facéndose perdurábel, e 
por iso un lector n:iantense fiel, por un 
tempo máis ou menos extenso, á lectura 
de cerros escritores e escritoras. 

Con todo, · o escritor sempre afirma non se 
sentir amarrado a ese público lector e 
consagra -como parece fundamental- a 
súa obra a un espacio de liberdade creado
ra, real por canto un poema ou un libro de 
poemas só é susceptíbel de nacer desde os 
lindeiros da libertade, aínda que é ben sa
bido que hai poemas que en realidade non 
nacen, senón que son arrincados das mans 
e do corazón do poeta. 

A acción directa ·da que falaba arriba, re
collendo o lema do Batallón Literario, 
cómpre situala nesa contradicción que se 
dá entre o territorio do poeta e o territorio 
do público. Nós buscamos os camiños pe
nedíos da fronteira, aí onde o esc.ritor co
meza a sentirse máis público ou lector e 
est(' máis escritor, pois .descobre que ta~ 
mén é dono da experiencia da poesía: des
cobre, en definitiva, que nas súas mans e 
·no seu .corazón están-o coñecemento e a 
comunicación que so o fío- longo da lin
guaxe fai horizonte posíbel. 

E acabo, con Rafael Dieste, cunh~ frase . 
extraída do seu Antre a 'terra ·e o ceo , e que 
di : " Que o poeta grite o seu poema na eira e 
na riveira, anque non lle entendan, .. ", xa 
que esta se cadra é a ú~ica maneira de de
volver· a poesía ás mans e .aos éorazóns das 
xentes. 

NOTA FINAL: Onde se di Batallón, entén
dase que se trata da parte polo todo, unha 
metonimia que nos segue a comprometer 
a todas e a todos os que queitan aceptar o 
compromiso.+ 

RAFA VILLAR gañou o prémiq_ Cómarns Verdes"de poesia 
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Entre ·o· chaiñas e· o león 1 

-Isaac _Díaz Pardo, que a ningunha 
delas" representaba, foi aplaudido 
con verdadeiro clamor. Nin se, 
que111, logo, Abel. -.. . 

Ao fil)al das declara~ións que a· 
prihcipios .do pasado verao fí, 
xenlle a Gustavo Luca de Tena, 
na miña casa de T revonzos (pu, 
blicadas en A Nosa Terra, o 17 
de Xullo), decía Borobó en res~ 
posta á pregunta de "como veia 
as eleccións vindeiras": 

'ªido que o Partido Popu, 
lar non vai ter a maioría 

ara formar governo e o 
PSOE e o BNG terán que chegar 
a un acorde. Eu son do PSOE. 
Militei desde o dia anterior a 
perder a Guerra e seguramente 
por isb. Ainda non me botaron, 
ainda que razóns teñen para face, 
lo, só fose porque colaboro en A 
Nasa Terra (risas) . .Agora, pode 
haber toda clase de declaracións 
políticas previas contra a coali, 
ción entre PSOE e Bloque pero é 
necesária. O novo secretário xe, 
ral, Joaquin Almunia, pare.ce que 
participa desta opinión. O gran, 
de medo que ternos os do PSOE 
é que o BNG nos adiante, co que 
teriamos a Beiras de presidente. 
Para min sería un disgusto como 
membro do PSOE, pero unha sa, 
tisfacción porque teria a un 

-membro él.a Xeración La Noche 
como presidente". 

Dias antes volvera a oir falar eri 
público ~ Xosé Manuel Beiras; 
cuarenta anos despois da descu, 
berta da Xeración de A Noite, 
h un eido de conferéncias no 
Círculo Mercantil de Santiago. · 
Volvin a escoitalo no serán en 

·que presentou o .programa ele_c;· 
total do Bloqúe; en Lugo, xa ao 
final da primavera. Pois concu, 
rrin ao acto, acompañando ao · 
poeta Manuel María, nun rece, 
so do congreso Ánxel Fole, no 
que ambos participamos. 

A · impresión que o discurso de 
Beiras me causou foi rexistrada 

· no anaco de Borobó, titulado Os 
terremotos de Lugo (aparecido 
aquí o 12 de X uño); onde acaba, 
ba tratando de "este espectacular 
león do naciona"lismo galaico, 
disposto a governar a nosa comu, 
nidade, con sabia moderación". 

".Pois nada:máis sensato, máis ar, 
mo~ioso, máis facedeiro, -seguia 
escribindo- que o programa do 
Bloque que expuxo Béiras, o ou, 
tro serán en Lugo. Cunha pausa, 

. da e pensada locudón, ex cáte, 
dra, que de súpeto se acendía en 
frases lumiosas e ardentes. Anque 
non· se lle pode acus_ar a_ Beiras de 
que promovese o terremoto que 
aquela noite nos aterrorizou na 
Cidade do Sacramento". 

T:es meses máis tarde de escoi, 
ar a Beiras a presentación do 

programa do BNG, tuven o 
lecer de oír a Abel Caballero fa, · 
cero mesmo codo PSdG,PSOE; 
xa ao término do verao, no xi, 
gantesco e baldeiro Pazo dos 
Congresos compostelán. Nun 
mitin no que falaron denantes os 
persoeiros das distintas siglas' 
agregadas a sua .coalición; e soio 

Acúca do paraugas 
En Galicia non se inventou o 

· paraugas, pero cando cruzou as 
nasas fronteiras déuselle un uso 
menos fachendoso do que tive, 
ra ata entón. 

Tanto na antiga China ou no 
Xap_ón, como na Mesopota, 
mia ou Asiria, o que se usa, 

ba era un quitasol de tea de se, 
da reservado para que os rho, 
narcas non collesen a cor de 
asollados dos seus súbditos. to, 
go, cando o apare lle .entrou en 
Europa, traído polos navegantes 
no século dezasete, como unha 
curios-idade máis, seguiu sendo 
un quitasol, para uso exclusivo 
das damas nos seus paseos, que, . 
como os reis daqueles países, 
tampouco querían que a elas se 
lles puxese cara de labregas; e 
cando-chovfa; pechábano e co, 
rrían a refuxiárse baixo teito. 
Por iso se pode didr que candó 
o quitasol se converteu en ·pa, 
raugas a ciencia triunfou sobre a 
moda; pero aínda seguiría tendo 
un uso moi fachendoso. 

Sería o ·exceso · de cientifismo 
do século XVII!, que ata aque, 
la non fora capaz de evitar to, 
dos os males asociados a unha 
tor:-~1enta, o que aínda lle po, 
ñería aos _paraugas engadidos 

que asegurasen a súa eficacia 
no medio das tempestades . · 

Aproveit~ndo que Franklin · 
acababa de descubrir o. para: 
rraios, e que este novo aparello 
aaquirira tal popularidade que a 
toda familia de cerra pompa lle 
deu por colocar un no cume da 
súa casa, convertido en algo 
que un simple amuleto da( 
como os pináculos do hó · 
mén llo aplicaron aos p 

Aquilo era o escudo{ 
contra a ira do ce · 
científica, estudi 

culada' para frear aos >' 

res trallazos de lume. 
rraios non só e~tabá ga 
protección contra ':(.>lS 1 
tamén quedaba á " 
un novo alcance 

i ··: .. - 1 ~- ~ 1; .... - ·.- ... , 

: -~roi's' caéusenos ·<l -<!-i.rB.~-; ªº;. pés,· 
· aos·.vellos sociahstas~qú~· escoitá, 

&amos, por vez' prirñéra en pú, 
.. blico, a Abel-Cabáller1Yi ao dar, 

nos conta da vacuidade-do. seu- · 
· discurso electoral, c;ne'cr"de"pro, 
postás gratuitas e insustah:ciais. E 
avermellámonos os antigos ver, -
mellas ao comprobar c;¡úé-'candi, 

· · dát0 tan nimio e oco de ideas es, 
collera o -noso ,querido e cente, 

· nartó partido para· enfrentarse 
· -áos carismáticos-. Fraga· e-:- Beiras. 

Frusúando cecáis asLa. posibili, 
dadé de que a esquerda· acceda, 
-p0r fin, ao poder en Galicia;· pe, 
se a moi~as e .boas palabras dos 
mellares tribunos do PSOE, vol, 
cados nesfa campaña electoral. 

Dado q'ú'e é moi difícil mo, 
· ·· vilizar aos sim~atizantes 

que v,otan. masivamente 
ao Partido Socialista, nas elec, 
cións xerais, pra que acudan ás 
urnas a votat, nas autonómicas, 
a mi.has ca_ndidaturas nas que 
faltan as máis lúcidas testas do 
sodalismo galegq, e encabeza, 
das por un chaiñas con aspira, 
cións a presidir a Xunta. · 

Anque non topei ese vocablo, 
chaiñas, nen o seu siñificado en 
ningún diccionario da lingua ga, 
lega, penso que debe ser algo lau, 
datario. 1-maxino que Alonso 
Montero, tan experto cultivador 
da nosa fala,-cando a.si calificou a 

· Caballero sería ca mellar · inten, 
ción, habida conta ·de que meu · 

1

: zou o rizo da protección cientí, 
fic~ con~ra o mal tempo aco, 

1 
plándolle ao paraugas un para, 
rraios, consistente en forrar a 
punta cun cobre do que _pendía 
un fío que arrastraba no chan, 
mentres que o usuario· podía es, 
tar tranquilo sempre e cando se 
abrigase c;ollendo o aparello 
polo illante mango de madeira. 
.(.Non teño datos de eficacia 
<leste invento). 

Daquela debía .ser tan chu, 
. rrusqueiro ve~ a u.n paisa, 

no co seu para,augas, 
raios portátil, como hoxe cos 
telé.fq'nos móbil~s ás doce do 

día pólas máis tra:ñsitadas 
. éer;i.tro da cidade. 

Aquí o paraugas ·tamén come, 
zou senda un aparello distinti, 
vo da caste de quen o usaba, 
ne'jjii permit'ido a quen tiña que 
aj;Íqar hos labores do campo ou 

·· ·· '""''' ar, que boa falta lle fan as 
s para traballar, pero foi o 

pañeiro dos pase, 
· r da rn'etade do sé, 

e segundo o avo, 
o levase, nas-es, 
én ·podía facer as 

.ou caxato, can, 
ouca presunción 

·sanos, non acaba, 
_ . ... 2! un lugar á espalda 

colgá o do#tolo da chaqueta, 
onde queda"á man pero non es, 
.rorbaba. 

BOROBÓ 

grande amigo e exégeta sabido é 
que ten moi bó corazór:··· 

Chaiñas ou non, o certo é que 
Abel caballete pode que teña ba, 
raca, coma:os'mouros aseguraban 
.que tiña Franco, pequeniño co, 
tna il. )}a que de outro xeito non · · 
se· comprende como González 
Márquez o fixo o único ministro 
_galego dos seus gove~os e fran, 
cisco _Yázquez o promovera pra o 
lUgat nas listas que, se tuvera fo}, 
gos, .debera ocupar el mesmo. 
Mais a anécdota da baraca non 
lle dá a Abel categoría suficiente 
pra presidir a Xunta de Galicia. 

Categoría intelectual e política 
que, en cambio, posee X.M. Bei, · 
ras de abondo. E un saber-impar 
nas cuestións económicas do noso 
país que conxugan ca sua tempra, 
na vocación artística, singular, 
mente musical. Establecido este 
parangón parecería comprensible 
que si Borobó poidera emitir o su~ 
fraxio no colexio de Cespón nos 
próximos comicios (causa que 
non ~ <loada, posta que resido ofi, 
cialmente na cidade -madrileña
dos periodistas) o fixese pola can, 
didatura do Bloque que Xosé Ma, 
nuel principia. Lembrando acle, 
mais os cincuenta anos de amista, 
de co seu finado pai, e con il des, 
de set.is infantiles días de V amos! 

Eanimaría a facelo tamén a 
cantos antigos compañeiros 
se lle caeu a alma aos pés. 

Anque po-r isto me aceptaran, 
ao cabo de moito tempo, a mi, 
ña dimisión irrevocable coma 
presidente da Agrupación So, 

- cialista de Boiro. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

O que ningún inventor reme, 
diou nin daquela nen agora é 
que os mal encarados vendavais 
dobren as variñas e os rompan; 
facendo que a arte de manexar 
un paraugas sexa tan ardua e 
complicada como manobrar coa 
vela dun barco. 

Quen. sabe se aqueles primeiros 
usuarios e paraugas que anda, 
ban palas aldeas facendo a me, 
nos as caparuchas de palla, non 
llo deixarían en herdanza aos fi, · 
llos , tal e como facían os fran, 
ceses do século XVIÍI, que cita, 
ban os paraugas no testamento 
como-unha propiedade máis pa, 
ra repartir tras a morte. 

D quí, a súa popularidade 
foi en aumento ata coh, 
verterse nun instrumen, 

to tan autóctono que se che, 
gou a asegurar que fora inven, 
tado nalgun dos nasos alpen, 
dres aldeáns. Do que non hai 
dúbida é que o paraugas popu, 
larizou ao gremio dos seus re, 
paradores,- que lle deron fama 
mundial a toda a provincia de 
Ou'rense. 

Por iso, neste mes nq que a au, 
ga ou "seca as fontes ou arratsra 
as pon tes", non estará de máis 
lembrarse do paraugas e telo 
sempre á man , polo qu.e poda 

. vir,1 para poder dicir aquilo de 
"por min que chova".• 

Fina Casalderrey 

'Estar 
nun xuri literário 
fai que se che 
baixen os fumes.' 

Que recomenda ler1 

Non me atrevo a recomendar lectu, 
ras, ó o fago cos moi próximos. Pe, 
ro en xeral diria que se confiase na 
literatura escrita J?Or galegas e en 

, galego. Estanse facendo causas moi 
boas, non entendo aos que din que 
non lle interesa a nosa literatura. 

E que está a ler? 

Durante o curso apenas teño tem, 
po, máis que nada leo libros que se 
apresentan aos concursos dos que 
son xuri. Lin ultimamente La escri, 
tura y la vida de Jorge Semprún 
que pon os pelos de ponta do que 
se pode sofrir e tamén Sobre a ce, 
gueira de Saramago ademáis de 
rooitas obras de literatura infantil. 

Que nível teñen as obras que se 
presentan aos concursos? 

Ás veces é moi bon, hai pouco es, 
tiven nun xuri estatal e constatei 
que as obras que se presentaban 
non eran mellares que a nosa . 
Axuda ramén a medir a temperatu, 
ra da xente nova e para que se che 
baixen os fumes : ás vece chegan á 
final tres libros iguais de bons e hai 
que escoller: é un pouco de sorte. 

Son inxustos os concursos? 

Sono neste sentido, é algo aleatório. 
Tampouco estiven en tantos pré, 
mios pero non me pasou de que che, 
garan a min recomendacións nen 
fun testemuña cliso. Non digo por 
iso que non pasen ,e ao mellar si que 
hai alguns preparados. 

Ten máis compromisos despois 
de ter gañado o Prémio' Nacional 
de Literatura Infantil? 

Teño esperanzas de que todo vaia 
amainando e que poda seguir traba, 
llando para facer as causas mellar, 
que é o meu obxectivo. Ademais te, 
ño pouco tempo para facer causas e, 
sobretodo, para escreber. Mesmo os 
libros que van sair agora xa estaban 
escritos de antes de que gañara o 
prémio. Despois non fixen nada no, 
vo, só algunhas· colaboracións, pe
quenas, e cousas que me pediron. • 

Escritora. Xeve ( l952 ). 

Obras: Entre <1utras mutacíóns xenétícas, Dúas 

bágbas por Máquina, ¡Asústate, Merche!, Os 

místeiros das filias de lúa, O estanque dos parru

los pobres . Recentes ou de próxima publ icación: · 

Guag, ¡que noxo!, Lalo en bicicleta, Río Negro . 



Umarete wa 
mito keredo 

(Nacin 
pero ... ) do 

cineasta 
xaponés 

Yasujiro Ozu 
prox.ectarase 

na sala do 
CGAI na 

CORUÑA o 
Martes 21. 

O Trinque .· . -. 
Xo!, a voz que para as best~s 

brillante humorismo non 
poidan estar na rua con máis 
frecuéncia. Os números de Xó 
dir

0

án máis nas hemerotecas do 
·- futuro que centenares de 

páxinas dos diários. + 
• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

A revista de "humor platónico" 
Xó presenta nos quiosques, 
despois dun intervalo de siléncio, 
o seu número 18, adicado ás 
eleicións. Só é de· lamentar que o 

?eu espíritu ?e ruptura e o seu 
·! 

••••••••••••••••••••••••• 

Bue u 
•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 

Un curto e unha longame
traxe en cada sesión, con 
entrada de balde a partir 
das 20 h . na Casa da Cultu
ra. Fitas galegas ou feitas 
na Galiza: A vinganza de 
Hall 200 e Dame lume 
para este Xoves 16, O de
sexo e O baile das ánimas 
o Martes 21, O caso das 
galiñas aforcadas e Mar· 
tes de carnaval o Xoves 
23, O matachín e A lei da 
fronteira, e o Xoves 30 O 
camiño das estreLas e O 
xogo das mensaxes invisí
beis. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 

Organiza un ciclo baixo o 
nome de "O guión e o estilo 
documental: os filmes" para 
o Xoves 16 con entrada gra
tuita na que se poderán ollar 
Pegadas de Lloren~ Soler, 
Kompostela Kapital Bravú 
de Basilio Martin Patino, 
Quintana, sinfonía de 
Compostela de Belkis Vega. 
Para o Venres 17 e ábado 
18, dentro do ciclo "lnde
pendcntc e radica i (1 )" 
proxectarán Clerks (USA, 
1994) d Kevin Smith con 
ubtítulo en castelán. O 

Martes 21, no ciclo adicado 
ao direct r xaponés Yasuji
ro Ozu botarán Vmarete 
wa mita keredo (Nacin pe
ro ... ) rotulada en galego. A 
produción galega ten o seu 
dia o Mércore 22 con He· 
roina de Modesto Pena e 
entrada gratuita. Volverán 
ao "independ ntes e radi
cais" o Xoves 23 coa proxec
ción de Swoon (USA, 1991) 
de Tom Kalin. As sesións 
son ás 20,15 en Durán Lori
ga 10, non sendo as dos Sá
bados que pasan ás 18,30. 
As entrada son a 200 ptas 
( 100 con carné xove) e o 
abono para 1 O sesións está 
nas 1.500. 

• EXPOSICIÓNS 

SPECULUM 
HUMANAE VITAE 

Primeira produción própria 
do Museu de Belas Artes 
que abriu Speculum huma
nae vitae: a imaxe da marte 
nos inícios da Europa moder
na, estruturada ao redor do 
tapiz do século XVII Specu
lum Humanae Vitae, cedido 
en 1969, que recolle ll. ce
nografia mortuória católica 
daquel ternpo. Como refle
xo d~ tapiz escolleronse seis 
seccións de tanatório me
dieval: iconografia da mor
te, fe, vanitas, emblemática, 
exequias reais e santos peni
tentes, que xuntan pintura, 
escultura, libros ilustrados e 

estampas gravadas da época. 
Destaca a Vanitas de Anto- · 
nio de Pereda, que se ex
pón por vez primeira no Es
tado, catro gravados de Al
berto Durero, o Santo Xero
me Penitente de José Ribera, 
ou a talla sobre A morte da 
catedral vella de Salamanca, 
xunto outras pezas de mu
seus españois e italianos. 
Abre até o 30 de Novembro 
xunto cun ciclo de confe
réncias sobre i.conografia, · 
arte, litertura e música. 

• LEITURAS 

LEITIJRA E COMENT ÁRlO 
DE TEXTOS 

Desde o 9 de Outubro no 
local da Agrupación Cultu· 
ral O Fa.cho (Federico Tá
pia, 12) xúntanse todos os 
Xoves ás 8 da tarde, para 
comentar novelas, poemas, 
ensaios e calquer texto que 
propoñan os participantes. 
O maior interese destas 
xuntanzas é fomentar a par
ticipación, polo que están 
abertos a calquer suxestión. 

•MÚSICA 

RAGNAROCK 

e> Venres 17 na Beiramar 
da Coruña, tocan l.enzar e 
Túzaros. 

•VÁRIOS 

ACTIVIDADES DA 
ALEXANDRE BÓVEDA 

A agrupación cul_tural ence
tou un programa da activi
dades que vai até Febreiro 
do 98. Teñen programado 
un safari fotográfico para o l 

de Novembro á Feira de De
funtos de Monterroso e un 
curso de iniciación que pre
paran os do colectivo Olio de 
vidro tamén para primeiros 
de Novembro. Estes días 
acolleran un debate sobre o 
programa cultural das dife
rentes agrupacións políticas 
que van as eleicións (previs
to para odia 14 ou o 16), e o 
Mércores 22 unha conferén
cia sobre a homosexualida
de. Ademais contratan dous 
concertos folk de luxo no 
Tea.Lro Rosaba Castro, Berro
güeto o 22 de Novembro, e 
o basco Kepa Junquera o 

27. Un delo de conferéncias 
do 10 a 12 de Decembro, 
adicadas a González Garcés 
pecha a oferta para o 97. 

Carteleira 
~ THE FULL MONTY. Un grupo 

de obreiros n paro deciden exi
birse espidos nun espectáculo para mu
lleres como único modo de obter difiei
ro. Película inglesa con moito humor, 
boa factura e crítica social. 

~CARNE TRÉMULA. Almodo-
var demostra outra vez a sua habi

lidade para dirixir actores e a sua lmpo
téncia ante os guións enguedellados. 
Sobran algunhas imaxes tópicas nesta 
película con altos e baixos. 

~A COR DAS NUBES. Unha 
muller que queren botar da sua 

casa, un neno bósnio e outro madri.leño 
abandonado, un ali'xo de droga '! un ve
llo mariñeiro. Filme de Márió Camµs no 
que demostra o seu oflcio. 

~ LOLIT A. A lembranza imborrá-
bel dun amor da inÉáncia leva a un 

home maduro a enomararse dunha rap~
za de catorce anos. Jererny Irons inter
preta este filme, segunda versión da fa. 
mosa novela de Navokov. -. 

~COP LAND (Polilándia)
1

• Os 
policiai de Nova Iorque fansé cuo 

bairro para vivir só eles, set) medo á de
lincuéncia, pero descúbrese que pactaron 
coa máfia. Interpretes~ Silyesrre Stallo
ne, Hervéy Keitel, Robett de N iro. 

~ MARTIN (HACHE). O arxen-
tino Adolfo Aristirain volvese a: 

póñer a cabeza das fitas de calidade na 
·car~elei.ta .. Película, protagonizado polo 
sempre cauüvador Federico Luppi,. con . 
dtálbgos .enriql,lecedores e unha tratna . 
case teatra l. Magníficas tamén as inter--· 
pretacións de Euséb io Poncela e Cecília 
Roth. 

~RESULTADO FINAL. Filme 
directo e pedagóxico de Bardem. 

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

~ DESPOIS DUÑHA NOITE. 
Un publicista visita en ~ova Ior

que a un antigo amigo enfermo de Sida. 
O azar provoca un encontro amoroso 
cunha alemana que interpreta Nastassja · 
Kinski. Politicamente correcta. 

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

dan pÍ-azas. Un home qi:.ie ten á muller 
enferma de morte prornra qui;! ninguén 
falezca antes para que non lle colla o sí
tio. Filme ambientado en I tália, repleto . 
de humor e amor. ·Case uriha obra mes-

. tra. Óc;:1si6n para desintosicarse de 
Hoílywood. Ideal para convidar a cal

. quera a vela. Excelente o protagonista, 
. Je<¡n Ret)o. 

IEif'_ . .CONTACT. U:f\.ha asttónoma 
. : anda á percura de sinais de dvili
zacións alleas á T erra. Topa ton elas e. 
descifra a mensaxe: unha invitación para 

· unha visita attavés dunha máquina da ' 
que se sÓbministran planos. F~ita a viaxe 
vol ve. á T erra sen probas. Só a fe permite 
crer nunha cultura ruteladora, enigmáti· ' 

. ~ca e superior, case cólno .. deus, Cinema 
norte-americano por derroteiros ultra-re

. accionários. 

li§g'_· BREAKDOWN (Pódeche pa-
sar a ti) . A mullecdun turista que 

viaxa nun todoterreo ·é secuestrada 
nunha pequen.a vila· do deserto nortea
mericano. De factura CQmercial que ensi
na a sospeitar dos demais. • 

·' .: '¡' 
... ; .... 
. , · . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . •., ..... 

. . ·-!"'. 
Lt Ferro} tivos: o dos ciri~<:i p,ersona- ' 

xes, e o do co~·· 11Con outros 
dez actores< ¡~ Teatro 

• MÚSICA Princip,al , até ., ... fa ~ 7. 
. J ' . . 

· REBEC::CA P ARRIS ;~ , . 

, Pontevildra 
. p ... Concerto de jazz na Aula 

de Cultura de Caixagalicia, 
o Martes 21. 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓN$ 

LuGo, 1950-1959· 

Segunda entrega da mostra 
fotográfica sobre Lugo A ci
dade e as xentes, cunha es
colma de obras dos anos 50 
que fixo José Luís Vega, e 
que se recolle nun catálogo 
editado para a ocasión. Pó
dese visitar até finais de 
Novembro no Arquivo 

·Histórico Provincial. 

lL LUNGO CAMMINO 
DELL'ARTE . 

A galeria Sargadelos expón 
19 láminas que pintaron tre
ce artistas da Nuova Accade
mia di Bel/e Arti de Milano. 
As estampas atenden ás pre-

- zadas cerámicas de Sargade
los, motivo central da mos· 
tra colectiva que dirixiu o 
~estre_ Angeto Colella. · 

•MÚSICA 

. REBECCA p ARR1S 

Jazz o Xoves 23 na Aula de ~ 
Cultura de Caixagalicia. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

TRES PlNTORAS 
GALEGAS 

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

DE PAPEL 

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

•MÚSICA 

REBECCA P ARRIS 

O grupo de jazz de Rebecca 
Parris, actua o Mércores 22 

.· no Teatro Principal. 

FILARMÓNICA 
BOHUSLAR MART!NU 
DE ZLIN 

O Teatro~· Principal anúncia 
'gr.an concertO' para o Ven
res 24. 

•TEATRO 

o BUFÓN DE EL-RE! 

O Centro Dramático Galega 
está a estrear unha nova 
pe za O Bufón de El-Rei, 
única obra teatral de Vi
cente Risco . Trátase dun 
drama en catro pasos, se
gu ndo deixou dito o _pró
prio autor que compoñen 
en dous planos interpreta-

- • EXPOSICICl>NS 

EsPÁCIOS 
ALTERNA TlV,OS 

Ángel Come·saña expón 
novas esculturas durante 
Outubro e Novembro no 

- espácio alternativo O 
Quinte.ira ,(Bcna) org~miza
do pola Asociación Insua . 

Sada 
• EXPOSICIÓNS 

CARLOS GURMÉNDEZ 

O Museu Carlos Maside 
abriu unha ffi¿}stra en recor
do do escritor e. filósofo urv
guaio Chlos Gurméndez 
(MonteV¡1deo 1916-Madrid 
1997), v~hcellado a escrito
res galegbs nas tertúlias de 
Madrid. ~té o 25 de Outu
bro exp~ñen unhá. fotobio
grafia, unha escolma bibl'io
gráfica, e 1unha mostra de ar
tes plástiC¡:is na sua homena
xe. A fotobiografia é respon
sabilidadé de Chus Martí
nez, mentres que na mostra 
plástica xuman obra de Car

. men Chacón, Siro, Manuel 
Patinha, .Moldes ou XaquiÍl. 
Marin, en'rre moitos outros. 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

APROXIMACIÓNS 
Á CRIACIÓN 

O Centro Galega. de Arte 
.Contemporánea epceta a 
segunda entrega do·seu cur
so de introdución á arte dos 
nosos dias, o Xoves 21 ás 
19,30 h, cunha charla da 
sua directora Maria Luisa 
Sobrino. De segui<lo Mi
guel Morey bota o discurso 
Despois de Auschwitz ... Para 
rriáis información ver Con
voc.atórias na páxina JO. 

• EXPOSICIÓNS 

CONVULSIÓN j 
LUDRICA · 

O Museu do Povo Galego 
acolle unha mostra d ' pin
tor MigU.el Pereira F1gue
roa. Obra figurativa que es
capa do realismo e que, 

· aseguran, vén ser a expre-
.,. 
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A obra 
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Pereira está 
exposta 
-no Museu 
do Povo 
Galego de 
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La petite 
bandvai 

interpretar 
obra5 de 
Haydn o 

Xove5 16 no 
Auditório de 

Galizaen 
SANTIAGO. 

O Lun5 27 
Lito Vitale 
apresen ta 
Cuando el. 

río suenc;ien 
SANTIAGO 

no que será 
o seu único 
concerto na 

Gal iza. 

ANOSATERBA .........................•......•...•.............•................. , ...... . 
si§n plástica do seu intere
se pala antropoloxia. 

CARLOS A. FERREIM 
DEALMEIDA 

O Museu d~ Pavo Galega 
abriu unha mostra-homena
xe ao historiador-arqu~ólogó 
portugués Ferreira de Al
meida (Portugal 1934-Vene
zuela 1996) recoñecido po
los seus estudos no território 
da Galiza histórica e polo 
pulo que deu ao intercámbio 
cultural coa universidade ga
lega (razón plaque o Padroa
do do Pedrón de Ouro lle 
otorgou o Pergamiño de Hon
ra e Loubanza en 1979). Na 
mdstra xuntan dados biográ
ficos con achédegos dos seus 
principais traballos arqueo
lóxicos, na Galiza escavou 
en Castromao (Ourense}, O 
Neixón (Boiro), Baroña 
(Porto do Son) e A Graña . 
(Toques). Até finais de No- , 
vembro de 10 a 13 e de 16 a' 
19 h. de Luns a,Sábado. 

EUGENIO GRANELL 

A Fundación Eugenio Gra
nell abriu, no segundo an
dar do Pazo de Bendaña, 
unha pequena sala con 
obra do pintor surrealista · 
que lle dá nome. 

REALIDADE, 
REALISMOS 

Desde finais de Setembro o 
Auditório da Galiza, expón 
obra de 20 pintores e debu- . 
xantes contemporáneos do 
Estado. A mostra responde 
a unha produción própria 

.que xunta 70 cadros, de Isa
bel Quintanilla, Carmen 
·Laffón, Félix de la Con
cha, José Henández, Maria 
Quetglas, Alfonso Galván, 
Xavier Valls, ou Marcelo 
Fuentes entre outros. 

SILVERIO-RIVAS 

Esculturas en pedra, ferro e 
madeira, traballo dos últi
mos 20 anos de Silverio 
Rivas. Na Casa da Parra 
até Novembro. 

A VIAXE 

Surrealis~o e· dadaismo de 
Xesus CarhalHdo . (C~rba
Iliño) a través de debuxos, 
collages, pinturas, constru
cións, e outros recursos. A 
Viaxe xunfa na obra ele~ 
mentas de culturas da 

- Índia, Nepal, Brasil e Áfri
ca. Até o 24 de Outubro 
na Fundación Eugénio Gra
nell (Pazo de Bendaña). 

ARTE· ÉTNICA 

T amén a Fundación Eugenio 
Granell expón unha mostra 
de 'obxectos dos seus fundos 
referidos a vellas artes po
pulares do mundo. Pechan 
o 20 de Febreiro de 1998. 
Até entón pódese visitar de 
Mércores a Luns de 11 a 21 
h, e de 11a14 Domingos e 
feirados. 

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA 

Expón permanentemente a 
sua mostra de a"rte galega 
con obras de 1980 até ho~ 
xe. Tamén ten aberta a 
Colección da Fundación 
ARCO, e as fotografias, 
deseños e producción fil; 
mográfica que fixo o norte
,a mericano Dan Graham 
(até o 2 de Novembro) 
desde os anos 60. Abre de 
Martes· a Sábado de l 1 a 20 
h. e Domingo de 11 a14 h. 

AMÉRICA 
PRE-HISPÁNICA 

Arte e cultura dos tt~mpos 

Convoc,atórias 

ATELIERS. DA LADA 

· A Cámara do Porto terí un edifício no 
centro histórico da cidade que utiliza . 
para os Ateleiers da Lada, son catro 
obradoiros _becados (cuarto e comida) 
onde traballan os artistas durante 11 
meses ao ano. Os interesados deben 
apreserítar un curric~lo e un proxecto 
de traballo, antes do 1 de Novembro na 
oficina do Eixo A.tlantico no Porto: No
sa Senhora de Fátima, 307-32. Teléfo
nos (07-351-2) 600 66 69 e 600 66 65. 

APRO~IMACIÓNS Á CRIACIÓN Il 

Este curso de introdución á arte con
"temporáneq; dirixido -por M" Luisa So
brino, coordenado por Stéphanie Jen
nings e_ organizado polo Centro Galego 
de Arte Contemporánea, vai do 21 de 
Outubr6 ao 2 dé Xuño. Coma coa par
ticipación de Miguel Morey, Eugeni 
Bonet, Kevin Power, Pedro de Llano, 
Pedro Azara, Éstrella de Diego, Fer
nando Castro, Simón Marchán e Car
ies Guerra. As solicitudes de inscrición 
presentaranse a,ntes do 17 de Oucubro 
no CGAC. Expiden certificado de 
asisténcia e cobran 3.000 pta (1.5.00 
estud.antes). Máis información no 
(981) 54 66 06 - Fax ·(981) 54 66 05 .. 

CONCURSO NACIONAL DE POESIA 

O Facha, agrupación cultural, convoca 
' o XIX concurso nacional de poesia pa

ra autores nóveis. Recollen ·un máxi- · 

mo de 5 poemas por participante, que 
teñen que chegar antes do 15 de Fe
breiro de 1998, a duplo espazo e por 
triplicado, éon lema e baixo plica, a O 
Facha: FedericÓ Tápia,, 12-12

. Aparta
do de Correos 46. A .C.:::oruña.-O pré
mio é de 40.000 pta: · 

CURSOS DE IDIOMAS 

A Asoc-iac~ón de Antigos Alunes da 
Escala Oficial de Idiomas de Vigo or
ganiza cursos de 30 horas de nível 
.avanzado de Inglés, Francés, Italiano 
e Alemán, ademais de outro de ini
ciadén ao Chinés: e un curso de ma
nual id~des. Tamén están a organizar 
duas viaxes, unha a Paris, do 25 ao 30 
de Novembro e Óutra a London nas 
mesmas datas. Máis información na 
terceira planta da Escala Oficial de 
Idiomas, sede da Asociación, os Mér
cores de 1 O a 11 horas e. os Xoves de 
18,30 a 20 horas. 

SÉMINÁRJO DE EDUCACIÓN 
PARA A PAZ 

O Seminário Galego de Educación para 
a Paz con local en Santiago, apresemou 
o programa de actividades que vai de 
Outubro desee ano a Agosto do ano que 
vén. Ao redor de 30 propostas con 
obradoiros dé cantos e xogos para edu
cación en valores dos cativos, publica
cións e cursos para adultos. En pouco 
tempo publicarán o libro Ghandi e o seu 
pensamento e unha unielade didáctica en 

castelán p~ra América latina Pobreza e 
desemprego: a nova marxinación. T amén 
traballan en proxectos de colaboración 
con tribus indíXenas da tronteira arxen
tinQ-parag{iaia, na vindeira convocató
ria dos prémios contrapaz e portapaz, ou 
na campaña nas escolas galegas Didácti
ca dos· dereitos humanos, que farán o 30 
de Xaneiro co gallo do 50 aniversário 
da Declaracións. Universal dos Direitos 
Humanos. Peden axuda, colaboración e 
sócios. Para maior detalle pódese pasar 
pala Rua dos Basquiñas, 33- l 2B ( Códi
go postal 15703) de Santiago de Com
postela. O teléfono é (981) 56 19-56, e 
o correo elt;ctrónico: sgep@arrakis.es, e 
o url: http://www.arrakis.es/-sgep/paz. 

INICIACIÓN Á FOTOGRAFIA 

A Asociación Cultural K; da Coruña, 
artella do 27 de Outubro ao 7 dé No
vembro un curso de iniciación á foto
grafia. Será de Luns a Venres de 7 a 10 
do serán, na Escala de Imaxe e Son: 
Someso, 6. Informan nQ teléfono 
(981) 13 41 24. 

Il CERTAME XORNALÍSTICO 
NÉRIA 

A promoción, exaltación dos valores 
humanos, nacurais, culcurais e econó
micos da Costa da Morte é a finalida
de deste certame xomalfstico que con
voca a Asociación Néria e El Correo 
Gallego. En vésperas dq_ Ano Santo, o 
tema elexido para a convocatória é a 

prolongación do Camiño de Santiago 
até Fisterra e Muxia. · 

JB DE ECOLOXIA 

JB en colaboración coa revista Natura, 
convoca a IV ed ición do certame Xo
ven e Brillante de ecoloxia, aberro a 
persoas de 18 a 30 anos que apresenten 
proxectos, xa executados ou non, para 
a conservación do meio. Para partici
par hai que remesar unha memória 
(orixinal e duas cópias), a ser posíbel 
con complemento gráfico e técnico, 
xunto cos dados persoais, antes do 31 
de Outubro de 1997, á secretaria de 
Xoven e· .Brillante: Hermanos Becquer, 
6-62 dcha. 28006 Madrid. O primeiro 
prémio leva 2.000.000 pta. para a fi
nanciación da iniciativa, tanto se xa se 
fixo como se está por facer, asemade o 
xuri pode outorgar cinco accesits de 
100.000 pta. cada un. Maior informa
ción no teléfono 902 18 00 OO. 

CLA ES DE ILUSTRACIÓN 

A Asociación Artístico Cultural lrmasle
xos de Vigo, comeza o 3 de Novembro 
uns cursos de ilustración para maiores 
de 8 anos que imparte Manolo Uhia. O 
programa comprende un repaso históri
co, o coñecimenro dos soportes, as téc
nicas da cor, humanización de persona
xes e equilibrio debuxo-texto . Todo 
con clases práticas. Informan de 16 a 
20 h. en Irmaslexos: Florida, 32-baixo. 
Teléfono (986) 20 49 48 e 42 59 48. t 

José Castro 
mostraos 
seus 
traballas na 
Nova SOia 
Cabcavigo. 

pre-coloniais da América. senta a obra Cuando el río bilidade do operador. E na- be1 Cousas que nunca te • EXPOSICIONS 
Na lgrexa de San Domin- suena, na que será_ a única quela época interesaban ás dixen ( 1996) de Isabel 
gas de Bonaval até o 30 de actuación no país. As loca- persoas maduras máis que Coitex, odia 27, e O do- CRE,A ACCIÓN 
Novem~ro. \ lidades están á venda no agora. Tanto que había re- mínio dos sentidos (1997) 

•MÚSICA. 
Teatro Principal, Oficina presentacións dentro das de Pelegrí, Colell, Olivé- José Castro expón novos 
de Turismo da Praza de · igrexas até que as proibiu o Bellés, Ripoll e Gardela, traballos, cartazes e compo-
Galiza e Discos Láser. Pre- Concílio de Trento". unha fita en episódios no sicións con relieves para 

LA PETITE BANDE . zo único 1.500 pta. que a cada directora corres- tempos ruins, de "moitos 

Tui 
póndelle un dos cinco sen- cámbios" segundo o autor. 

O Xoves 16 de Outubro ás •TEATRO tidos, o dia 28. Na Nova Sala Caixavigo, 
9 da noite no Auditório da até o 28 de O~tubro. 
Galiza, baixo a dirección 12 ROUNDS • EXPOSICIÓNS THE ADDICTION 
de Sigiswald Kuijken, e BATIKS AFRICANOS 
con Ciaron McFadden (so- Do 22 ao 25 de Outubro ás FUNDOS DA MEDÚLIO · O Cine clube Lumiere pasa 
prano), Guillermette Lau- 1 O da noite na Sala Galán, o Xoves ·16, The Addiction Feitos polo Colectivo de 

Os óleos rens (mezzosqprano), Mar- a compañia Materile Tea- Expoñen obra de Xosé Luís (USA 1995. 82 min) unha Pintores Novas de Arusha 
cus Schafer (tenor) e Jo- tro estrea unha nova obra de DiQs, Xaime Quessada, história de vampiros que {Tanzánia) ctinha técnica neoimpresi-

hannes Mannov (baríto- 12 Rounds con guión e di- Juan Oliveira, Xúlio Gar• dirixiu Abel Ferrara. Para autóctona africana con-
onistas de 

no). Interpretarán obra de. rección de Ana Vallés e cia Rivas, Marieta Quesa- o Xoves 23 teñen Corpo sistente en cubrir as tintas 
Eligio 

Haydn. O prezo na billetei- Baltasar Patiñó sobre textos da, Pardiñas, Xaime Que- no bosco (España 1996. 91 con cera. Pódese ollar no 
ocupan a 
Sala de Arte 

' ra é de 1.400 pta. de Javier Martínez. Alejan- sada Blanco, Ana Maria min) de Joaquin Jordá, co Café Rogélio, Eugenio da Estación 
dre: No reparto figuran a Legido, Xúlio Maside e vello recurso fílmico anti- Abalde 20, até finais de da RENFE en 

REBECCA P ARRIS própria directora, .Gena Ba- Morquecho. Son os fundos raósta de acusar a un ne- Novembro. VIGO. 
amonde e Eugénia Iglésias·. da galeria Trisque! e Medúlio gro do asasinato dunha ra-

] azz, o Martes 21 na Aula Apreséntana coma unha (Corredoira, 13), que se po- paza, desta volea en am-
de Cultura de Caixagalicia peza de títeres para adultos den visitar até o 25 de Ou- biente español ·e coa Gar-
na Carreira do Conde. "Algun dirá que unha ma- cubro, dctl8,30 a 28,30 h. da Civil no canto do sheri-

-FILHARMONIA 
rioneta é algo máis infantil os dias laborábeis, e de fe. Todas as sesións son- ás 
que un autómata. Pero eso 10,30 a 13;30 e de 17,30 a 20,30 h. no Cine Ronsel. A 

DA GALIZA depende do texto e da ha- 20,30 os Sábados. entrada para un pase custa 
400 pta. e o abono· mensa! 

O Xoves 23 ás 9 da noite 
Vigo-

1.200 pta, 
no Auditório da Galiza bai-
xo a dirección de Maxi- •DANZA 
miano Valdés. No progra- •CINEMA 
ma levan obra de Beetho-

ÓPERA PRIMA RECENTE 
ANANDA ÜANSA 

ven e Mozart. O prezo en -
taquilla é de 1.400 pta. O Venres 17 ás 10 ,30 da 

Até o 28 .de Outubro, no· noite no centro Caixavigo ELÍGIO · 
LITO V!TALE centro, Caixavigo, . segue o fanlle un.ha Homenaxe a K. 

ciclo Operas primas do cine- Dirixe Edison Valls e Ro- Expón óleos neoimpresio-
O Lw1s 27, ás 21 horas, no ma español (pases Luns e ·sangeles Valls. Pódense fa- nistas con motivos galegos. 
Palácio de Congresos e Ex- Martes ás 20,30 h). Ainda cer reservas no teléfono Até o 17 de Outubr9 na 
posicións, Lito Vitale pre- están por vir a recomendá- (986) 23 80 51. Estación da RENFE. 

. 1 



Os óleos de 
Macias 

pódense 
ollar na SO/a 

de Arte 
Caixavigo. 

ANOSATERRA 
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Anú.néios de balde 
• Axúdanos a encher Galiza de ár
bores. Merca os bono-árbore de Xe
vale. Por cincocentas pesetas plan
tamos no teu no me un telxo ·e un 
acivro na Serra do Faro e Ribeira 
Sacra. Envíanos un xiro postal ou ta
lón nominativo a Xevale. Aptdo . 35. 
27500 Chantada. 

• Vendo piso en Ponteareas (95 
m2). Todo exterior. Tres cuartos , 
dous baños, garaxe e trasteiro. Ta
mén o -cámbio por outro en Vigo . 
(986) 66 04 33. Perguntar por Este
ban de 20 a 21 h. 

• Oferécese para traballos de re~ 
paración alvaneis , azulexo, plaquete , 
etc. Presuposto sen compromiso . Te
léfono (986) 26 30 OO. 

• Necesítase odontólogo para clfnl
ca en Pontevedra. Enviar currículum 
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra . 

• Entendes e queres compartir an
dar en Compostela? Se es tio sério, 
comparto apartamento con salón-co
medor, 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 telf. 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 nome 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. 

• Línguá Nacional, nQ 8. Boletim de 
lnforma<;Óm Lingüística editado polo 
Movimento de Defesa da Língua: 
Análise. do Mapa Soqiolingüístico Ga
lego; Galiza Terra Unica?; Ebonyx; 
lchteria, Carvana .ao Curdistám .. . 
Agora 12 páxinas com novos con
teúdos: Curso de intruducc;om e al
fabetizac;om no galego correcto (1 ~ 
parte). Incluí material para se autofi
nanciar: livros de língua e literatura, 
camisetas, bandeiras, autocolantes, 
etc. Envio gratuíto. Encomendas no 
Apartado 570 de Ferrol. 
• Por traslado traspasa-se perruque
ria semi-esquina na Rua Barcelona da 
Coruña. Teléfono (981) 26 54 22. 

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

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

• Esquerda Nacionalista-Mocidade te
rnos á venda pins co debuxo da 
Bandeira da Pátria co lema lndepen
déncia, Socialismo, Democracia. Se 
che interesa escreve ao apartado 384, 
15780 de Santiago de Compostela, ad
xuntando xustificante de pago na conta 
2091/0300/41/3040130397 de Caixa 
Galicia. O prezo do pin é de 300 máis 
50 de 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 1 O da noite. 

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

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

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

• Vende~se vinho Condado, bran
ca é tinto, de Arbo, das 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 fitas. 
Pedidos a Evéncio Baños Rodríguez . 
Xoán XXIII, 13-720. 32003 Ourense . 
Teléfono (988) 21 05 85. 

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

• A mocidade da Mesa pola Nor
malización Lingüística precisa da 
axuda dos galegas e das galegas 
para facer un estudo sobre o uso 
da língua galega e o respeito da 
topo11ímia nas empresas de 
transporte interurbano · do país. 
Mandade o vaso nome e enderezo 

.~ ao ap§!rtado_ pestai 5_361-36200 de 
- -Vigo e recibiredes .a relación das 

empresas de transportes lnterurba·-· 
nos da vosa comarca para poder le
var adiante o tra"bal!o. Cor:itamos 
con vós. 

EncrudÍlada XOAN COSTA 

r: 1 -1 

Horizontais: 

l. Ao revés, entrega algo a alguén 3. Trapa, trapela 7. 
Logra; consegue 9 . Forma parte dunha locución que 
denota algo favorábel 11. Unha parte--dunha compo
sición poética 13. Que non ere en Deus 15. Río que 
pasa por Padrón 16. Río que pasa por Florencia · e 
atravesa Pisa 18. Parte do chapeu ou do tellado 19. 
Ao revés, afluente do Miño 21. Aprazade para outro 
día 23. Ter ou posuír algo úfil e agradábel 24. Des
trúe, deita por terra 26. f\fonso Daniel Rodríguez ... 
27 . Vagas 31. Fai figuras nunha superficie 36. A inte
lixencia eterna 37. Dese bicos 38. Rillaba 39. Profira 
un discurso; rece . 

Verticais: 

l. Muller qúe .interpreta un papel no cine ou no teatro 
z. Ceder grcituitámente 3. Obxecto de ferro que serve 
para traballar os metais 4 . Partido Pupular 5. Fala en 
alto.a un público para o convencer de algo ·6. Adverti
da, reparada-7. Cocelo sen auga nin aceite 8. Abelorio 
10. Valos ~eitos con vexetais 11. Ao revés, igrexa epis

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

• Acaba de nascer um novo grupo en 
Ourense, que lutta pola igualdade en
tre homossexuais e heterossexuais . 
As pessoas que desejarem tomar con
tacto com o Grupo Liberta~om Ho
mossexual ou solicitar informac;:om, 
poderám escrever para o Apartado 
dos Correios 343. 32080 Ourense. 

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

• Venda de ñúmerÓs--da' revista copal. 12/Trasládase dun lugar.a outro 14. Vocais de 
"Música y pueblo de Valencia". Pe- ; _astro 17. Ao revés, corre,nte natural de auga doce 20. 
didos a Eyéncio. Baños_, Rµa Xoán Ao revés, carta da b?rralla 22. Ao revés, deus exipcio 

• Nativa, licenciada en Filoloxia, 
con experiéncia, aterece aulas de 
Francés e de Bretón, asi como tra
ducións (inglés, galega , castelán). 
Telf. (981) 57 35 84 . Santiago. E
mail: Kerdudo@jeles. 

XXIII, 18-7º D. -32003 Ourense. Telé- 23. Insecto de cor_ negra e ollas saíntes. 25 . Ao revés, 
..tono.(9B8) 21 os 8-s. : . . - • invalid,a 28. Ao rey~es , preposición' 29. Pena, sufrimen-

• Alugo. casa de aldea na Montaña to 30. Pa:rt~ final do intestino 31. Expresa con palabras 
Sul de l.ugo. Quincena ou semana. 32. Resonancia 33. Taberna 34. Utilice 35. Nome da 
Teléfono _(981) 22 14 84~ • letra x 37. Ñgs~ verbos da primeira· conxugación, mor-

~----------------------~~----~------------~ _ ~ma~ mo~~m~~copre~ili~• 

MACIAS 

Óleos na Sala. de Arce Caixa
vigo, até o 28 de Outubro. A 
Antón Castro gostánlle 
moito as "novas composi
cións cromáticas que, as ve
ces, evocan en min ao Car
los Mas ide máis afortuHado 
das tiendas (véxase po

0

r 
exemplo A raiña do porto, 
1995) sempre experimental 

" desde a óptica da Galiza ro
mánica e etnográfica". 

.HISTÓRIA DE LISBOA 

Con este motivo o Consu-
1 ado portugués orga ni za 
unha mostra fotográfica no 
Círculo Cultural Mercantil 
até o próximo dia 30. Pó-

, dese visitar de 18,30 a 
21,30 horas. 

GONZALO SUÁREZ 

Até final de mes a galería 
Sargadelos acolle as pintu-

ras de Gonzalo Suárez. 

Ü PETRASINISTROS 

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

ETAPAS DE ÓLEO 

Antonia Abad, Jesus Cala
buig e Victoria F. Novoa, 
comparten o es pazo da 
Nueva Sala Caixavigo para 
amasar os seus óleos de bo
degóns e paisaxes. 

EUGENJO GRANELL 

A Casa das Artes mantén 

até meados de Out;~bro, 
unha mostra monográfica 
do pintor surrealista galega. 

•MÚSICA 

Tú ZA ROS 

Apresentan un novo CD 
de hard-core nacionalista. 
Pódeselles escoitar o Sába
do 25 na Iguana. 

ÜRQl!ESTRA 
DECAMARA 

A orquestra Santa Cecília de 
Roma _interpreta obra de 
Respighi, Mozart e Paganini, 
o Xoves 23 ás 20,30 h. no 
Cenero Cultural Caixavigo. 

Luis EDUARDO AuTE 

Apresenta o traballo Ale
vosia, o Venres 24 ás 10,30 
da noite no Cen~ro Cultural 
Caixavigo . 

•TEATRO 

ÜÉ, OÉ, O~ 

~ .. -
'PARANENOS 

O programa de interven
ción sócio·cultural do Plan 
Urbán en colaboración co 
Plan ComunÍtário do Casco · 
Vello ven de artellar os Sá
bados de teatro infantil na 
Praza da Constitución ás 6 
do serán. Asi o Sábado 18 
Spaguetti títeres presenta o 
espectáculo inf~til de ca
chiporra Chímpate. O se- . 
guinte Sábado, Aprendices 
do vacío representará A cai
xa de surpresas, mimo coas 
mellores grácias do grupo 
dos últimos cinco anos. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

ANTONI T ÁPIES 

T~p ie s re al iza cadros ou 
pinto-esculturas singula
res, en vários materiais e 
c01~ simbolismos ances-

Os personaxes son afeizoa- trais, que lle valeron o re-
dos do futbol nesta comédia coñecimento de instinr-
de bocata e bufanda, que es- cións artísticas de Europa, 
cribiu Maxi Rodríguez. In- . AméJica e Xapón. Pódese 
terpreta Teatro do Aqui. · visitar até o 26 de Noyem
que dirixe Roberto Vidal · bro na galer'ia Fernando 
Bolaño, os días 16 e 17, ás Santos, de Lw1s a VerÍ.res 
20,30 h. no CC Caixavigo . . - de lQ. a 12,30 e 9e 15 a 

19 ,30 h, e Sábados á tarde. 
LUCES DE BOHEMIA O 18 de Outubro. a partir 

das 17 h: fan un ha v isii:a 
or ientada polo profesor 
Femando Pemes. A gale
ria fi-ca e.n: Miguel Bom
barda, 526/536. Teléfono 
( 07-_35 !-.Z) . 6_09 _9_9_ ?6 .• 

·A Compañia Lope de Ve
ga interpreta a obra de Va-

· ue-Inclán baix·o a direc
ción de Jose_T amayo. A re
prese1:rnción é o Sábado 18 
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Outros trece pintores galegos da 1 ª metade do s. XX. 
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O Vaticano recusa ao Nobel e lembra que o riso pode ser herético 

· Dario Fo, .dinamita para os confesionários 
-0- G. LUCA 

A confesión católica era tráxi
ca en Echegaray, premio No
bel de Literatura en 1904; en 
Dario Fo, o Nobel deste ano, é 
un -riquísimo motivo de hu-

-mor. O autor da comarca de 
Varese atopa nos prexuizos 
da burguesía, nos lugares co
múns do machismo e- na mo
ralidade católica enerxia para 
unha escrita que remove ao 
Teatro dun sono prolongado. 

Os monólogos de conciéncia 
de ~o liberan polo humor 1.,1n 
mundo sensibel, tenro, de xe
neral comprensión e de enorme 
carga crítica para os mecanis
mos de control do poder. Acaso 
revela o autor mensaxes proibi
das ou censuradas? Non_ Co
mo os grandes do Teatro., Fó 
emprega materiais do seu tem
po, os mesmos que outros au
tores consideran queimados ou 
vellos pero que na sua man pa
recen novas. Por exemplo, en 
Os arcanxos non xogan ás má
quinas, da sua época máis ale
górica ou na Morte Accidental 
dun anarquista, coa que res
postaba á provocación fascista 
da bomba de Piazza Fontana. 

Nos primeiros anos 60, o PCI 
metérao na televisión pública ita
liana en cuxo Consello de Admi
nistración representaba un co
renta por cento dos votos. A coa-
1 ición da Democrácia Cristiana 
cos socialistas e cinco partidos 
da direita, fan o imposibel por bo
talo porque admiten a televisión 
lixo e a pornograJia pero non o 
pensamento e a crítica; non po
den aparecer nun meio de tanto 
poder os mecanismos de aliena
ción exercidos pala lgrexa, no
meadamente o sistema de confe
sión, de culpa e castigo, Útilizado 
para apuntalar a Democracia 
Cristiana. Asi que L 'Osservatore 
Romano ten toda a razón para 
denigrar á ·Académia sueca por 
ter a ocorréncia de premiar ao 
autor de Deixemos o sexo en 
paz ou Mistero Bufo. Para os 
pastores de ovellas, Fó é un- paia
so, un mamarracho e un xograr_ 

O riso fomenta a dúbida 

Coa sua airada reación contra a 
Académia sueca, o Vaticano fai 
moderno a Xurxo de Burgos, o 
bibliotecário cego de O Nome da 
Rosa. "Os paganos escrebian 
comédias para facer rir aos es
pectadores e facian mal -di o ve~ 
llo frade que Umberto Eco situa 
arredor de 1300-. O Noso Siñor 
Xesucristo nunca contou comé
dias nen fábulas. Rir do mal sig
nifica non estar disposto a com
batilo e rir do ben significa des-

· coñecer a forza do ben que sé 
difunde por si próprio. Cristo non 
ria. O riso fomenta a dúbida''. 

A guerra,_ de Xurxo de Burgos 
contra a bulra lévao a eliminar 
físicamente aos leitores clan
destinos do terceiro libro de 
Aristóteles sobre o humor. Da
rio Fó é un deses infractores, 
como ben lle recordan agora 
desde o Vaticano pero non na 
tradición da comicidade circen
se senon da do humor. Piran
dello, outro antecedente de Fó, 

separaba o cómico do humorís
tico: unha muller .vellísima que 
se peitea e pinta coma se tive
se quince anos é o cómico; o 
humorismo obrigaria a pregun
tarse por que a vella actua asi. 

As personaxes de Fo falan de si 
mesmos diante do espello e des
aóbranse entre xuiz e xulgado. 
ScID diferentes dunha humanida
de cómica porque representan a 
sua crítica consciente e explícita. 
Nas antípodas desta coílcepción 
do humor, liberador e progresis
ta, estaria colocar unha trampa 
na rua e observar compracida
mente os descalabros da cidada
nia desde unha cámara oculta, 
que é o que a televisión pública 
galega governada polo PP en
tende por programa de humor. 

Entre os antecedentes de Fó ci 
tan a Moliére a Shakespeare, a 
Pirandello e a Brecht. Máis a 
man quédalle a Fó todo o neo-re
al is mo _italiano (Marco Ferreri , 
Fellini, Antonioni, De Sica), como 
expresión do horizonte que se 
abrira ao cine, ao teatro e aos 
meios de comunicación despois 
da derrota de Hitler e de como 
tÓdos os camiños de emanci
pación acabarán comprados , 
mistificados e empanados polo 
anti-comunismo da guerra fria 

, que atopou en Pio XII , o Papa 
que tomaba café con Mussolini, o 
seu Flash Gordon incondicional. 

Que Dario Fo poidese meterse 
de matute na television pública 
cqa axuda do PCI disparou to
das as alarmas do poder que pa
ra cortarlle o paso ao perigoso 
humorista inventou a televisión 
de Berlusconi. Se os vermellos 
se instalan na pública cos votos, 
entre os bancos e a Máfia inven
taremos un editor de nome Ber
lusconi para que lles faga-a con
tra con pornografia a domicílio e 
no entanto levaremos a Fo ao 
xulgado até reventalo. 

O Vaticano nunca protestou con
tra a rniséria da televisión-lixo, 
entre outra cousas porque tamén 
e accionista, pero considera que 
Fo está posuido polo diaño.• 

~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

~ SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 3515-1) 82 01 300- FAX 82 01 309 VAL6N~A DO MINHO 
1' 't ' 

Estamos 
en. liña 

XELIS DE TORO 

P. ero tamén hai qué 'i-efle
xionar .. _ a primeira vez 
que unhas e'leccións ga

legas teñen pre encia en Inter
net. Vieiras está a facer un es
pecial eleccións, e a Xurita ta
mén ten un sitio oficial. 

Para moitos gªlego_s no exte
rior o especial de Vieiras con
vértese no único medio de po
der seguir a campaña, ou qui
zás simplemente o mellor. En
tre unha das cousas que ch. 
ofrece este lugar é a po ibilida
de de facer o teu propio Parla
mento Virtual. 

Non sei canta xente pr bou a 
facer o seu propio Parlam nt , 
no que in lica as porc nrax : 
que o tre grande partid · re
ciben por pr vincia, pero m i-
to m dá a pinta qu e e 
Parlamento Virtual p uco ten 
que ver c qu deron as ·onda
xe a fin de mana. 

Se cadra ' hora de reno\'ar r -
frán , dito , e tereotipos, do 
galego. Por exemplo, eu nl)n 
creo na ondaxe , pero ha he-. 
la haina ; Bloque é b) rcr ) 
o PP non é malo, abe ou bai
xa o galega no a cen or, cho
ve sobre o votado, ou e ca r 
é hora de gardar e e Parla
mento Virtual ben gardado e 
apandar co Parlamento real. 
en espera de que e e Parla
mento Virtual colla algunha 
vez atributo reai -

Ou e cadra produciu un 
tra va e entre a: dúa · Ü ' li
cia · , e é en Internet a e 1111 ~ 
paña mái real, polo meno: 
aquí non hai fotografías \'lr
tuais, obra inauguradas vir
tuai , cifras da ce DlHUÍé.l ga~ 
lega virtuai , e campañas -un 
igualdad J np Htunid~ ~le 
v irtuai . 

Dc ·pois c.lun pani<lo de 40 
an que acabou en empale, 
en Galicia h ai rnoita xcnt' 
que qu re xogar unha rrórro
ga, esperemo que n n xa 
doutros 40 anos, se cae.Ira s6 
faltan un días, vai ti a ·ab 1-, 

eu non creo nas enquisa , pero 
ha be la haina . cgu im re
flexionando . • 

VOLVER AO REGO 

Hai un debate sobre a 
conveniéncia ou incon
veniéncia de estabele

cer a xomada de 35 horas. Par
ticipan nel sindicatos estatais, 
expertqs, ministros e usureiros 

. con manga ancha. Todo is to 
forma parte da sociedade do es
pectáculo que teorizou Guy , 
Debord. Todos os actores, igual 
que o director, os encarregados 
do atrezzo e, por suposto o p(t
b l ico, coñecen o engano. A 
simple realidade mostra a mi
lleiros de persoas que traballan 
cincuenta horas e cobran trin
ta. Abondaria, polo momento, 
con que, traballasen e cobrasen 
coarenta como dita a lei. • 
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